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Α. Στόχοι και περιεχόµενο του έργου 

Στόχος της έρευνας ήταν ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων για παιδιά της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στους 

χώρους ενός πανεπιστηµιακού µουσείου Φυσικής Ιστορίας και συγκεκριµένα του 

µουσείου Ζωολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών1. Ο σχε-

διασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση των προγραµµάτων αυτών βασίστηκε:  

(α) σε σύγχρονες έρευνες στο τοµέα της ∆ιδακτικής των φυσικών επιστηµών σχετικές 

µε την εποικοδοµητική (constructivist) προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης στις 

φυσικές επιστήµες (Ραβάνης, 1999 ; Κουλαϊδής, 2001; Κολιόπουλος, 2005) και  

(β) σε σύγχρονες έρευνες που διεξάγονται στο πεδίο της Επιστηµονικής Μουσειολο-

γίας οι οποίες µελετούν την επίδραση που έχουν οι άτυπες και µη τυπικές µορφές εκ-

παίδευσης στη γνωστική πρόοδο και την ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τις φυσικές 

επιστήµες µαθητών των διαφόρων βαθµίδων της εκπαίδευσης (Κολιόπουλος, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, διατυπώθηκαν οι εξής επί µέρους στόχοι οι οποίοι, µάλιστα, υλο-

ποιήθηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του έργου: 

- διερεύνηση της φύσης και των χαρακτηριστικών των µουσείων Ζωολογίας, του δο-

µηµένου εκπαιδευτικού τους ρόλου και της εκπαιδευτικής σχέσης που αναπτύσσουν 

µε το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα  

- σχεδιασµός και εφαρµογή διδακτικών δραστηριοτήτων, µέρος των οποίων διεξάγε-

ται στο Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, στα πλαίσια ολοκληρωµέ-

νων εκπαιδευτικών προγραµµάτων συµβατών µε τους στόχους και το περιεχόµενο 

του αναλυτικού προγράµµατος για τις φυσικές επιστήµες της προσχολικής και πρω-

τοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα    

- αξιολόγηση της γνωστικής και συναισθηµατικής προόδου των παιδιών που εµπλέ-

κονται στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

- ανάπτυξη διδακτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και πολυµεσικού) σχετι-

κού µε τα εκθέµατα του Μουσείου Ζωολογίας του Παν/µίου Πατρών.  

 

 

 
                                                 
1 Ευχαριστώ θερµά τους υπευθύνους του µουσείου Γιαγιά Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Φραγγεδάκη 
Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σταµατόπουλο Κων/νο, Επίκουρο Καθηγητή, Παπαγιαννόπουλο Αριστείδη, 
ΕΤΕΠ και Μπάκα Ανδρέα, ΕΤΕΠ για τις πολύτιµη βοήθεια που προσέφεραν ώστε να υπάρχει εύκολη, ασφαλής 
και εποικοδοµητική πρόσβαση στους χώρους του µουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του ερευνητικού 
έργου. 
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Β. Αποτελέσµατα της έρευνας 
1. ∆ιερεύνηση της φύσης και των χαρακτηριστικών των µουσείων Ζωολογίας, του δο-

µηµένου εκπαιδευτικού τους ρόλου και της εκπαιδευτικής σχέσης που αναπτύσσουν µε 

το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

- Τα µουσεία ζωολογίας στην Ελλάδα2 και ιδιαίτερα τα πανεπιστηµιακά µουσεία ζω-

ολογίας ανήκουν στα λεγόµενα µουσεία εκθεµάτων α’ γενιάς που είναι ο παλαιότερος 

και πλέον συµβατικός τύπος µουσείου όπου ο επισκέπτης σπεύδει να θαυµάσει συλ-

λογές αυθεντικών εκθεµάτων. Στην περίπτωση των µουσείων ζωολογίας τα εκθέµατα 

είναι, κυρίως, ταριχευµένα ζώα. Βασικός στόχος αυτής της γενιάς µουσείων φυσικών 

επιστηµών είναι η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκµηρίωση και προβολή της 

πανίδας µιας περιοχής.  

