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Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού 
ρόλου του μουσείου φυσικών επιστημών και 
τεχνολογίας και η εφαρμογή του σε μουσεία 

φυσικής ιστορίας 
 

Δημήτρης Κολιόπουλος & Ειρήνη Γκούσκου1 
 
Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εργαλείο μακροσκοπικής περιγραφής και εν 
δυνάμει ανάλυσης του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου φυσικών επιστημών / τεχνολογίας. Το 
εργαλείο αυτό έχει κατασκευαστεί υπό το πρίσμα των επιδιώξεων της σχολικής τυπικής εκπαίδευσης 
και προτείνεται ως πλαίσιο προσέγγισης του μουσείου φυσικών επιστημών / τεχνολογίας από τους 
εκπαιδευτικούς και άλλα στελέχη της. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται η δομή, το περιεχόμενο και η 
λειτουργικές δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου ενώ, στη συνέχεια, δίδονται παραδείγματα 
εφαρμογής του σε δείγματα μουσείων φυσικής ιστορίας παγκοσμίου (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Παρισίων), εθνικής (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) και τοπικής (Ζωολογικό Μουσείο 
Παν/μίου Πατρών) εμβέλειας. Τέλος, συζητείται η καταλληλότητα του εργαλείου για την 
πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε θέματα 
μουσειακής εκπαίδευσης. 
Λέξεις κλειδιά: Μουσείο φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, μουσείο και εκπαίδευση, 
εκπαιδευτικός ρόλος μουσείου. 
 

A descriptive tool of the educational role of science and technology museum and its 
application in natural history museums 

 

Dimitris Koliopoulos & Eirini Gkouskou 
 
Abstract: In this paper we present a tool concerning the macroscopic description and potential analysis 
of the educational role of science and technology museum. This tool was constructed to serve goals of 
formal education and it is proposed as a framework to approach science and technology museum by 
teachers and other education officers. More specifically, we describe the structure, the content and the 
functionality of this tool. Subsequently, application examples are given concerning natural history 
museums’ samples at a global (National Museum of Natural History, Paris), national (Museum 
Goulandri of Natural History, Athens) and local (Zoological Museum of the University of Patras, Patras) 
level. Finally, we discuss the suitability of the tool for the pre-service and in-service teachers’ 
information, education and training. 
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Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας (ΦΕΤ) 
Χαρακτηριστική είναι η τάση που καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες από τα μουσεία 
ΦΕΤ αφ' ενός να αναδιαρθρώσουν το υλικό τους ώστε να το καταστήσουν επικοινωνιακά πιο 
αποτελεσματικό και αφ' ετέρου να δημιουργήσουν προνομιακές σχέσεις με το χώρο της 
τυπικής εκπαίδευσης (σχολεία και πανεπιστήμια) ώστε να (ανα)σχεδιάσουν την 
εκπαιδευτική τους πολιτική (Publics et Musées, 1995; Diamond, 2000; Friedman, 2010; 
Filippoupoliti, 2010). Στην Ελλάδα, η ανάγκη για επικοινωνιακή και εκπαιδευτική ανανέωση 
των μουσείων ΦΕΤ γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αφού τα υπάρχοντα μουσεία εξακολουθούν 
να παραμένουν κυρίως μουσεία συλλογών, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός τους ρόλος 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένος στις παραδοσιακού τύπου επισκέψεις. 

                                           
1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων ΦΕΤ 
ανήκει ασφαλώς στα ίδια τα μουσεία. Παρ' όλα αυτά, προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
δυνατόν να βοηθήσει και το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλοντας, κυρίως, στην 
ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στο σχολείο / πανεπιστήμιο και το μουσείο. Τέτοιοι δεσμοί είναι 
δυνατόν να αναπτυχθούν στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο επίπεδο της 
εκλαΐκευσης ή διδασκαλίας ή ακόμη στο επίπεδο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών. Σχετικά με το τελευταίο επίπεδο, φαίνεται ότι σε ορισμένα Παιδαγωγικά 
Τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων αναπτύσσονται αξιόλογες ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές προσπάθειες που έχουν σαν στόχο την εκπαίδευση μελλόντων/-ουσών 
εκπαιδευτικών που θα μπορούν να εμπλακούν με συγκροτημένο τρόπο σε 
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους απασχόλησης 
(Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002; Βέμη & Νάκου, 2010). Η παρούσα εργασία εγγράφεται, λοιπόν, 
στα πλαίσια της ερευνητικής ενασχόλησης των συγγραφέων στο χώρο της μουσειακής 
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του προγράμματος Επιστημονικής Μουσειολογίας που λειτουργεί 
την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών (Κολιόπουλος, 2002). 
Συνεπώς, η μελέτη αυτή οφείλει να αναγνωσθεί υπό το πρίσμα των επιδιώξεων ενός 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να 
αναδείξουν την ανάγκη ανάπτυξης οργανικών σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο / πανεπιστήμιο 
και το μουσείο ανεξάρτητα αν υπηρετούν τον έναν ή τον άλλο χώρο.  

