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1. Εισαγωγή 
Η σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο 

πλαίσιο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και προβάλλει την ανάγκη για ποιοτική 
εκπαίδευση με απώτερο στόχο την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
νηπίων, προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα για την κοινωνία της γνώσης και 
της πληροφορίας όπου θα ζήσουν. Επιδιώκοντας, λοιπόν, η πολιτεία να συμβάλλει 
στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, 
εισάγει την καθιέρωση μίας κατεξοχήν καινοτόμου δραστηριότητας, της Μουσειακής 
Αγωγής. Οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης, η ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων 
κατά τη διάρκεια της μουσειακής μαθησιακής εμπειρίας και επιπλέον, η αντίληψη για 
το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και την τέχνη, είναι 
ορισμένα από τα θέματα που τίθενται στο κέντρο των συζητήσεων για τη Μουσειακή 
Αγωγή και συμπαρασύρουν αλλαγές και στους δύο θεσμούς, το μουσείο και το 
σχολείο. 

 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνηθεί κατά πόσον οι στόχοι 
της Μουσειακής Αγωγής μπορούν να υλοποιηθούν στην Προσχολική Εκπαίδευση και 
να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά ως προς τις άνισες εκπαιδευτικές αφετηρίες που 
χαρακτηρίζουν πολλούς από τους μαθητές. Μελετώντας λοιπόν, την ελληνική και 
ξένη βιβλιογραφία, στο πρώτο μέρος της εισήγησής μας παραθέτουμε την 
αναγκαιότητα του «πολιτισμικού εμπλουτισμού» των νηπίων καθώς και τα οφέλη της 
σύνδεσης του σχολείου με το μουσείο. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζουμε μια 
ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης προγράμματος Μουσειακής Αγωγής, η οποία 
ανταποκρίνεται στις ικανότητες του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου, προκειμένου 
να δοθούν ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για δραστηριότητες που αγγίζουν 
διαφορετικές γνωστικές δομές. 

 
2. Εκπαιδευτική ανισότητα και αντισταθμιστική προσχολική αγωγή 
Η ισότητα στην αφετηρία είναι πιθανότατα ουτοπία, γιατί πέρα από τις 

βιολογικές διαφοροποιήσεις, οι διαφορές ανάμεσα στο προσχολικό περιβάλλον των 
παιδιών είναι τεράστιες (Σακκάς, 2002:150). Είναι πλέον σαφές, ότι τα παιδιά από τα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα παρουσιάζουν ελλείψεις σε ψυχοκοινωνικές και 
γνωστικές ικανότητες καθώς και σε κίνητρα μάθησης σε σχέση με τα παιδιά των 
μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Στη συνέχεια, το σχολείο 
εφαρμόζοντας ένα άκαμπτο πρόγραμμα ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών και 
παρέχοντας ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στο πλαίσιο κάποιων ρυθμίσεων 
εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, ευελπιστεί ότι θα λυθεί το πρόβλημα της 
εκπαιδευτικής ανισότητας. Όμως, η εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπου 
εφαρμόστηκε δεν επέφερε και την αναμενόμενη εκπαιδευτική ισότητα (Ζαχαρενάκης,  
1992:68). 

Η ισότητα ευκαιριών και ως επιχείρημα και ως πολιτική έχει αναπτυχθεί και 
χρησιμοποιηθεί σε κοινωνίες με κοινωνική ανισότητα, αφού σε μια κοινωνία με 
κοινωνική ισότητα, η ισότητα ευκαιριών δε θα είχε καμιά σημασία. Η ισότητα 
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ευκαιριών εξασφαλίζει την αναπαραγωγή των άνισων κοινωνικών δομών, που ήδη 
υπάρχουν, αφού η ισότητα ευκαιριών δεν είναι παρά η παροχή ίσων ευκαιριών για να 
γίνουμε άνισοι. Στη βάση αυτή, εξίσου χαρακτηριστικό είναι και το συμπέρασμα του 
Pierre Bourdieu, ότι «η τυπική ισότητα, στην οποία υπακούει ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστημα, είναι στην πραγματικότητα άδικη ανισότητα» (Bourdieu, 
1985:373).  