- Σπανίως στα µουσεία εκθεµάτων α’ γενιάς γίνεται µε εµφανή τρόπο ο µετασχηµατι-

σµός της επιστηµονικής γνώσης σε εκλαϊκευτική γνώση. Αυτό σηµαίνει ότι σε αυτόν 

τον τύπο µουσείου η νοηµατοδότηση των συλλογών δεν επιχειρείται από το ίδιο το 

µουσείο αλλά επαφίεται στους ερευνητές, στους επισκέπτες και στον εκπαιδευτικό 

ρόλο του µουσείου. Στα ελληνικά µουσεία ζωολογίας, για παράδειγµα, δεν αναδει-

κνύεται µια ρητά διατυπωµένη αντίληψη για την επιστηµονική θεωρία ταξινόµησης 

των διαφόρων δειγµάτων ζώων, αν και στα δύο από τα τρία µουσεία του δείγµατος 

που εξετάσθηκε υπονοείται ότι η δοµή και το περιεχόµενο των συλλογών βασίζεται 

στην εξελικτική ταξινοµητική.   

- Από τα τέσσερα επικοινωνιακά εκθεσιακά στοιχεία που µπορεί να διαθέτει ένα 

µουσείο φυσικών επιστηµών (αυθεντικά αντικείµενα, θέαµα, αλληλεπιδραστικά στοι-

χεία, στοιχεία περιβάλλοντος), τα ελληνικά µουσεία ζωολογίας διαθέτουν κυρίως 

συλλογές αυθεντικών αντικειµένων. Το επικοινωνιακό αυτό στοιχείο δεν είναι πάντο-

τε διαµεσολαβητικό. Στα ελληνικά µουσεία ζωολογίας που εξετάστηκαν µια πινακίδα 

µε το φυσικό ή/και το επιστηµονικό όνοµα του ζώου είναι το µοναδικό στοιχείο δια-

µεσολάβησης ανάµεσα στα διάφορα εκθέµατα και τον επισκέπτη.  

- Η επικοινωνιακή πολιτική των ελληνικών µουσείων ζωολογίας χαρακτηρίζεται από 

το µηχανιστικό, παραδοσιακό επικοινωνιακό µοντέλο όπου το µήνυµα ακολουθεί την 

πορεία: ποµπός (ο επιµελητής των συλλογών / εκθεµάτων), µέσο (συλλογές εκθεµά-

                                                 
2 Το δείγµα µουσείων που διερευνήθηκε ήταν το µουσείο Γουλανδρή στην Αθήνα, το πανεπιστηµιακό 
µουσείο ζωολογίας των Αθηνών και το πανεπιστηµιακό µουσείο Ζωολογίας Πατρών. Η διερεύνηση 
της φύσης και των χαρακτηριστικών των µουσείων αυτών µεθοδολογικά πραγµατοποιήθηκε µέσω πα-
ρατήρησης των ίδιων των µουσείων και συνεντεύξεων µε µέλη του εξειδικευµένου προσωπικού τους 
(Παραµερίτη, 2005). 
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των) και (απο)δέκτης (ο οποίος παθητικά αποδέχεται το µήνυµα). Η διεθνής τάση, 

πάντως, είναι η ανάδειξη του σύγχρονου µοντέλου επικοινωνίας της Hooper-

Greenhill (1994), στο οποίο αναγνωρίζεται η κοινωνική λειτουργία του µουσείου και 

παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο ο ενεργητικός τρόπος συµµετοχής των επισκεπτών, µέσω 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

- Σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε εργαλείο ανάλυσης του δοµηµένου εκπαιδευτικού 

ρόλου των µουσείων ζωολογίας (Γκούσκου, 2005). Η συγκριτική ανάλυση που πραγ-

µατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου εργαλείου έδειξε ότι: 

- Ο δοµηµένος εκπαιδευτικός ρόλος των ελληνικών µουσείων ζωολογίας είναι υπο-

βαθµισµένος σε σχέση µε αντίστοιχα διεθνή µουσεία αναφοράς όπως το πανεπιστη-

µιακό µουσείο φυσικής ιστορίας της Οξφόρδης. Ο ρόλος αυτός περιορίζεται, κυρίως, 

στις ελεύθερες επισκέψεις κοινού και σχολικών πληθυσµών οι οποίες αρκετές φορές 

συνοδεύονται από ξενάγηση. Επίσης, δεν έχουν σχεδιασθεί εκ µέρους των µουσείων 

και δεν προσφέρονται  εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ευρύ κοινό ή σε σχολικούς 

πληθυσµούς. To εύρηµα αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε τη διεθνή τάση σύµφωνα µε 

την οποία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη αναβάθµισης του επικοινω-

νιακού και εκπαιδευτικού ρόλου των πανεπιστηµιακών µουσείων φυσικής ιστορίας 

(Diamond, 2000 ; Ferriot & Lourenço, 2004). 