Η εκπαιδευτική σχέση μουσείου ΦΕΤ και τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύπλοκη και 
ασαφής (Caro, 1997; Guichard & Martinand, 2000). Η διερεύνηση της διδακτικής και 
μαθησιακής διάστασης αυτής της σχέσης βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο εξαιτίας 
της μεγάλης ποικιλίας των τύπων του μουσείου ΦΕΤ, των διαφορετικών μορφών που μπορεί 
να πάρει η εκπαιδευτική αυτή σχέση αλλά, κυρίως, λόγω της έλλειψης κατάλληλων 
εργαλείων ανάλυσης και αξιολόγησης αυτής της σχέσης. Στην παρούσα εργασία, το δικό μας 
ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν είναι δυνατόν και πως η τυπική εκπαίδευση να μπορέσει να 
προσεγγίσει με συστηματικό τρόπο τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου ΦΕΤ, δηλαδή, το 
πώς το μουσείο αντιμετωπίζει την εκπαίδευση κυρίως σχολικών πληθυσμών. 
Ενδιαφερόμαστε, επίσης, να διερευνήσουμε τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου ΦΕΤ, κατ' 
αρχήν, μακροσκοπικά, χωρίς δηλαδή να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικές με τη φύση 
και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων εκπαιδευτικών δράσεων. Αντίθετα, η επιχειρούμενη 
μελέτη είναι δυνατόν να βοηθήσει στο να διακρίνουμε τις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις 
που πραγματοποιούνται από το μουσείο ή σε συνεργασία με το σχολείο ή/και άλλους 
κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και να απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με τις 
πηγές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το από ποιους σχεδιάζονται και το σε ποιους 
απευθύνονται. Μια τέτοια μελέτη θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία τυπολογιών 
για τον εκπαιδευτικό ρόλο διαφόρων κατηγοριών μουσείων ΦΕΤ, που θα ήσαν ιδιαίτερα 
χρήσιμες τόσο στους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, αφού θα μπορούσαν να συγκρίνουν μουσεία και να αποδώσουν νόημα στις 
πολυποίκιλες εκπαιδευτικές δράσεις που αυτά προτείνουν, όσο και στους υπεύθυνους των 
εκπαιδευτικών δράσεων των μουσείων οι οποίοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην 
αξιολόγηση και ενδεχομένως την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου 
τους μέσω των συγκρίσεων με άλλα μουσεία.  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα εργαλείο μακροσκοπικής περιγραφής 
του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, θα περιγράψουμε τη δομή, 
το περιεχόμενο και τις λειτουργικές δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου ενώ, στη 
συνέχεια, θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής του σε δείγματα μουσείων φυσικής 
ιστορίας παγκοσμίου, εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Η επιλογή των μουσείων φυσικής 
ιστορίας έγινε με βάση τις ερευνητικές μας επιλογές στα πλαίσια του τριετούς ερευνητικού 
προγράμματος 'Κ. Καραθεοδωρή' του Παν/μιου Πατρών 'Σχεδιασμός, εφαρμογή και 



Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου Φ.Ε. και τεχνολογίας 
και η εφαρμογή του σε μουσεία φυσικής ιστορίας; 

 

18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 42-43 

 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους 
ενός πανεπιστημιακού μουσείου φυσικής ιστορίας' (Κολιόπουλος, 2007). Τέλος, θα 
συζητηθεί η καταλληλότητα του εργαλείου για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 
μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης. 
 
Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ  

Είναι γνωστές οι προσπάθειες, διεθνώς και στην Ελλάδα, να αναδειχθούν τα σημεία 
ουσιαστικής προσέγγισης του σχολείου και του μουσείου, είτε μέσα από απλές συνεργασίες 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε μέσω της συγκρότησης μιας πιο μόνιμης και 
λειτουργικής σχέσης (Ramey-Gassert, 1994; Buffet, 1995; Cohen, 2001). Η ύπαρξη και η 
εξέλιξη αυτής της σχέσης μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο πλαίσιο για την περιγραφή του 
εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων ΦΕΤ.  

Έτσι, μπορεί κανείς να κατηγοριοποιήσει τις διάφορες μορφές εκπαιδευτικής δράσης 
που προτείνουν τα μουσεία ανάλογα με το βαθμό συσχέτισής τους με το τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Στο σχήμα 1 παρουσιάζουμε μια σχηματική μορφή του 
περιγραφικού εργαλείου που προτείνουμε στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για τη 
μετεξέλιξη μιας τυπολογίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα μουσεία 
ΦΕΤ (Κολιόπουλος, 2005) με σκοπό να καταστεί περισσότερο λειτουργική, κυρίως για τους 
εκπαιδευτικούς και στελέχη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Γκούσκου, 2006). Στην 
ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του αναδεικνύοντας, συγχρόνως, 
τα βασικά χαρακτηριστικά του.  