Το σχολείο, λοιπόν, ως θεσμός προϋποθέτει το πολιτιστικό κεφάλαιο και 
καθιερώνει τις ανισότητες. Ωστόσο, το σχολείο ως θεσμός που ο ρόλος του είναι η 
μεταβίβαση των ικανοτήτων και των στάσεων που συγκροτούν τον καλλιεργημένο 
άνθρωπο, θα μπορούσε εν μέρει να αντισταθμίσει τη μειονεκτική θέση εκείνων που 
δεν έχουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον την προτροπή για πολιτιστική 
πρακτική (Κύρδη, 2002:28). Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η αναγκαιότητα μιας 
πρώιμης αντισταθμιστικής αγωγής στο νηπιαγωγείο, η οποία θα μειώσει κάποιες από 
τις διαφορές του προσχολικού περιβάλλοντος των παιδιών, όπως αυτές που 
απορρέουν από το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας 
(Herbert, 1989:197).  

Ένας από τους προσανατολισμούς των αντισταθμιστικών προγραμμάτων αφορά 
στην κατεύθυνση του «πολιτισμικού εμπλουτισμού» αυτών των παιδιών, με πιο 
αντιπροσωπευτική εκδήλωση τις συχνές επισκέψεις σε μουσεία. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, η συμβολή της Προσχολικής Αγωγής στην παροχή μιας πρόωρης 
βοήθειας για την αποφυγή ενός «συσσωρευτικού ελλείμματος», θεωρήθηκε ως 
συμβολή «εκ των ων ουκ άνευ» (Ζαχαρενάκης,  1992:109).  

Το μουσείο μπορεί να γίνει για το κοινό, και ειδικότερα για τα παιδιά, ένας 
χώρος εμπειρίας, συνάντησης, έρευνας και αποκαλύψεων. Η σχετική βιβλιογραφία 
υποστηρίζει πως η εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα και η αυτονομία του εδραιώνονται και διευρύνονται μέσα από 
οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία (Παπαλεοντίου-Λουκά, 2005:184-186). 

O εμπλουτισμός των βιωματικών παραστάσεων των παιδιών είναι ένας 
παράγοντας που συμβάλλει στην προώθηση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, 
αλλά δεν είναι από μόνος του ικανός να προωθήσει την ανάπτυξή τους, αν δεν 
συνδέεται με κατάλληλα επιλεγμένη εκπαιδευτική καθοδήγηση που, μεταξύ άλλων, 
λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες παραστάσεις, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη 
«ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»199 των παιδιών. Αντίστοιχα, και οι επισκέψεις σε 
μουσεία δεν μπορούν από μόνες τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη των παιδιών και 
στην ευρύτερη καλλιέργεια του κοινού, αν δεν συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και ευρύτερη πολιτιστική πολιτική που, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των ατόμων και των ομάδων (Νάκου, 2001:202). 

 
3. Η ενίσχυση  των δεξιοτήτων των μαθητών Προσχολικής Αγωγής στο 

πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής  
Είναι γεγονός ότι βασικές αρχές της Προσχολικής Αγωγής αποτελούν η 

ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των νηπίων, η ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη 
φιλίας και συνεργασίας και η επιτυχής κοινωνική ένταξή τους. Το νέο πλαίσιο 
λειτουργίας του Νηπιαγωγείου με την εφαρμογή των Διαθεματικών Ενιαίων 
Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), αποτελεί προσπάθεια ανανέωσης 
                                                           
199Ο Λ. Βιγκότσκι  δίνει μεγάλη σημασία στη θεωρία της  «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης». 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε παιδί διαθέτει διαφορετικά περιθώρια για να αναπτύξει περαιτέρω 
τη συμπεριφορά του μετά από κάθε επίτευγμά του. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πιθανό επίπεδο στο 
οποίο μπορεί να φτάσει το παιδί με τη βοήθεια άλλων (Κασσωτάκης – Φλουρής, 2001:27). 
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του Προγράμματος Σπουδών. Η εφαρμογή των βασικών αρχών του προσβλέπει στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου και προοδευτικού σχολείου που θα καλύψει νέες 
κοινωνικές και επιστημονικές ανάγκες (Λιόλου, 2002:19). 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εισάγονται καινοτόμες δράσεις, όπως η Μουσειακή Αγωγή, η 
εφαρμογή «Σχεδίων Εργασίας» με δραστηριότητες που έχουν συγκεκριμένο σκοπό 
και διερευνητικό χαρακτήρα. Με άξονα τη διαθεματικότητα, τα προγράμματα 
οργανώνονται γύρω από τη μελέτη θεμάτων. Καταργούνται τα διακριτά γνωστικά 
αντικείμενα και η διαθεματικότητα λειτουργεί δυναμικά στη συγκρότηση μιας 
ολιστικής αντίληψης της γνώσης. Ο μαθητής μπορεί να διαμορφώσει τη δική του 
αντίληψη για την κοινωνία και το παγκόσμιο τοπίο με τη βιωματική δράση 
(Κόνσολας, 2004).  