- Τα πανεπιστηµιακά µουσεία ζωολογίας δεν έχουν αναπτύξει συνεργατικούς δεσµούς 

µε το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αν και σε ρητορικό επίπεδο (κάτι που αποκα-

λύφθηκε στις συνεντεύξεις µε υπευθύνους των µουσείων) αναγνωρίζεται η ανάγκη 

για βελτίωση της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής αυτών των µουσείων. 

To εύρηµα αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε τη διεθνή τάση σύµφωνα µε την οποία α-

ναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη δηµιουργίας θεσµικού χαρακτήρα συ-

νεργασιών ανάµεσα στα πανεπιστηµιακά µουσεία, το σχολείο και τις τοπικές κοινό-

τητες (MacDonald, 2003).  

 

2. Σχεδιασµός και εφαρµογή διδακτικών δραστηριοτήτων, µέρος των οποίων διεξάγε-

ται στο Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, στα πλαίσια ολοκληρωµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων συµβατών µε τους στόχους και το περιεχόµενο του ανα-

λυτικού προγράµµατος για τις φυσικές επιστήµες της προσχολικής και πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

- Σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν τρία ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

(Κολιόπουλος, 2005). Πρόκειται για πολυήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα που πε-
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ριλαµβάνουν τρεις φάσεις οι οποίες εξελίσσονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

και σε διαφορετικούς τόπους: τη φάση πριν από την επίσκεψη η οποία εξελίσσεται 

στο σχολείο, τη φάση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οποία εξελίσσεται στο µου-

σειακό χώρο και τη φάση µετά την επίσκεψη η οποία εξελίσσεται, όπως και η πρώτη, 

στο σχολείο. Ο ρόλος των φάσεων που εξελίσσονται στο σχολείο είναι διαφορετικός 

από αυτόν της επίσκεψης στο µουσειακό χώρο σύµφωνα µε το διδακτικό µοντέλο το 

οποίο βασίζεται στην εµπειρική εκπαιδευτική έρευνα της Paquin (1995). Στο µοντέλο 

αυτό, η φάση πριν από την επίσκεψη στο µουσείο συναρτάται µε διδακτικούς στό-

χους και διδακτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην ανάδειξη ενός θέµατος, 

στη διατύπωση ερωτηµάτων ή στη µελέτη ενός προβλήµατος. Οι µαθητές θα πρέπει 

να επιχειρήσουν να απαντήσουν στα ερωτήµατα ή να δώσουν λύση στο πρόβληµα µε 

τη βοήθεια πληροφοριών και δεδοµένων τα οποία θα συλλέξουν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης παρατηρώντας µουσειολογικά αντικείµενα και συζητώντας γι’ αυτά. Η 

ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδοµένων τα οποία συλλέγο-

νται αποτελούν αντικείµενο της τρίτης φάσης και µπορεί να οδηγήσει στην οικοδό-

µηση και την ιδιοποίηση της γνώσης από τους µαθητές.  

- Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Τα πτηνά». Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και στοχεύει στη βελτίωση ή την τροποποίηση των αντιλήψεων 

που έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας για τα µορφολογικά χαρακτηριστικά ορισµένων 

δειγµάτων πτηνών επειδή στην ηλικία αυτή τα παιδιά των δυτικών κοινωνιών συ-

γκροτούν την πρωτοτυπική έννοια του ζώου µε βάση κυρίως τα τετράποδα θηλαστικά 

(Ζόγκζα, 2006) και έτσι δεν είναι σε θέση να ονοµάσουν, περιγράψουν ή/και ταξινο-

