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Περίληψη: Η επικοινωνιακή αέναη διαδικασία µεταξύ του µέρους και του συνόλου, 
του ερµηνευτή και του αντικειµένου, της µάθησης µέσα από την επαφή µε τις Τέχνες 
και τον πολιτισµό, βρίσκουν έκφραση στη µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση. Η 
διαδικασία µάθησης πραγµατοποιείται σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς και µνήµης 
και µετουσιώνεται σε ψυχαγωγία µε στόχο µια κοινωνία µε ελεύθερους, 
σκεπτόµενους πολίτες που παρατηρούν, σκέφτονται, αναστοχάζονται, αµφισβητούν 
και που ονειρεύονται… 
 
 
Η µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση αποτελεί το διεπιστηµονικό πεδίο που συσχετίζει 

την εκπαίδευση και τη µάθηση µε τον πολιτισµό. Πρόκειται για τον συνδυασµό 

θεωρίας και πράξης που πραγµατοποιείται στην προσέγγιση διαφόρων θεµάτων µε 

τρόπο βιωµατικό και ψυχαγωγικό έχοντας «ξεναγούς» τις Μούσες. Με αυτή την 

έννοια αποτελεί έναν επιστηµονικό κλάδο πολυσύνθετο που στόχο έχει να 

διαµεσολαβήσει µεταξύ του κοινού- παιδικού ή ενήλικου- και του υλικού πολιτισµού 

που φιλοξενείται στα Μουσεία δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανακάλυψη νέων 

πληροφοριών και εµπειριών µε την ισότιµη εµπλοκή της νόησης, του σώµατος και 

του συναισθηµατικού κόσµου, µέσα από µια συνεχή διαδικασία κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης µηνυµάτων.  

Το συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο, αν και ανήκει στην άτυπη εκπαίδευση, µπορεί 

να συνδιαλλαγεί δηµιουργικά και να εµπνεύσει την τυπική προσφέροντας ερεθίσµατα 

και δυνατότητες για «άνοιγµα» του σχολείου στο κοινωνικό περιβάλλον, για 

κοινωνικό προβληµατισµό και σχολιασµό µέσα από την Τέχνη, για συνειδητοποίηση 

µε βιωµατικό τρόπο της σηµασίας της κριτικής σκέψης και του αναστοχασµού, για 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, αυτοεκτίµησης και έκφρασης, για 

αποτύπωση µε δηµιουργικούς τρόπους προβληµατισµών, σκέψεων και προσδοκιών 

του κοινού µε απώτερο στόχο το κοινωνικό όφελος. Μέσα από την ευχαρίστηση, την 

έµπνευση και τη δηµιουργικότητα που χαρίζει η επαφή µας µε την Τέχνη  
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καλλιεργούνται στάσεις και αξίες που σχετίζονται µε την Ετερότητα και το σεβασµό 

στη διαφορετικότητα αλλά και δράσεις, προκαλώντας νέες συµπεριφορές και διάθεση 

για συµµετοχή σε διαρκείς επικοινωνιακές διαδικασίες. 

Η µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση, που ανήκει στη λεγόµενη «βιοµηχανία του 

ελεύθερου χρόνου», λανθασµένα θεωρείται από κάποιους δεκανίκι της τυπικής 

εκπαίδευσης. Μαθαίνουµε καλύτερα συµµετοχικά, µέσα από το παιχνίδι, πέρα και 

έξω από κάθε κανονιστικό περιβάλλον και ατµόσφαιρα εξαναγκασµού, πέρα από 

τυπικές ενέργειες της καθηµερινότητας. Η ελευθερία της επιλογής και της 

συµµετοχής, ο σεβασµός στις οµαδικές διεργασίες και της σύµπραξης σε ένα 

διαφορετικό από το σχολικό περιβάλλον  δηµιουργούν στη µουσειοπαιδαγωγική 

διαδικασία δυναµικές που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισµού και της δηµοκρατίας. 