Η Μουσειακή Αγωγή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προώθηση και 
διευκόλυνση ποικίλων εναλλακτικών μορφών προσέγγισης, ανάγνωσης και 
αξιοποίησης των μουσείων (Νάκου, 2001:192). Οι σύγχρονες τάσεις της συμφωνούν 
με ευρύτερες απόψεις της σύγχρονης παιδαγωγικής που εκλαμβάνουν τη μάθηση ως 
διανοητική, ψυχική και πρακτική δραστηριότητα, με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, 
γιατί τόσο τα υποκείμενα όσο και η γνώση συγκροτούνται σε σχέση με το ιστορικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιό τους (Νάκου 2002:185). 

Ο Vygotsky θεμελίωσε την ιδέα του εποικοδομισμού και του 
αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα της μάθησης. Με βάση τις αρχές του, η 
μουσειοπαιδαγωγική, όπως και οι περισσότερες σύγχρονες προσεγγίσεις της 
εκπαίδευσης, δε στηρίζεται σε δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, οι οποίες 
αποσκοπούν κυρίως στην κάλυψη συγκεκριμένης διδακτέας ύλης, αδιαφορώντας για 
τις ιδιαιτερότητες των παιδαγωγούμενων ατόμων, αλλά σε διδακτικές μεθόδους που 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και αξιοποιούν τις «ευαίσθητες 
περιόδους»200 κάθε παιδιού για τη δόμηση συγκεκριμένων γνώσεων. Δεδομένου ότι η 
ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη μαθησιακή διαδικασία, βασικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών δεν είναι μία κοινή για όλους τους μαθητές διδασκαλία, αλλά η 
διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις ιδιαιτερότητες των ατόμων 
(Νάκου 2001:198). 

Οι οπαδοί της μουσειακής εκπαίδευσης βλέπουν σε αυτήν ένα δυναμικό φορέα 
εκπαίδευσης, λόγω των πολλών διαστάσεών της. Κύριο γνώρισμα της Μουσειακής 
Εκπαίδευσης είναι ότι θέλει τα αντικείμενα του μουσείου σε μια σφαιρική και 
ολιστική αντιμετώπιση μπροστά στο παιδί και συνδέει τις γνώσεις του και τις 
εμπειρίες του με αυτά, χωρίς να απαιτεί αυστηρές αξιολογικές διαδικασίες. Η μάθηση 
τότε είναι ενεργητική και επιδιώκεται  να προκαλείται από εσωτερικά κίνητρα 
(Ζωγράφου – Τσαντάκη, 2000:27). 

Το μουσείο είναι ένας μοναδικά μαγευτικός χώρος, όπου βιώνεται η εμπειρία 
μιας απροσδόκητης γνωστικής διαδικασίας, καθώς με τη συγκεντρωμένη διαχρονική 
υλική τεκμηρίωση της ανθρώπινης δραστηριότητας συσχετίζονται γόνιμα παρελθόν 
και παρόν και προβάλλεται το συναπάντημα διαλογισμού και πράξης, ιδεών και 
εφαρμογών (Ανδρουλάτου – Ρετσίλα, 1986:18). 

Τα μουσεία διατηρούν τη δυνατότητα να απασχολήσουν τους μαθητές, να τους 
διδάξουν, να τους δώσουν ερεθίσματα ώστε να κατανοήσουν κάτι το πιο ουσιαστικό, 
να τους βοηθήσουν να αναλάβουν την ευθύνη για το τι θα μάθουν στο μέλλον. Αυτή 
η ανατροπή της σημασίας του θεσμού, οφείλεται αφενός στην εποχή του 