µήσουν άλλες κατηγορίες ζώων. ∆ιδακτικοί λειτουργικοί στόχοι του προγράµµατος 

είναι (α) να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν διάφορα δείγµατα πτηνών χρησιµοποιώ-

ντας ως κριτήριο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους και κυρίως αυτά που σχετίζο-

νται µε το ράµφος, τα φτερά και τα πόδια και (β) να αναπαριστούν γραφικά διάφορα 

δείγµατα πτηνών µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Το πρόγραµµα περι-

λαµβάνει έξη (6) δραστηριότητες είκοσι πέντε λεπτών. Οι δραστηριότητες που αφο-

ρούν στην επίσκεψη των παιδιών στο µουσείο έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δε-

ξιότητας της παρατήρησης καθώς και τη διατύπωση εκ µέρους των υποθέσεων που 

βασίζονται σε µορφολογικά χαρακτηριστικά ώστε να ταυτοποιήσουν δείγµατα ζώων 

που αναπαριστώνται σε φωτογραφίες µε δείγµατα ταριχευµένων ζώων. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µε δεκαπέντε παιδιά του 10ου νηπιαγωγείου Πατρών. Οι επί µέ-
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ρους στόχοι, το περιεχόµενο και το εκπαιδευτικό υλικό των προτεινόµενων δραστη-

ριοτήτων βρίσκονται στο πλήρες κείµενο της αναφοράς (DOC3). 

- Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Επίσκεψη στο πανεπιστηµιακό µουσείο Ζωολογίας». Το 

πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στοχεύει στο να α-

ναγνωρίζουν τα παιδιά κατηγορίες ζώων (τυπολογικά είδη) (Hickman et al, 2002) ε-

πισηµαίνοντας κοινά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Η οικοδόµηση οµάδων κοι-

νών χαρακτηριστικών αντίστοιχων για κάθε κατηγορία ζώων είναι δυνατόν να οδη-

γήσει τα παιδιά να ταξινοµήσουν και καινούργια δείγµατα ζώων. Πιο συγκεκριµένα, 

οι διδακτικοί λειτουργικοί στόχοι είναι οι εξής: (α) η γνωριµία των παιδιών µε διάφο-

ρα δείγµατα ζώων, (β) η αναγνώριση από τα παιδιά µιας κατηγορίας ζώων από ένα 

δείγµα ζώου, (γ) η ταυτοποίηση νέων δειγµάτων ζώων µε µια κατηγορία ζώων και (δ) 

η δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας ζώων σε περίπτωση που το δείγµα ζώου δεν ται-

ριάζει µε τα υπάρχοντα. Οι στόχοι αυτοί είναι αφ’ ενός συµβατοί µε στόχους του ι-

σχύοντος αναλυτικού προγράµµατος της προσχολικής εκπαίδευσης (∆αφέρµου κά, 

2005) και αφ’ ετέρου οδηγούν στην υπερπήδηση των νοητικών εµποδίων των παιδιών 

αυτής της ηλικίας (Ραβάνης, 1999) τα οποία ταξινοµούν τα ζώα σύµφωνα µε µη µορ-

φολογικά κριτήρια όπως ανθρωποµορφικά κριτήρια ή κριτήρια που σχετίζονται µε τη 

φυσική κίνηση και τη κατοικία (Guichard, 1998 ; Ζόγκζα, 2006). Το πρόγραµµα πε-

ριλαµβάνει ένδεκα (11) δραστηριότητες είκοσι πέντε λεπτών. Οι δραστηριότητες που 

αφορούν στην επίσκεψη των παιδιών στο µουσείο έχουν ως στόχο µέσω µιας κατευ-

θυνόµενης παρατήρησης των εκθεµάτων να αναγνωρίσουν διάφορα δείγµατα ζώων 

και να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά µε τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η έ-

ρευνα πραγµατοποιήθηκε µε εννέα παιδιά του 2ου νηπιαγωγείου Ρίου. Οι επί µέρους 

στόχοι, το περιεχόµενο και το εκπαιδευτικό υλικό των προτεινόµενων δραστηριοτή-

των βρίσκονται στο πλήρες κείµενο της αναφοράς (DOC4). 

- Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Το βασίλειο των ζώων … στη βιτρίνα». Το πρόγραµµα 

αυτό απευθύνεται σε µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη γνω-

στική και συναισθηµατική προσέγγιση του θέµατος της ταρίχευσης και γενικά της δι-

ατήρησης των ζώων και της µετατροπής τους σε µουσειακά εκθέµατα. Πρόκειται για 

µια µετα-θεώρηση µιας µουσειακής συλλογής όπου η έµφαση δίδεται όχι στη µελέτη 

στοιχείων της συλλογής αλλά στην αναγκαιότητα και τα χαρακτηριστικά συγκρότη-

σης αυτής της συλλογής. Πιο συγκεκριµένα, οι διδακτικοί λειτουργικοί στόχοι είναι 

οι εξής: (α) να κατανοήσουν οι µαθητές τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός µουσείου 

ζωολογίας (τη γενικότερη προσφορά του στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης), 
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(β) να οικοδοµήσουν µια γενικότερη θετική στάση προς την εκπαιδευτική αξία των 

επισκέψεων σε µουσείο φυσικών επιστηµών εκτιµώντας θετικά τη σπουδαιότητα 

συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µουσείων, (γ) να εµπλακούν σε καταστά-

σεις που θα προάγουν θετικά συναισθήµατα απέναντι στα µουσειακά εκθέµατα (εν 

προκειµένω τα ταριχευµένα-διατηρηµένα ζώα), (δ) να συγκροτήσουν επιστηµονικού 

τύπου γνώσεις για την τεχνική της ταρίχευσης - διατήρησης (διαδικασία, υλικά,  συν-

θήκες, σκοπιµότητα κ.ά.), (ε) να συνειδητοποιήσουν την ιδιαιτερότητα του µουσείου 

ζωολογίας του οποίου τα εκθέµατα-ζώα δεν αποτελούν αποµίµηση ή αναπαράσταση  

του ζωντανού αλλά φέρουν το πλεονέκτηµα της διατήρησης του ζωντανού έστω και 

σε εξωτερικό-επιφανειακό επίπεδο και (στ) να προβληµατιστούν σε θέµατα ηθικής σε 

ότι αφορά τη διατήρηση των ζώων και να κατανοήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης 

µεταξύ ανθρώπων και ζώων. Σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα προγράµµατα η 

έµφαση δεν δίδεται τόσο στην εννοιολογική και µεθοδολογική διαστάσεις, αλλά στην 

πολιτισµική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης (Κολιόπουλος, 2006). Το πρόγραµ-

µα περιλαµβάνει οκτώ (8) δραστηριότητες σαράντα πέντε λεπτών. Οι δραστηριότητες 

που αφορούν στην επίσκεψη των µαθητών στο µουσείο έχουν ως στόχο, µέσω της 

ελεύθερης παρατήρησης των εκθεµάτων και της συζήτησης µε το προσωπικό του 

µουσείου, αφ’ ενός να πληροφορηθούν οι µαθητές για τους στόχους, την αξία και τις 

τεχνικές της ταρίχευσης και των άλλων µορφών διατήρησης και αφ’ ετέρου να προ-

σφέρουν κίνητρα για ανάπτυξη θετικών στάσεων σχετικά µε τη συγκέντρωση, διά-

σωση, διαφύλαξη, τεκµηρίωση και προβολή συλλογών ζώων στα µουσεία ζωολογίας. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε 28 συνολικά µαθητές/ριες της Στ΄ τάξης του ∆ηµοτι-

κού Σχολείου της Πανεπιστηµιούπολης Πατρών. Οι επί µέρους στόχοι, το περιεχόµε-

νο και το εκπαιδευτικό υλικό των προτεινόµενων δραστηριοτήτων βρίσκονται στο 

πλήρες κείµενο της αναφοράς (DOC5). 