Ένας κόσµος πολλαπλών ερµηνειών και αφηγήσεων έρχεται να ξεδιπλωθεί και να 

κοινωνήσει µε το κοινό µε αφετηρία κάθε φορά ένα συγκεκριµένο χωροχρονικό και 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο αναδύοντας και επαναξιολογώντας ατοµικές και 

συλλογικές ενθυµήσεις. 

Μια µουσειοπαιδαγωγική δράση µπορεί να εφαρµοστεί όχι µόνο σε µουσειακούς 

χώρους αλλά σε κάθε χώρο πολιτισµικής αναφοράς, σε ένα πάρκο, στη γειτονιά, σε 

µια κρήνη κ.λπ.. Μέσα από τον κόσµο του υλικού πολιτισµού είναι δυνατόν να 

επικοινωνήσουµε σε ένα διαφορετικό χωροχρονικό πλαίσιο. Ένα αντικείµενο µπορεί 

να γίνει φορέας πολλαπλών µηνυµάτων, για την ιδεολογία, την κοινωνία, την 

οικονοµία της εποχής στην οποία εντάσσεται και κατά συνέπεια µέσα από αυτό 

δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουµε µε τον κάτοχό του, τον συλλέκτη του, τον 

δηµιουργό του, τον χρήστη του. Κάθε αντικείµενο φέρει τα χνάρια µια πλειάδας 

ανθρώπινων φωνών στη «βιογραφία» του, στην ταυτότητά του. Η υλικότητα, η 

αυθεντικότητα, η αισθητική αποτελούν βασικές αξίες της εκπαιδευτικής 

µουσειοπαιδαγωγικής διαδικασίας όπως επίσης και η µεταβολή της αξίας του, 

χρηστική, λειτουργική, αισθητική κλπ., κατά την διάρκεια της «βιογραφίας» του.  

Η µελέτη ενός αντικειµένου προϋποθέτει την απόσπασή του από το φυσικό 

περιβάλλον του και την ένταξή του σε ένα νέο χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο ο 

θεατή καλείται µέσα από συσχετισµούς, συγκρίσεις, αποσιωπήσεις, ενθυµήσεις, 

ταξινοµήσεις να ερµηνεύσει, να δοµήσει νέα νοήµατα, να κινηθεί από το µέρος στο 

όλο, από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο.  Σύµφωνα µε το πολιτιστικό µοντέλο 

επικοινωνίας πρόκειται για µια αέναη διαδικασία  ενεργής συµµετοχής και 
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συνδυασµών µέσω της οποίας δοµείται η πραγµατικότητα διορθώνεται, 

αµφισβητείται και µεταβάλλεται. Η δόµηση ερµηνειών και νοηµάτων αποτελούν µια 

προσωπική διαδικασία µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια που ορίζουν οι ερµηνευτικές 

κοινότητες. Η µελέτη του υλικού πολιτισµού είναι µια επικοινωνιακή διαδικασία που 

συνδέει τους ανθρώπους σε ένα πλέγµα πολλαπλών και διαφορετικών 

πραγµατικοτήτων. Βασιζόµενοι σε θεωρίες του δοµισµού και της πολλαπλής 

νοηµοσύνης (H. Gardner) o θεατής εµψυχώνεται να απορήσει και να πειραµατιστεί, 

ανακαλύπτοντας γεγονότα και νέες εµπειρίες. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή όχι µόνο στο περιεχόµενο του αντικειµένου όσο και προσέγγισή του.  

Ένα µουσειοπαιδαγωγικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο και δεν αποτελεί «συνταγή» 

µάθησης. ∆ιαθέτει συγκεκριµένο σχεδιασµό που υποβάλλεται σε κάθε στάδιο δράσης 

του υπό αµφισβήτηση και επαναξιολόγηση ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται.  Πρόκειται για έναν 

«ζωντανό οργανισµό» που µεταβάλλεται και εξελίσσεται ανάλογα των φωνών του 

κοινού του. Μέσα από τεχνικές τις αφήγησης, της διήγησης ιστοριών, µέσα από τη 

λεκτική και τη µη λεκτική επικοινωνία, µε συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, 

καλείται και προκαλείται ο θεατής παίζοντας να ανακαλύψει τη γνώση και να 

δοµήσει νέα βιώµατα. Το θεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, η εικαστική, 

