
“ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ”
Κορίνα Χατζηπαναγιωτίδου, Σοφία Σωτηροπούλου,
|Πρωτοβουλία Νέων Κοζάνης|

Λέξεις κλειδια: Το δικό μου Μουσείο, Πρωτοβουλία Νέων Κοζάνης, Ψηφιακό
μουσείο, Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 
 

Εισαγωγή:  
Η Ψηφιακή δράση από την Πρωτοβουλία Νέων Κοζάνης πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων το 2021.
Μαθητές/τριες από όλα τα σχολεία του Νομού Κοζάνης - και όχι μόνο -

μοιράστηκαν μαζί μας τι σημαίνει για τους ίδιους το μουσείο, με ζωγραφιές,
εικόνες ή κείμενο. Τηρήθηκε η προστασία των προσωπικών δεδομένων και

στοιχείων των παιδιών.
Η κατάλληλα καταρτισμένη ομάδα μας σχεδίασε ένα υπαίθριο ψηφιακό μουσείο
βασισμένο στα καίρια δεδομένα και μέτρα για την προστασία από την πανδημία,

ώστε να αποδοθεί μία ρεαλιστική οπτική δυνατοτήτων και διαχείρισης του
κοινού, με όλες τις δημιουργίες των παιδιών. Το μουσείο είχε εύκολη και

ελεύθερη πρόσβαση για όλους/όλες. Στην έκθεση διαφαίνεται η δημιουργικότητα
των παιδιών, η φαντασία και η ευαισθητοποίηση που έχουν ως προς το κομμάτι

του πολιτισμού.
 

Ευαισθητοποίηση, παρακίνηση παιδιών για
συμμετοχή 

Συνειδητοποίηση και αποτύπωση της δράσης
μέσω των τεχνών (ζωγραφική, φωτογραφία,

ποίηση κλπ)
Περιορισμός παλαιών παγιωμένων αντιλήψεων

για το μουσείο 
Ένταξη στη μη τυπική εκπαίδευση 

“Τηλε-συνάντηση” των ιδεών και των αντιλήψεων
των νέων μελών της κοινωνίας

Απόκτηση ψηφιακής μουσειακής εμπειρίας 
Αλληλεπίδραση, επικοινωνία, έμπνευση

Σκοπός:

 
 

Οι αρχές και ο σχεδιασμός του
υπαίθριου ψηφιακού μουσείου

βασίστηκαν στα δεδομένα της νέας
(Covid) εποχής για την απόδοση

μίας ρεαλιστικής οπτικής
δυνατοτήτων και διαχείρισης του

κοινού. 
Επιμελητής του ψηφιακού μουσείου

ήταν Αρχειονόμος
-Βιβλιοθηκονόμος και

Μουσειολόγος 
Τα έργα παρουσιάστηκαν αυτούσια
Χρησιμοποιήθηκε πολυτροπικού

κειμένου για την μη τυπική μάθηση
της αξίας του μουσείου και των

αγαθών που προσφέρει στο κοινό.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εμβαπτίστηκε σε ένα ψηφιακό

περιβάλλον
Προσιτός και απλός σχεδιασμός

Μεθοδολογία:
 

 

Δραστηριότητες:
 

Στις αρχές Μαΐου 2021, μέσω προωθητικού βίντεο στα social media της ΠΝΚ, οι
ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Κλήθηκαν να
μοιραστούν μαζί μας τι σημαίνει για τους ίδιους το μουσείο, με ζωγραφιές, εικόνες ή

κείμενο. 
Στις 18 Μαΐου 2021, Διεθνής ημέρα Μουσείων, το ψηφιακό μουσείο ήταν έτοιμο να

υποδεχτεί τους/τις ψηφιακούς/κες επισκέπτες/τριες, με ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση,
μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

Η δράση κοινοποιήθηκε από τα social media του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
(ICOM GREECE) 

 

 Στην έκθεση διαφάνηκε η δημιουργικότητα των παιδιών, η
φαντασία και η ευαισθητοποίηση που έχουν ως προς το κομμάτι

του πολιτισμού.
Ο συνδυασμός εικόνας και πληροφορίας βοήθησε περισσότερο τα

παιδιά να μάθουν και να αποθηκεύουν την πληροφορία αγγίζοντας
διαφορετικές πτυχές της πολιτισμικής εμπειρίας.

Συμμετείχαν 17 μαθητές προερχόμενοι από την Κοζάνη, τη Ρόδο, την
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα.  

Πολυπαραγοντικό έργο: συνεργασία ατόμων με διαφορετικό
επιστημονικό υπόβαθρο.
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Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

 

Ιστοτοποι: 
Youtube: Διεθνής Ημέρα Μουσείων- Πρωτοβουλία Νέων Κοζάνης
www.artsteps.com
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