Η προτεινόμενη τυπολογία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελείται από τρεις 
βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η πρώτη αναφέρεται σε δραστηριότητες που 
εκτυλίσσονται εντός του χώρου του μουσείου ΦΕΤ και σχεδιάζονται αποκλειστικά από 
παράγοντες του μουσείου, η δεύτερη σε δραστηριότητες που εκτυλίσσονται ή στο μουσείο 
ή/και στο σχολείο και είναι δυνατόν να σχεδιάζονται είτε από παράγοντες των δύο χώρων 
είτε ν' αποτελούν προϊόν συνεργασίας τους, ενώ η τρίτη αναφέρεται σε δραστηριότητες που 
εκτυλίσσονται αποκλειστικά στο χώρο του σχολείου αλλά προέρχονται από το χώρο του 
μουσείου. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διάφορες μορφές εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες συσχετίζονται αφ' ενός με τις κατηγορίες ατόμων που τις 
οργανώνουν και τις υλοποιούν και αφ' ετέρου με διάφορες κατηγορίες κοινού στις οποίες 
απευθύνονται. 
 
Δραστηριότητες στο Μουσείο 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δραστηριότητες 'Διαδικτυακή επίσκεψη', 'Ελεύθερη ή 
προσανατολισμένη επίσκεψη' και 'Εκπαιδευτικά προγράμματα ή άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες'. Πρόκειται για τις συνηθέστερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
προσφέρουν τα μουσεία στους μαθητές ως γενικό κοινό ή σε οργανωμένες ομάδες 
μαθητών. Η διαδικτυακή ή εικονική επίσκεψη είναι σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της 
οποίας το περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των σχετικών εργαλείων του 
διαδικτυακού τόπου του μουσείου. Η εικονική επίσκεψη μπορεί να πάρει τη μορφή στατικής 
ή δυναμικής αλληλεπίδρασης του χρήστη του διαδικτύου με τους χώρους, τα εκθέματα και 
τις εκθέσεις του μουσείου. Ενδιαφέροντα παραδείγματα διαδικτυακών επισκέψεων 
αποτελούν το εικονικό Museo Galileo2 και η έκθεση Ombres et lumière (Σκιές και φως) στην 
Cité des Sciences et de l'Industrie3. Η κεντρική δραστηριότητα στην προσέγγιση του 
μουσείου ΦΕΤ από το σχολείο είναι η πραγματική σχολική επίσκεψη.  

                                           
2
 http://catalogue.museogalileo.it/ 

3
 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/index_f-exposition-

enfant.htm 

http://catalogue.museogalileo.it/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/index_f-exposition-enfant.htm
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/index_f-exposition-enfant.htm
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Σχήμα 1: Το εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ 
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Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες επισκέψεων, την ελεύθερη και την 
προσανατολισμένη επίσκεψη στην οποία η παρέμβαση του μουσείου μπορεί να λάβει 
διαφορετικές μορφές. Η ελεύθερη επίσκεψη αποτελεί την πιο παραδοσιακή μέθοδο 
προσέγγισης του μουσείου. Οι μαθητές περιδιαβάζουν εκθέματα χωρίς να έχει τεθεί με ρητό 
και κατηγορηματικό τρόπο κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε από την πλευρά 
του μουσείου, είτε από την πλευρά του σχολείου. Αρκετά μουσεία κάνουν προσπάθεια να 
καταστήσουν την ελεύθερη επίσκεψη των σχολικών ομάδων πιο δομημένη επίσκεψη. Έτσι, 
προσφέρουν οδηγούς επίσκεψης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή ακόμα και διαδρομές 
επίσκεψης όπου οι μαθητές μέσα από ερωτηματολόγια ή άλλο υλικό ανακαλύπτουν 
συγκεκριμένα εκθέματα. Η προσανατολισμένη επίσκεψη βελτιώνει κατά την κρίση των 
μουσειακών ιδρυμάτων την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των μουσείων και 
καθιστά τη σύνδεση μουσείου - σχολείου πιο λειτουργική και ουσιαστική. Διακρίνουμε 
διάφορες μορφές προσανατολισμένης επίσκεψης (Cohen, 2001): (α) αυτή που βασίζεται 
στην ξενάγηση και τις διάφορες μορφές της (επεξήγηση εκθεμάτων, διαλέξεις, επιδείξεις), η 
οποία επηρεάζεται από την προσωπικότητα, τις γνώσεις και τις ικανότητες του ειδικευμένου 
προσωπικού του μουσείου, (β) αυτή που βασίζεται στην εμπλουτισμένη ξενάγηση, όπου 
γίνεται και χρήση οπτικοακουστικών μέσων καθώς και παρακολούθηση διαλέξεων ή 
επιδείξεων και (γ) αυτή που βασίζεται στην παρακολούθηση μουσειολογικών 
δραστηριοτήτων όπου ευνοείται η συμμετοχή των μαθητών σε αλληλεπιδραστικές και άλλες 
μορφωτικές δραστηριότητες (animation). Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι η 
συμμετοχή σε παιχνίδια ή η συμμετοχή σε εργαστήρια (workshops). Μια συγκροτημένη 
μορφή εμπλουτισμένης ξενάγησης είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν τα 
μουσεία (Price & Hein, 1991). Τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν ποικίλες μορφές και 
στοχεύουν στην ανάδειξη του μουσειακού υλικού κάθε μουσείου. Με πιο θεωρητικούς 
όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβάλλουν στην παραγωγή 'ερμηνείας' των συλλογών 
των μουσείων και των ιδεών που αυτές υπηρετούν. Στις περιπτώσεις αυτές, η ερμηνεία 
νοείται ως 'εξήγηση' ή ως 'μετάφραση' των συλλογών και των ιδεών όπου οι υπεύθυνοι του 
μουσείου είτε επιδιώκουν να επιβάλουν μια ανάγνωση των συλλογών του μουσείου και 
ιδεών που τις συνοδεύουν, είτε με διαμεσολαβητικές προσπάθειες βοηθούν στο να 
αποδώσει ο επισκέπτης το δικό του νόημα στις συλλογές αυτές (Jacobi & Meunier, 1999). 
Υπάρχουν όμως και προγράμματα που εστιάζουν κυρίως στην ενεργό εμπλοκή του κοινού 
και των μαθητών με το μουσειακό περιβάλλον και κατά συνέπεια η ερμηνεία δεν 
περιορίζεται στην εξήγηση η μετάφραση των συλλογών και ιδεών αλλά επεκτείνεται στη 
διάδοση και την οικειοποιησή τους από το κοινό (Jacobi & Meunier, 1999; Black, 2009). 
Φορέας οργάνωσης όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι αποκλειστικά το ίδιο το 
μουσείο, τη δε υλοποίησή τους αναλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει 
(μουσειοπαιδαγωγοί, διαμεσολαβητές κλπ) ή εξωτερικοί συνεργάτες (συνήθως ειδικοί σε 
κάποιο επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο) εντός του χώρου του μουσείου.  