                                                           
200Η Μ. Μοντεσόρι και άλλοι παιδαγωγοί αποκαλούν  «ευαίσθητη περίοδο» το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο η διδασκαλία ενός αντικειμένου είναι περισσότερο γόνιμη, γιατί το παιδί είναι περισσότερο 
δεκτικό προς αυτό (Νάκου, 2001:198). 
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απαράμιλλου ενθουσιασμού που ζουν τα παιδιά και αφετέρου στο γεγονός ότι 
ιδιαίτερα τα παιδικά μουσεία έχουν γίνει χώροι για εκθέσεις, δραστηριότητες και 
παιχνίδι ρόλων στους τομείς ακριβώς που ενδιαφέρουν τα μικρά παιδιά για να τα 
κάνουν να συμμετάσχουν (Gardner, 2006:308). Φυσικό επακόλουθο των 
ανακατατάξεων αυτών υπήρξε η ενδυνάμωση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 
ρόλου των Μουσείων. Φθάσαμε λοιπόν στη σύνδεση του Μουσείου με την κοινωνία 
και ειδικότερα στη σύνδεση του Μουσείου με το Σχολείο (Χατζηνικολάου, 1997). 

Το μουσείο προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες για δραστηριότητες, οι οποίες 
καλλιεργούν  και τις επτά μορφές ευφυΐας ή αλλιώς επτά είδη νοημοσύνης του κάθε 
ανθρώπου (Ντολιοπούλου, 2001: 147-150),  συμπληρώνοντας την επίσημη 
εκπαίδευση. Ειδικότερα, η θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών (Gardner, 1983) 
προτείνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια σειρά μοναδικών γνωστικών μορφών για την 
έκφραση της σκέψης και της δημιουργικότητας και υποστηρίζει ότι πρέπει να 
εκτιμηθούν όλες αυτές οι μορφές, όχι μόνο εκείνες που συνδέονται παραδοσιακά με 
τη σχολική επιτυχία (Hein, 1998).  

Κατά συνέπεια, το μουσείο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας και έτσι από τον «ενεργό επισκέπτη» να περάσουμε στον αυριανό ενεργό 
πολίτη, αφού το σύγχρονο μουσείο δεν προσφέρει γνώσεις για παθητική κατανάλωση 
αλλά δημιουργεί ενεργητικό κοινό (Τζιαφέρη, 2005:35). Η περιδιάβαση του παιδιού 
στο μουσείο μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τον εαυτό του, να εκφράσει 
τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να αποκτήσει γνώσεις, να κινηθεί με 
εμπιστοσύνη σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους και εν τέλει να συμβάλλει στην 
κοινωνική, συναισθηματική και γλωσσική του ανάπτυξη (Κακούρου – Χρόνη, 
2005:39). Ταυτόχρονα, προσφέρει φυσική και πνευματική απελευθέρωση από τους 
περιορισμούς της τάξης (Κόνσολας, 2007). 

Δεδομένου ότι η κατανόηση του κόσμου από τα νήπια περνά μέσα από τις 
αισθήσεις, η εφαρμογή ενός προγράμματος Μουσειακής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος και ενδείκνυται. Ειδικότερα για τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου, τόσο η αίσθηση της ανακάλυψης όσο και της δημιουργίας, η αισθητική 
του καινούριου χώρου και η περιέργεια που αυτός προκαλεί, τα νέου τύπου εποπτικά 
μέσα, οι κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη της φαντασίας, της αυτενέργειας και της 
δημιουργικότητας, η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση προωθεί το μουσείο και τα 
αντικείμενα – εκθέματα που προσφέρονται για πολλαπλές «αναγνώσεις», βρίσκουν 
το μουσείο απόλυτα σύμφωνο με τις βασικές αρχές του νέου διαθεματικού τρόπου 
προσέγγισης της γνώσης και το καθιστούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του/της 
νηπιαγωγού. 

 
4. Μια πρόταση για εφαρμογή 
Σήμερα η σχέση σχολείου-μουσείου αποκρυσταλλώνεται σε δύο 

