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Τυπική εκπαίδευση
• Συγκεκριμένο πρόγραμμα 

σπουδών-σχολική ύλη
• Υποχρεωτικές σπουδές
• Αξιολόγηση

Άτυπη εκπαίδευση
• Οικογένεια
• Κοινωνικός περίγυρος
• Τέχνες (μουσική, θέατρο, 

κινηματογράφος, λογοτεχνία, 
ποίηση, κ.ά.)

• ΜΜΕ & Social Media
• Πολιτιστικοί οργανισμοί 

(μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, 
πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, 
πολιτιστικά κέντρα, κ.ά.) 

Μη-τυπική εκπαίδευση
• Εκπαιδευτικά προγράμματα 

μουσείων & πολιτιστικών 
οργανισμών



2)Συγκινησιακοί στόχοι:
χαρακτηρίζονται από 

υποκειμενικές διαδικασίες και 
σχετίζονται με χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. 

Στόχοι της εκπαίδευσης

1) Γνωστικοί στόχοι:
συνδέονται με την 

πνευματική διαδικασία και 
καλλιεργούνται στο σχολείο, 
όπου εφοδιάζει το παιδί με 

γνώσεις. 

Το άτομο μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενός 
μουσείου αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και 

αυτοπραγμάτωση. 



Τα είδη νοημοσύνης του (H.Gardner): 
• λεκτική 

• λογική-μαθηματική 
• χωροαντιληπτική

• μουσική 
• σωματική-κινησιοαισθητική
• διαπροσωπική-επικοινωνιακή 

• ενδοπροσωπική
• φυσιογνωστική 



Η εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου προσδιορίζεται από τις εξής
εκπαιδευτικές ρυθμίσεις:

•Την άμεση επικοινωνία→ εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
προγράμματα, εργαστήρια, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δράσεις,
σεμινάρια, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδρομές, κ.ά.

•Την έμμεση επικοινωνία → εκπαιδευτικό υλικό και εκθέσεις,
εποπτικό και ενημερωτικό υλικό, αντίγραφα εκθεμάτων,
διαδραστικά εκθέματα, μουσειοσκευές, εφαρμογές πολυμέσων,
κ.ά.



Οι μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και ρυθμίσεις με 
βάση τις συνθήκες επίσκεψης διακρίνονται:

1)Υποστήριξη σχολικών τάξεων ή άλλων ομάδων με 
επιστημονικά κίνητρα 

2)Στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 



Οι δραστηριότητες της μουσειοπαιδαγωγικής πραγματοποιούνται με τις εξής 
μεθόδους: 
• Μέθοδος της αφήγησης → όπου ο επισκέπτης είναι παθητικός δέκτης των 

πληροφοριών που δέχεται από τον υπεύθυνο 
• Μέθοδος της κατευθυνόμενης συζήτησης, η μαιευτική → είναι η 

αλληλεπιδραστική επικοινωνία του υπεύθυνου και των επισκεπτών, για να 
ανακαλύψουν τη γνώση 

• Μέθοδος της δραματοποίησης → οι δραματοποιημένες ξεναγήσεις και τα 
παιχνίδια ρόλων 

• Η αποκαλυπτική μέθοδος, η εξερεύνηση → η άμεση επαφή του επισκέπτη με τα 
εκθέματα και με τον εκθεσιακό χώρο 

• Η βιωματική μάθηση → η συμμετοχή των αισθήσεων μέσα από χειρονακτικές και 
διανοητικές δραστηριότητες, ώστε να ενεργοποιηθεί η δημιουργική έκφραση (π.χ. 
παιχνίδι, εργασίες, κ.α.) 







Μουσείο: «Αθανασάκειο» 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βόλου

Η συλλογή που επέλεξα για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού εντύπου «Στολίσου όπως οι Αρχαίοι…» είναι τα 
κοσμήματα που βρίσκονται στις προθήκες του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. 