 
Δραστηριότητες στο Μουσείο και το Σχολείο 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δραστηριότητες 'Επιμόρφωση εκπαιδευτικών', 
'Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς' και 'Εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε συνεργασία με το σχολείο'. Οι δραστηριότητες αυτές εκπορεύονται 
συνήθως από το μουσείο, ιδιαίτερα από εκείνο τον τύπο του μουσείου που διάκειται φιλικά 
προς τους φορείς τυπικής εκπαίδευσης και επιδιώκει τη συνεργασία με αυτούς (Allard & 
Boucher, 1998) ή/και από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης όταν αυτοί προωθούν 
καινοτομικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο και τη μέθοδο διδασκαλίας των σχολικών 
προγραμμάτων σπουδών (Falomo-Bernarduzzi, Albanesi & Bevilacqua, 2012). Μια βασική 
δραστηριότητα ορισμένων μουσείων ΦΕΤ είναι η συγκρότηση τμημάτων επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οργανωμένο και συστηματικό επιμορφωτικού έργο 
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παρέχεται από το Exploratorium στο San Fransisco το οποίο διαθέτει ένα τέτοιο κέντρο και 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έρχονται σε επαφή με επιστημονικά 
καταρτισμένο προσωπικό για να συμπληρώσουν και επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους 
ή/και να χρησιμοποιήσουν της παιδαγωγικές πηγές του μουσείου4. Η κυριότερη όμως 
δραστηριότητα σε αυτή την κατηγορία είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους πολιτιστικούς φορείς 
(κοινότητες, σωματεία) ή με φορείς της τυπικής εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήμιο) και, 
κυρίως, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που πολλοί από αυτούς έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα επιμόρφωσης για το σκοπό αυτό. Η διαφορά των εκπαιδευτικών αυτών 
προγραμμάτων από τα προγράμματα που εκπονούνται αποκλειστικά από το μουσείο 
έγκειται στο ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι τους αποτελούν προϊόν συνεργασίας φορέων με 
διαφορετικές επιδιώξεις και τύπους δράσεων με αποτέλεσμα το περιεχόμενό τους να 
αποκτά μια ιδιότυπη αυτονομία σε σχέση με το ρητά εκπεφρασμένο εκλαϊκευτικό και 
ερμηνευτικό περιεχόμενο των συλλογών και των εκθέσεων του μουσείου. Μια 
χαρακτηριστική περίπτωση προγράμματος που προέρχεται από την ισότιμη συνεργασία 
μουσείου - εκπαιδευτικών είναι η 'τάξη Villette' του κέντρου επιστημών Cité des Sciences et 
de l'Industrie στο Παρίσι όπου μια σχολική ομάδα παιδιών φιλοξενείται για μια εβδομάδα 
στις εγκαταστάσεις του μουσείου για να εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιασθεί 
από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα στη βάση ενός 
πλαισίου εκπαιδευτικών πηγών και δραστηριοτήτων που παρέχει το συγκεκριμένο κέντρο 
επιστημών (Κολιόπουλος, 1995). Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται στη 
βάση μιας ισότιμης συνεργασίας μουσείου - τυπικής εκπαίδευσης είναι προγράμματα τα 
οποία περιλαμβάνουν τρεις εκπαιδευτικές φάσεις. Οι φάσεις αυτές εξελίσσονται σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους και τόπους: τη φάση πριν από την επίσκεψη η οποία 
εξελίσσεται στο σχολείο, τη φάση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οποία εξελίσσεται στο 
μουσειακό χώρο και τη φάση μετά την επίσκεψη η οποία εξελίσσεται, όπως και η πρώτη, 
στο σχολείο. Η συγκρότηση του περιεχομένου των τριών φάσεων είναι μια διαδικασία η 
οποία είτε επιτελείται συνήθως με εντελώς εμπειρικό τρόπο, είτε ακολουθεί αρχές και 
κανόνες που επιβάλλονται από την ακαδημαϊκή έρευνα στις επιστήμες της εκπαίδευσης και 
αγωγής (Allard, Boucher & Forest, 1994; Καριώτογλου, 2003; Κολιόπουλος, 2005; 
Filippoupoliti & Koliopoulos, 2012). Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα 
υλοποιούνται συνήθως από επιμορφωμένους ή μη εκπαιδευτικούς που κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος έχουν συνεργαστεί με εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου το οποίο 
επισκέπτονται οι μαθητικοί συνήθως πληθυσμοί που παρακολουθούν το πρόγραμμα.  