παραδειγματικά μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο, στοιχεία του οποίου συναντώνται 
περισσότερο στη Γαλλία, χαρακτηρίζεται από μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που στοχεύουν στην απόκτηση αισθητικής εμπειρίας από τους νέους και τη 
συνάντηση τους με τα προϊόντα του πολιτισμού, έχουν δηλαδή, στόχους 
διαφορετικούς από εκείνους του σχολείου ή τουλάχιστον προσπαθούν να 
διαφοροποιηθούν από το σχολείο. Στο δεύτερο μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζει πολλά 
μουσεία των Η.Π.Α., τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων είναι στραμμένα 
προς το σχολείο και το σχολικό πρόγραμμα και εγγράφονται στη λογική της στήριξης 
των σχολικών στόχων. Ανάμεσα σε αυτά τα μοντέλα υπάρχει βέβαια μεγάλος 
αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία και από τα δύο 
(Ζαφειράκου, 2000:19).  
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Η προτεινόμενη δραστηριότητά μας βασίζεται στο «A Guide to Early 
Childhood for Environmental Educators» της Oltman, M. (2002). Οι λόγοι επιλογής 
του συγκεκριμένου οδηγού είναι αφενός ότι παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τις ικανότητες του 
συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου και αφετέρου έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί 
τόσο από το  παιδικό μουσείο της Μινεσότα όσο και από την Ένωση για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Βορείου Αμερικής (North American Association for 
Environmental Education - NAAEE) με άρτια αποτελέσματα (Κώτσιος, 2007). 

 Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός μιας επίσκεψης στο μουσείο μπορούν να 
ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια (Δάλκος, 2000: 79-85): 

Α. Διερεύνηση της σχέσης εκθεμάτων – curriculum 
Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης των νέων Προγραμμάτων 

Σπουδών  επιδιώκεται μία σύνθεση παιδείας και πολιτισμού, ενός πολιτισμού που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα σύνολο θεσμών και εκδηλώσεων που αφορούν την 
πολιτισμική κληρονομιά και την πολιτιστική ανάπτυξη. Η έννοια της πολιτισμικής 
κληρονομιάς έχει διευρυνθεί σημαντικά και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, το βιομηχανικό 
πολιτισμό, τον μη υλικό πολιτισμό. 

Ο εκπαιδευτικός, πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι τα νήπια σκέφτονται 
διαφορετικά από εμάς, δεν αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου καθώς και ότι η 
πραγματικότητα για αυτά είναι αυτό που φαίνεται. Οπότε, είναι καλύτερο να 
επιλέγουμε συγκεκριμένα θέματα, προκειμένου αυτά να σχετίζονται με τη ζωή τους 
και τις λιγοστές εμπειρίες που έχουν. Η μάθηση στα παιδιά κάτω των έξι ετών 
συμβαίνει σε κάθε τομέα, τον κοινωνικό, το γνωστικό, το σωματικό και το 
συναισθηματικό. 

Β. Προκαταρτική επίσκεψη του δάσκαλου - Οριστικοποίηση του χρόνου της 
επίσκεψης – Κράτηση 

Ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται το μουσείο και συγκεντρώνει πληροφορίες και 
υλικό σε σχέση με τα συγκεκριμένα εκθέματα για το είδος των πιθανών 
δραστηριοτήτων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Συνομιλεί με τους 
αρμόδιους εκπαιδευτές, μουσειοπαιδαγωγούς, ενημερώνεται για τυχόν εκδόσεις του 
μουσείου, προμηθεύεται αντίγραφα των εκθεμάτων, δανείζεται το διαθέσιμο εποπτικό 
υλικό ή τις μουσειοσκευές, καθορίζει τη διάρκεια της επίσκεψης και οριστικοποιεί το 
χρόνο επίσκεψης του με τους μαθητές του.  

Γ. Προετοιμασία στην τάξη 
Ο εκπαιδευτικός αφού επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από το 

μουσείο, το παρουσιάζει στην τάξη και προσπαθεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών. Τα νήπια μαθαίνουν καλύτερα, όταν αποφασίζουν για τον εαυτό τους τι, 
πότε και πώς να κάνουν κάτι. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει 
αρκετό υλικό για πειραματισμό και δυνατότητα επιλογής, όπου είναι εφικτό αυτό. 

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να παρουσιαστεί με τη χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων201. Εναλλακτικά, επειδή τα παιδιά νομίζουν πως τα άψυχα αντικείμενα έχουν 