Τα κοσμήματα της συλλογής του μουσείου χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή έως και την Ρωμαϊκή και 
προέρχονται από διάφορους αρχαίους οικισμούς της Θεσσαλίας. 



Ηλικιακή ομάδα: οχτώ έως δεκατεσσάρων χρονών

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία αρχίζουν και 
καταλαβαίνουν με πιο άμεσο τρόπο το τι συμβαίνει στο 

κόσμο γύρω τους.

Το πώς λειτουργούν και σκέφτονται οι άνθρωποι δίπλα 
τους, ποιες είναι οι συνήθειές τους, πώς 

συμπεριφέρονται, αλλά και το πώς ντύνονται. 

Πολλά παιδιά θεωρούν ότι μόνο οι γυναίκες φοράνε 
κοσμήματα, αλλά στην πραγματικότητα φοράνε και τα

δύο φύλα και σήμερα, αλλά και στην αρχαιότητα. 



Αρχές σχεδιασμού 

1)Επιλογή του θέματος που αφορά τη συλλογή των κοσμημάτων του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βόλου. 

2)Επιλογή του υλικού με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από διάφορα βιβλία και 
ιστοσελίδες που αφορούν τα κοσμήματα. 

3)Οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες και εικονογράφηση με βάση το περιεχόμενο των 
ενοτήτων. 

4)Η ύλη των ενοτήτων έχει τοποθετηθεί με χρονολογική σειρά. 

5)Οι ιδέες εκφράζονται με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται 
παραδείγματα για τη χρήση των κοσμημάτων. 

6)Τίθεται πλαίσιο διαπραγμάτευσης του θέματος ανάλογα με το υλικό που παρουσιάζεται π.χ. 
κείμενο, λεξιλόγιο, χρονολόγιο, ασκήσεις. 



Στόχοι εκπαιδευτικού εντύπου 

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διακρίνονται στους γνωστικούς και στους 
κοινωνικοσυναισθηματικούς. 

Σύμφωνα με τον Bloom οι γνωστικοί στόχοι χωρίζονται σε υποκατηγορίες. 
1)Γνώση (η οποία χωρίζεται σε υποκατηγορίες όπως η ορολογία)
Στο έντυπο για παράδειγμα είναι το λεξικό, η γνώση κατηγοριών και κριτηρίων, όπως οι τρόποι παραγωγής 
κοσμημάτων και ο τρόπος χρήσης των κοσμημάτων, κ.α. 
2)Κατανόηση και 3) η εφαρμογή, όπως οι ερωτήσεις του τύπου «Ας απαντήσουμε», ώστε να κατανοήσει το παιδί 
καλύτερα αυτά που διάβασε στις προηγούμενες σελίδες. 
4)Ανάλυση, που μέσα στο έντυπο διατυπώνεται ως η ανάλυση των όρων τεχνικής των κοσμημάτων και μέσα από 
τις ερωτήσεις που βρίσκονται στην ενότητα «Κοσμήματα και θρησκεία» και «Όταν τα κοσμήματα γίνονται μαγικά 
αντικείμενα…»
5)Σύνθεση, στο έντυπο είναι οι ενότητες «Ας παίξουμε» με τη σχεδίαση της μορφής, την αντιστοίχιση, το παιχνίδι 
με τις κάρτες μνήμης και την κατασκευή του κοσμήματος. 
6)Αξιολόγηση, ώστε το παιδί να αξιολογήσει την ύλη του μουσείου και να διασυνδέει τις πληροφορίες δια-
μουσειακά. 



1)Γνώση



2)Κατανόηση και 3) η εφαρμογή



4)Ανάλυση



5)Σύνθεση



Η μάθηση στο μουσείο γίνεται πιο 
ευχάριστη με ψυχαγωγικό τρόπο, 

αλλά και με τη σκέψη και τη 
συμμετοχή όλων των αισθήσεων 

για μικρούς και μεγάλους 
επισκέπτες! 