 
Δραστηριότητες του Μουσείου στο Σχολείο 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δραστηριότητες 'Εκμετάλλευση μουσειακού 
διαδικτυακού υλικού', 'Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειοσκευών' και 'Προσομοίωση 
μουσειακών δραστηριοτήτων'. Όταν το σχολείο δεν πάει στο μουσείο τότε μπορεί να συμβεί 
το αντίθετο. Τα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών ή τα σχολεία που δεν είναι δυνατόν να 
έχουν πρόσβαση στις συλλογές και εκθέσεις ενός μουσείου ΦΕΤ έχουν μια ευκαιρία να τις 
προσεγγίσουν μέσω της χρήσης διαδικτυακού ή πραγματικού εκπαιδευτικού υλικού που 
αυτά προσφέρουν. Οι επισκέψεις επίσης εξειδικευμένου προσωπικού σε σχολεία 
μεταφέρουν περιεχόμενο, εμπειρίες και υλικό από το χώρο του μουσείου στο χώρο του 
σχολείου. Οι μουσειοσκευές αποτελούν το υλικό υπόστρωμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
τα οποία σχεδιάζονται και προσφέρονται από τα μουσεία στα σχολεία σε μορφή 
κατάλληλου εποπτικού υλικού (μικροδιαφάνειες, τηλεταινίες, μακέτες, δείγματα ή συσκευές 
φυσικών επιστημών) (Κολιόπουλος, 2005). Η ένταξη του υλικού αυτού σε παραδοσιακές 
διδακτικές ενότητες ή σε άλλες μορφές διάρθρωσης της διδακτικής πράξης είναι δυνατόν να 

                                           
4
 http://www.exploratorium.edu/teacher-institute 

http://www.exploratorium.edu/teacher-institute


Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου Φ.Ε. και τεχνολογίας 
και η εφαρμογή του σε μουσεία φυσικής ιστορίας; 
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εμπλουτίσουν το σχολικό πρόγραμμα σπουδών με έννοιες, μεθόδους και πολιτισμικό 
περιεχόμενο των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
δημιουργία ενδιαφέροντος και θετικών στάσεων προς αυτές. Η προσέγγιση των διαφόρων 
μορφών του εικονικού μουσείου ΦΕΤ καθώς και περιπτώσεις όπου το σχολείο παράγει νέα 
γνώση σχετική με το μουσείο ΦΕΤ αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις μουσειολογικών 
δραστηριοτήτων που έχουν ως κέντρο τους το σχολικό χώρο. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα σε αυτή τη κατηγορία δραστηριοτήτων αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς απευθυνόμενο σε παιδιά της 
προσχολικής εκπαίδευσης με τη χρήση εκπαιδευτικών προσομοιώσεων του γαλλικού 
πολιτισμικού κέντρου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας Cité des Sciences et de l'Industrie 
(Γεωργούτσου, Παναγιωτάκη & Κολιόπουλος, 2013). Η προσομοίωση μουσειακών 
δραστηριοτήτων αποτελούν μια ακόμη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο σχολείο (Rix 
& McSorley, 1999). Η καναδική ερευνητική ομάδα GREM (Research Group on Education and 
Museums), στην οποία συμμετείχαν καθηγητές πανεπιστημίου, τελειόφοιτοι φοιτητές, 
μουσειοπαιδαγωγοί, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί, είχε σκοπό τη διερεύνηση του 
εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ δίνοντας περισσότερη έμφαση σε δραστηριότητες 
που προέρχονταν από το ίδιο το μουσείο και λάμβαναν χώρα στο σχολείο. Χαρακτηριστικές 
ήταν οι επισκέψεις των μουσειοπαιδαγωγών στις σχολικές τάξεις με σκοπό την ενίσχυση του 
έργου του εκπαιδευτικού. Αυτό το είδος ενίσχυσης ερμηνευόταν τόσο με δραστηριότητες 
σχετικές με το εκάστοτε θέμα όσο και με συζήτηση που πραγματοποιούνταν επιδιώκοντας 
την αποσαφήνιση αποριών που μπορεί να είχε ο εκπαιδευτικός (Paquin & Allard, 1998). 