                                                           
201 Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων μπορεί να έχει πολύ θετικά επικοινωνιακά και 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα, όταν, μεταξύ άλλων, βασίζεται σε καλά επεξεργασμένο θεωρητικό 
υπόβαθρο. Ειδικότερα όταν αποσκοπεί στην προσέγγιση, ανάδειξη, κατανόηση και ερμηνεία της 
πολιτισμικής κληρονομιάς, η ποιότητα του παραγώμενου υλικού συνδέεται με πολλούς παράγοντες 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, δομικά ζητήματα, όπως χρονική διάρκεια και σχέση εικόνας-λόγου, 
αισθητικές, επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές απόψεις, αλλά και το ευρύτερο επιστημολογικό και 
ερμηνευτικό υπόβαθρο που καθορίζει τη σχέση του οπτικοακουστικού υλικού με την πολιτισμική 
πραγματικότητα στην οποία αναφέρεται (Νάκου, 2006). 
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αισθήματα, σκέψεις και επιθυμίες, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει απλές 
ιστορίες μυστήριου, μαριονέτες και οτιδήποτε άλλο, για να τους προσελκύσει το 
ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα και αποφεύγοντας την αναφορά στο 
παρόν ή στο μέλλον. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να ξεκινήσει μία συζήτηση για να 
διερευνήσει τις προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και αφού 
διαπιστώσει τον τρόπο που σκέφτονται, τους θέτει ερωτήσεις για να τους οδηγήσει σε 
διαφορετικό τρόπο σκέψης. Η συμμετοχή σε μία συζήτηση μπορεί να ενισχύσει την 
αυτοπεποίθηση των μαθητών, η οποία είναι σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας. Οι μεμονωμένες και συλλογικές δυνατότητες που 
αναπτύσσονται από την ομάδα συζήτησης  είναι διαφορετικών τύπων, όπως 
διανοητικές, συναισθηματικές, οργανωτικές και συνεργατικές. Διευκολύνουν την 
απόκτηση της γνώσης και τις αλλαγές στις προσωπικές πεποιθήσεις, οδηγούν στην 
αυτογνωσία και στη ευχέρεια έκφρασης.  Είναι βασισμένες στην παρατήρηση, τον 
πειραματισμό, την ανάλυση των στοιχείων και των γεγονότων. Στα παιδιά κάτω των 
έξι ετών αρέσει να βιώνουν νέα πράγματα με γνώριμους τρόπους και γνώριμα 
πράγματα με νέους τρόπους 

Δ. Πραγματοποίηση της επίσκεψης 
Ο εκπαιδευτικός, αφού έχει ορίσει την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, 

οδηγεί τους μαθητές στο χώρο του μουσείου. Τα νήπια κατανοούν το υλικό της 
έκθεσης σε τέσσερα στάδια: αντίληψη, εξερεύνηση, ερώτηση και χρήση. Για το λόγο 
αυτό, ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να διδάξει, πριν δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν και να πειραματιστούν. 

Πολλά μουσεία δίνουν δυνατότητα για ενεργό μάθηση στους επισκέπτες 
μαθητές με τη διοργάνωση ομαδοσυνεργατικών παιχνιδιών βασισμένων στην 
εκάστοτε θεματολογία του μουσείου. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά μαθαίνουν και 
καταλαβαίνουν τον κόσμο τους μέσα από το παιχνίδι. Για το λόγο αυτό, χρήσιμο 
είναι να γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσης φυσικών εννοιών στο παιχνίδι, στην επαφή 
με το υλικό και στον πειραματισμό. Επιπλέον, σημαντικό είναι τα παιχνίδια να 
προϋποθέτουν την κίνηση των μαθητών και την ισότιμη συμμετοχή όλων. 

Ε. Ολοκλήρωση της διαδικασίας στην τάξη  
Τα παιδιά αναδιπλώνουν τις εν δυνάμει παραστάσεις που απέκτησαν στο 

μουσείο. Ο εκπαιδευτικός αφού έχει δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
και να πειραματιστούν, μπορεί να μεταδώσει τα νέα δεδομένα με γνώριμους τρόπους. 
Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει γνώριμες ιστορίες, τραγούδια, 
ομοιοκαταληξίες, προσθέτοντας καινούριους στίχους ή στροφές. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια ρόλων που πιθανόν θα 
δώσουν στα παιδιά μια διαφορετική προοπτική. Μια παιδαγωγική κατάσταση 
διαφέρει συνήθως από μια πραγματική. Ο γενικός στόχος του παιχνιδιού και της 
προσομοίωσης δεν είναι το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων αλλά, 
αντίθετα, να βελτιστοποιήσει και να εξασφαλίσει ότι αυτό το βέλτιστο χάσμα γίνεται 
το καθοριστικό στοιχείο αυτού του τύπου εκπαίδευσης. Η αποδοτικότητά της μπορεί 
να οριστεί ως η βέλτιστη σχέση μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούνται και των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν (Unesco-UNEP, 1985).  