κινησιολογική ή µουσική έκφραση χρησιµοποιούνται στην ενεργοποίηση του 

συναισθήµατος και της σκέψης.  Τι ρωτάµε, µε ποιόν τρόπο, για ποιόν λόγο, γιατί την 

δεδοµένη στιγµή, µε ποιόν τρόπο εκφέρεται ο λόγος; ˙ αποτελούν πινελιές που 

χρωµατίζουν τη διαδικασία δόµησης νοηµάτων, κοινωνικά διαµορφωµένα και 

ατοµικά διαπλασµένα. 

Τα αντικείµενα ως ερεθίσµατα για µάθηση και ψυχαγωγία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν προς διερεύνηση µπορεί να είναι απλά και καθηµερινά. Η 

διεπιστηµονική, πολυτροπική διαχείρισή τους εξαρτάται από το σχεδιασµό και το 

κοινό των επικοινωνών. Τι ιστορίες µπορεί να µου διηγηθούν τα βήµατα ενός 

περαστικού, µια τσάντα, ένα χρησιµοποιηµένο πλαστικό ποτήρι πεταµένο σε µια 

γωνιά; Τι πληροφορίες µπορώ να συλλέξω και να επεξεργαστώ από αυτά; 

Μεγαλώνουµε και ζούµε σε ένα κόσµο περιτριγυρισµένοι από αντικείµενα που µας 

εκπέµπουν πολλαπλές αφηγήσεις και µηνύµατα κι όµως δεν τα παρατηρούµε αλλά 

κωφεύουµε σε αυτά. Αποκωδικοποιώντας τα µέσα από τις αισθήσεις µας, 

περιγράφοντάς τα δοµούνται νοήµατα, σηµεία και σύµβολα, νέοι κόσµοι προς 
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εξερεύνηση. Στην εποχή της εικόνας, ίσως περισσότερο από κάθε φορά, η µελέτη του 

υλικού πολιτισµού µέσα από το παιχνίδι, η έκπληξη και η περιέργεια που προκαλεί η 

διαδικασία αυτή,   µπορεί να εγείρει το συναίσθηµα, τις επικοινωνιακές δαιδαλώδεις 

διαστάσεις των αισθήσεων ώστε να κατανοήσουµε την πραγµατικότητα που 

βιώνουµε. 

Οι νέες συνθήκες διαβίωσης, συµπεριφοράς και σκέψης στα πλαίσια ενός 

µεταµοντέρνου πλουραλιστικού και πολυπολιτισµικού κόσµου όπου ο χρόνος 

συστέλλεται σε ιλιγγιώδεις ταχύτητες και ο χώρος διαστέλλεται πέρα από «όρια», 

όπου οι επικοινωνιακές ροές δηµιουργούν πολυδιάστατους νέους πληροφορικούς 

δυνητικούς ή υπαρκτούς κόσµους, η µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση µπορεί να 

αποτελέσει κύτταρο έµπνευσης, αναστοχασµού, αξιολόγησης και επαναπροσ-

διορισµού των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανάγκη για µια πιο ανθρω-

ποκεντρική εκπαίδευση που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του καθενός, που θα 

προάγει το διάλογο, τη συµµετοχικότητα, την αλληλεγγύη και τη δίκαιη µεταχείριση 

πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις, µε σεβασµό στα δικαιώµατα του 

Ανθρώπου και του Πολίτη µέσα από συνδυασµό διαφορετικών τρόπων µάθησης 

αποτελούν τους νέους προσανατολισµούς της εκπαίδευσης.  

 

Καλά δηµιουργικά ταξίδια στους εκπαιδευτικούς που θα δοκιµάσουν µαζί µε τις 

µαθητικές τους κοινότητες να πειραµατιστούν µε τον υλικό πολιτισµό χρωµατίζοντάς 

τον µε τις ανάσες και τις σιωπές τους, µε το µεράκι και την αγάπη τους για 

επικοινωνία, εµπειρία και µοναδικές στιγµές ελευθερίας έκφρασης. 
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