 
Η εφαρμογή του εργαλείου περιγραφής  
Το υπό διερεύνηση δείγμα μουσείων και οι τεχνικές περιγραφής 

Στη συνέχεια πρόκειται να παρουσιάσουμε τρεις περιπτώσεις εφαρμογής του 
προτεινόμενου εργαλείου με στόχο να αναδείξουμε τα σημεία εκείνα που θεωρούμε ότι 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητά του να αναπαριστά με τρόπο συνεκτικό, συνεπή και έγκυρο 
τον εκπαιδευτικό ρόλο των διαφόρων μουσείων ΦΕΤ. Για να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο 
μεθοδολογικά θεωρήσαμε ότι το δείγμα μουσείων το οποίο θα επιλέγαμε για να 
εφαρμόσουμε το εργαλείο μας θα έπρεπε να αποτελείται από μουσεία της ίδιας κατηγορίας 
ώστε να εξασφαλισθεί η ομοιογένεια που θα οδηγούσε σε συγκρίσεις, αλλά με διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να δοκιμασθεί η διακριτική ικανότητα του εργαλείου, 
δηλαδή, η ικανότητα να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά αυτά. Έτσι, επιλέχθηκαν μουσεία 
Φυσικής Ιστορίας (η πλέον παραδοσιακή κατηγορία μουσείων ΦΕΤ) και μουσεία διεθνούς, 
εθνικής και τοπικής εμβέλειας (υποθέτοντας ότι η ευρύτητα του κοινού στο οποίο 
απευθύνονται επηρεάζει και τους εκπαιδευτικούς τους στόχους). Στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιάσουμε ως μελέτες περίπτωσης το γαλλικό Muséum National d'Historie Naturelle 
(μουσείο διεθνούς εμβέλειας), το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (μουσείο εθνικής 
εμβέλειας) και το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μουσείο τοπικής 
εμβέλειας), αν και η εφαρμογή του εργαλείου έγινε σε μεγαλύτερο δείγμα μουσείων. Δεν 
μπορούν πάντως να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αξιοπιστία κι την εγκυρότητα 
του εργαλείου αν αυτό δεν εφαρμοσθεί σε τυπικά τυχαίο δείγμα μουσείων, σε άλλες 
κατηγορίες μουσείων ΦΕΤ και από πολυπληθέστερη ομάδα ερευνητών.  

Η συλλογή στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιτόπια παρατήρηση, μέσω 
συνεντεύξεων με μέλη του προσωπικού των μουσείων, από τη μελέτη του δικτυακού τόπου 
των μουσειακών ιδρυμάτων ή και με συνδυασμό των τριών τρόπων. Για τις περιπτώσεις που 
θα παρουσιαστούν εδώ η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω της ανάλυσης των δικτυακών 
τόπων των μουσείων. Ποιο συγκεκριμένα, ελήφθησαν πληροφορίες με τη χρήση ενός 
φύλλου εργασίας excel για (α) το είδος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
προσφέρονται από το κάθε μουσείο, (β) τα άτομα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες 
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αυτές και (γ) το κοινό στις οποίες απευθύνονται. Ήδη σχεδιάζεται η συμπλήρωση του 
τρόπου λήψης δεδομένων μέσω συνεντεύξεων με μέλη του προσωπικού των μουσείων. 
 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι (Πτέρυγα Ζωολογίας) 
Στο σχήμα 2 εμφανίζεται το προφίλ της πτέρυγας Ζωολογίας (Grande Gallérie de 

l'Evolution) του Muséum Nationale d' Histoire Naturelle5. Φαίνεται ότι το μουσείο 
δραστηριοποιείται στις δύο από τις τρείς κατηγορίες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το 
μουσείο διαθέτει μόνο στατικές μορφές διαδικτυακής επίσκεψης κάποιων συλλογών του6. 
Διαθέτει ασφαλώς και προωθεί τις δύο βασικές κατηγορίες πραγματικών επισκέψεων.  