ΣΤ. Αξιολόγηση της επίσκεψης 
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του. Κατά την 

αξιολόγηση, γίνεται συζήτηση για τα οφέλη που αποκόμισαν τα παιδιά από το 
πρόγραμμα, ο/η νηπιαγωγός διαπιστώνει τις στάσεις και γνώσεις που αποκτήθηκαν 
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και στο τέλος εξετάζει αν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του προγράμματος 
επιτεύχθηκαν. 

Ενδεικτικά, πεδίο εφαρμογής της πρότασής μας θα μπορούσε να είναι το 
Μουσείο Μπενάκη. Σύμφωνα με την έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού «Παιχνίδια 
Πολιτισμού- Εκπαιδευτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού» (2003), το 
Μουσείο Μπενάκη είναι από τα λίγα μουσεία που διοργανώνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά Προσχολικής Αγωγής, με στόχο την επαφή των παιδιών με 
το μουσείο, την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κρίσης, την καλλιέργεια 
της φαντασίας, του  καλλιτεχνικού αισθητηρίου και της δημιουργικότητας. Τα 
προγράμματα αυτά κινούνται πάντα παιδοκεντρικά και εφαρμόζουν σύγχρονες 
παιδαγωγικές μεθόδους. 

 
5. Συμπερασματικές κρίσεις 
Με βάση τα προαναφερθέντα, διαπιστώνεται ότι οι γενικοί στόχοι του 

προγράμματος της Μουσειακής Αγωγής συνάδουν με τους στόχους του Νέου 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Η 
Μουσειακή Αγωγή προσφέρει  τις δυνατότητες, ώστε να ενθαρρύνει τα παιδιά να 
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους 
κληρονομιά, να καλλιεργήσουν πολλαπλές δεξιότητες του γνωστικού, 
συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, να αυτενεργήσουν και να 
ολοκληρωθούν.  

Όμως, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σύνδεση του μουσείου με το σχολείο, η  κατάλληλη συνεργασία μουσειοπαιδαγωγών 
και εκπαιδευτικών. O εμπλουτισμός των βιωματικών παραστάσεων των παιδιών είναι 
ένας παράγοντας που συμβάλλει στην προώθηση της νοητικής ανάπτυξης των 
παιδιών, αλλά δεν είναι από μόνος του ικανός να προωθήσει την ανάπτυξή τους, αν 
δεν συνδέεται με κατάλληλα επιλεγμένη εκπαιδευτική καθοδήγηση που, μεταξύ 
άλλων, λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες παραστάσεις, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών. Αντίστοιχα, και οι επισκέψεις σε μουσεία δεν μπορούν από μόνες τους 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη των παιδιών, αν δεν συνδέονται με εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ευρύτερη πολιτιστική πολιτική που, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας. 

Όπως και κάθε άλλη μορφή διδασκαλίας, η παιδαγωγική του μουσείου είναι 
τόσο τέχνη όσο και επιστήμη. Η προτεινόμενη πρότασή μας, αν και αρθρώνεται γύρω 
από σαφείς προκαθορισμένους στόχους, διατηρεί ωστόσο μια σχετική ευελιξία ως 
προς τη δομή και το περιεχόμενο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε 
εκπαιδευτικό να την  προσαρμόσει με το δικό του μοναδικό τρόπο σε οποιοδήποτε 
μουσείο επιθυμεί. Αξιοποιώντας λοιπόν, στοιχεία μεθοδολογίας, οι προτεινόμενες 
δράσεις επιχειρούν να υπερβούν τους εγγενείς κινδύνους της μουσειοποίησης και να 
αναδείξουν το Μουσείο ως χώρο δημιουργικής μάθησης, έμπνευσης και χαράς. 

Τα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία μπορούν και είναι σε θέση να επωφεληθούν σε 
μεγάλο βαθμό από την επαφή τους με την πολιτιστική κληρονομιά. Κατά συνέπεια, η 
αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας πρέπει να είναι στον άμεσο σχεδιασμό και προγραμματισμό και γενικά στην 
εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων. Φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και το 
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, χρειάζεται να επιδοθούν στη συχνή και συνεχή 
ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων για την αξία και τη σημασία των μουσειακών 
επισκέψεων. Ιδιαίτερα, εμείς οι εκπαιδευτικοί, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε 
όσο γίνεται περισσότερο την ισότητα ευκαιριών όλων των παιδιών και να βρούμε το 
σωστό δρόμο που τους αρμόζει ως αυριανοί πολίτες.  
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