Για την ελεύθερη επίσκεψη ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό υλικό για ορισμένες θεματικές ενότητες7. Η προσανατολισμένη επίσκεψη 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως ξεναγήσεις (π.χ., 'Ταξίδι στην καρδιά της 
βιοποικιλότητας', 'Η εξέλιξη της ζωής') και εργαστήρια για παιδιά και μαθητές (π.χ., 'Πώς να 
ταξινομήσουμε τους ζωντανούς οργανισμούς'). Παράλληλα, όμως, το μουσείο προσκαλεί 
εκπαιδευτικούς να οργανώσουν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το 
εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου αν, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν 
σε ένα θέμα. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να λάβει τέσσερεις διαφορετικές μορφές: (α) τη 
συνεργασία του μουσείου με τα δίκτυα εκπαιδευτικής προτεραιότητας (REP) όπου σχολικές 
τάξεις που ανήκουν σε υποβαθμισμένες περιοχές σχεδιάζουν μια σειρά επισκέψεων κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, (β) το σχεδιασμό 'τάξεων του μουσείου' όπου οι 
εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται τόσο στο 
σχολείο όσο και στο μουσείο με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, (γ) την εμπλοκή 
του μουσείου σε εργασίες έρευνας που εκπονούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης του 
λυκείου και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο απολυτηρίων εξετάσεων (TPE) και (δ) το 
σχεδιασμό 'δια-θεματικών τάξεων μουσείων' κατά τη διάρκεια των οποίων διενεργούνται 
επισκέψεις σε μουσεία διαφόρων ειδικοτήτων όπου μελετώνται οι επιστημονικές, ιστορικές 
και αισθητικές αρχές μιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας8. Σε όλες αυτές τι περιπτώσεις 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν τη μορφή μιας θεσμικής δυνατότητας που 
παρέχει το μουσείο σε πλήρη συνεργασία με το σχολείο. Επιπλέον, το μουσείο προσφέρει 
επιμορφωτικά προγράμματα για μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τέλος, το 
προσφερόμενο διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται τις περισσότερες φορές με τις 
εκθέσεις του μουσείου και συνεπώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην τάξη 
του αφού πρώτα έχει προηγηθεί επίσκεψη στο μουσείο. Το μουσείο, όμως, δεν φαίνεται να 
παρέχει κάποιο περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη προσομοιώσεων μουσειακών 
δραστηριοτήτων ή μουσειοσκευές για χρήση στο σχολικό χώρο. Ο βαθμός αυτονομίας 
δηλαδή του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τους χώρους του μουσείου 
είναι σχεδόν μηδενικός.  

 
 
 
 
 
 

                                           
5
 http://www.mnhn.fr/le-museum/ 

6
 π.χ., http://museumedia.mnhn.fr/ 

7
 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/formationsEnseignants/dossierenseignant/ 

dossierenseignant.xsp?i=1 
8
 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/nosConseils/rub_maternelle/som_maternelle/ 
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Σχήμα 2: Εφαρμογή του εργαλείου περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων 
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Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (πτέρυγα Ζωολογίας) 

Η πτέρυγα Ζωολογίας του ιστορικού μουσείου της Κηφισιάς9 εμφανίζει ένα 
διαφορετικό προφίλ από αυτό του διεθνούς μουσείου που αναλύθηκε προηγούμενα όπως 
φαίνεται και από το σχήμα 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Εφαρμογή του εργαλείου περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (πτέρυγα Ζωολογίας) 

 

                                           
9
 http://www.gnhm.gr/ 

http://www.gnhm.gr/
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Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία δεν υπάρχουν διαφορές. Το μουσείο διαθέτει 
μια δυναμική δικτυακή επίσκεψη (χρήση κάμερας 360ο)10, ενώ προτείνει τόσο ελεύθερες 
όσο και προσανατολισμένες επισκέψεις στις εκθέσεις και τα επιστημονικά εργαστήριά του. 
Οι προσανατολισμένες μορφές επίσκεψης είναι η ξενάγηση και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που απευθύνονται σε σχολικούς πληθυσμούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
'Νεαροί υδροβιολόγοι' που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου 
υδροβιολογίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσανατολισμένης επίσκεψης11. Σε 
αντίθεση με το διεθνές μουσείο, η συνεργασία του μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
με το σχολείο δεν φαίνεται ν' αποκτά κάποια θεσμική μορφή η οποία θα κατέληγε σε 
δραστηριότητες όπου το σχολείο θα είχε οργανικό ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή 
τους. Απ' την άλλη μεριά όμως, το μουσείο διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό όπως 
εκπαιδευτικούς φακέλους και μουσειοσκευές (π.χ., 'Τα ηφαίστεια της Ελλάδας' και 'Η 
μετανάστευση των οργανισμών' που έχουν σχεδιασθεί από τους Φίλους του Μουσείου) για 
χρήση εντός του σχολείου.  

 
Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών 

Το μικρό μουσείο ζωολογίας του πανεπιστημίου Πατρών12
 αποτελεί κλασσική 

περίπτωση μουσείου α' γενιάς το οποίο αρνείται, όπως πολλά πανεπιστημιακά μουσεία 
στην Ελλάδα να εκσυγχρονισθούν, κυρίως, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της 
επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής τους λειτουργίας. Το προφίλ του μουσείου φαίνεται στο 
σχήμα 4. Η προς τα έξω επικοινωνία του μουσείου (συνεχίζει, βεβαίως, να αποτελεί χώρο 
εκπαίδευσης των φοιτητών του Βιολογικού τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει) 
περιορίζεται στην προσανατολισμένη επίσκεψη σχολικών τάξεων, δηλαδή στην 
παραδοσιακή μορφή ξενάγησης μαθητών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει στενή συνεργασία 
του μουσείου με την ομάδα Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου 
Πατρών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για 
την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κολιόπουλος, 2007; Γκούσκου & 
Κολιόπουλος, 2010), ενώ τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
προώθησης της διερευνητικής μάθησης στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά13. Η 
συνεργασία αυτή δεν έχει, όμως, λάβει ακόμη θεσμική υπόσταση.  
 
Η χρήση του εργαλείου 
Το προτεινόμενο εργαλείο μακροσκοπικής περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του 
μουσείου ΦΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιγραφής και σύγκρισης 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο εκ μέρους του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς και 
τα στελέχη της τυπικής εκπαίδευσης όσο και εκ μέρους του μουσείου από τους σχεδιαστές 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της 
μουσειολογικής εκπαίδευσης που παρέχεται σε φοιτητές πανεπιστημιακών παιδαγωγικών 
τμημάτων, ενώ μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην ανάπτυξη της μουσειολογικής έρευνας 
με ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά.  
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 http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=338 
12

 http://www.upatras.gr/index/page/id/100 
13

 http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/ 

http://www.gnhm.gr/MuseumDefault_6.aspx?selItem=65&fCode=l3
http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=338
http://www.upatras.gr/index/page/id/100
http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/


 Κολιόπουλος & Γκούσκου 

 

ΤΕΥΧΟΣ 42-43 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Εφαρμογή του εργαλείου περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του Ζωολογικό 
Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών 

 



Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου Φ.Ε. και τεχνολογίας 
και η εφαρμογή του σε μουσεία φυσικής ιστορίας; 
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Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού με υλικό που να τον βοηθά να αντλεί πληροφορίες για 
μουσεία ΦΕΤ, να επιλέγει συλλογές, εκθέσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τα 
μουσεία αυτά ή/και να σχεδιάζει δικές του με γνώμονα τους στόχους του σχολικού 
προγράμματος σπουδών αποτελεί επιδίωξη όχι μόνο του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος αλλά και των μουσείων. Οι οδηγοί μουσείου με εκπαιδευτικό υλικό του 
πολιτιστικού κέντρου φυσικών επιστημών Cite des Sciences et de l'Industrie και το αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη 'Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης 
και Τεχνολογίας' είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του ενδιαφέροντος. Ως 
επιδίωξη αλλά και ως προϊόν, ο βασικός χαρακτήρας του προτεινόμενου εργαλείου είναι να 
πληροφορεί την τυπική εκπαίδευση και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό του σχολείου για τις 
μορφές που μπορεί να λάβουν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μουσείων ΦΕΤ ενώ, 
παράλληλα, να του παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνει τη φύση της διαφορετικότητας των 
δραστηριοτήτων αυτών αποδίδοντας νόημα σε αυτές. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα 
μακροσκοπικό περιγραφικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως 
προς το λεπτομερειακό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται για κάθε μουσείο. Το εργαλείο 
αυτό, δηλαδή, δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, δεν οδηγεί δηλαδή από μόνο του τον χρήστη 
στο να αξιολογήσει την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των μουσείων. 
Εκτός, όμως, από την χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων και τη 
δυνατότητα σύγκρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρει το συγκεκριμένο 
εργαλείο, υποθέτουμε ότι η διακριτική του ικανότητα θα ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό να 
σχεδιάσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την προσέγγιση του μουσείου που θα 
επιλέξει. Αυτό μπορεί να το κάνει αν, για παράδειγμα, κατανοήσει τη διαφορετικότητα όσον 
αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τεσσάρων διαφορετικών ειδών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που περιλαμβάνονται και τις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Χρειάζεται, βεβαίως, περαιτέρω έρευνα η οποία θα μας επιβεβαίωνε ή θα 
διέψευδε αυτή την υπόθεση.  

Η δεύτερη ενδιαφέρουσα χρήση του εργαλείου που προτείνουμε απορρέει από τον 
εκπαιδευτικό του χαρακτήρα. Το εργαλείο αυτό, δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
μουσειολογική εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε αυτήν που συνδέει την μουσειολογική γνώση με 
την εκπαίδευση μελλουσών και μελλόντων εκπαιδευτικών που φοιτούν στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα. Για παράδειγμα, με το προτεινόμενο εργαλείο οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτήτριες/-ές του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών, στα μαθήματα 'Μουσειολογία Φυσικών 
Επιστημών' (προπτυχιακό επίπεδο) και 'Μουσειολογία και Εκπαίδευση' (μεταπτυχιακό 
επίπεδο), μαθαίνουν να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που προτείνονται από τα μουσεία ΦΕΤ, να περιγράφουν τον εκπαιδευτικό 
ρόλο διεθνών και ελληνικών μουσείων μέσω των αντιστοίχων δικτυακών τους τόπων καθώς 
και να συγκρίνουν τον εκπαιδευτικό ρόλο ομοειδών μουσείων. Παράλληλα, το προτεινόμενο 
εργαλείο μπορεί να μετασχηματισθεί σε τεχνική για περαιτέρω διερεύνηση του 
εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου ΦΕΤ προς την κατεύθυνση της συγκρότησης μιας 
συστηματικής κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και κυρίως των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων, κάτι που αποτελεί κατά τη γνώμη μας 
ενδιαφέρον αντικείμενο μουσειολογικής έρευνας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
επικεντρώνονται οι μελλοντικές μας προσπάθειες.  
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