- Ένα βασικό συµπέρασµα της ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε κατά 

τη διάρκεια του σχεδιασµού των τριών εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι ότι στις 

συλλογές του µουσείου Ζωολογίας του πανεπιστηµίου Πατρών µπορούν να αποδο-

θούν διαφορετικές νοηµατοδοτήσεις, οι οποίες να αποτελέσουν εν δυνάµει κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα συµβάλλει στη γνωστική και συναισθηµατική πρόοδο 

παιδιών της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι νοηµατοδοτήσεις αυτές 

προέρχονται όχι από τη φύση και τα χαρακτηριστικά του µουσείου αλλά από τους 

στόχους και το περιεχόµενο των προτεινόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα µουσεία εκθεµάτων α’ γενιάς είναι δυνατόν, µέσω του µοντέλου του 
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ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος, να αναβαθµίσουν τον επικοινωνιακό 

και εκπαιδευτικό τους ρόλο. Αναγκαία συνθήκη φαίνεται να είναι η δηµιουργία στε-

νών σχέσεων ανάµεσα στο µουσείο, το σχολείο και το πανεπιστήµιο. Αυτό τουλάχι-

στον αποδείχτηκε κατά την εφαρµογή των τριών προγραµµάτων όπου οι υπεύθυνοι 

του µουσείου συνεργάστηκαν µε την οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος ώστε τα 

µέλη της να έχουν πλήρη πρόσβαση στους χώρους και τη γνώση του µουσείου, ενώ 

τα µέλη της ερευνητικής οµάδας συνεργάστηκαν µε τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν 

µέρος στα εκπαιδευτικά προγράµµατα συνδιαµορφώνοντάς τα ως ένα βαθµό. Η σχέση 

µουσείου - εκπαιδευτικών δεν αναπτύχθηκε επαρκώς. Μια τέτοια σχέση είναι δυνα-

τόν να αποκτήσει σηµαίνουσα σηµασία εάν το ίδιο το µουσείο εµπλακεί στη διαδικα-

σία εκπόνησης και διάδοσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

 

3. Αξιολόγηση της γνωστικής και συναισθηµατικής προόδου των παιδιών που εµπλέκο-

νται στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

- Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Τα πτηνά» τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των αντι-

λήψεων των παιδιών για τα διάφορα µορφολογικά στοιχεία των πτηνών που µελέτη-

σαν προήλθαν από την αξιολόγηση (α) συνεντεύξεων που πραγµατοποίησε η ερευνή-

τρια (Μ.Φλαούνα) πριν και µετά την εκτέλεση του προγράµµατος µε όλα τα παιδιά 

που πήραν µέρος σε αυτό και (β) σχεδίων δειγµάτων ζώων που δηµιούργησαν τα παι-

διά πριν και µετά την εκτέλεση του προγράµµατος. Ο συνδυασµός των δύο ειδών δε-

δοµένων µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως οκτώ από τα δεκαπέντε παιδιά επιθυµούν 

να αλλάξουν διάφορα µορφολογικά στοιχεία στα σχέδιά τους µετά την πραγµατοποί-

ηση του προγράµµατος σε σχέση µε τα σχέδια που δηµιούργησαν πριν από αυτή, έξη 

παιδιά δεν επιθυµούν να αλλάξουν κάτι στα αρχικά τους σχέδια και ένα παιδί αρνεί-

ται να σχεδιάσει το ίδιο δείγµα ζώου πριν και µετά την εκτέλεση του προγράµµατος. 

Ορισµένες ασάφειες στη µεθοδολογία και την ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν µας 

επιτρέπουν, πάντως, να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για το εύρος και τη φύση 

της γνωστικής προόδου που επετεύχθη. Αντιθέτως, από το ηµερολόγιο που κράτησε η 

ερευνήτρια προκύπτει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους διατήρησαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράµµατος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διάφορες δραστη-

ριότητες, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και σε αυτόν του µουσείου. Λεπτοµερή 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην πλήρη αναφορά του προγράµµατος (DOC3).   

- Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Επίσκεψη στο πανεπιστηµιακό µουσείο Ζωολογίας» 

τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των αντιλήψεων των παιδιών για τις κατηγοριοποιή-
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σεις των ζώων προήλθε κυρίως από την αξιολόγηση συνεντεύξεων που πραγµατοποί-

ησε η ερευνήτρια (Ε. Γκούσκου) µετά την εκτέλεση του προγράµµατος µε όλα τα 

παιδιά που πήραν µέρος σε αυτό. Τα βασικά συµπεράσµατα που εξήχθησαν µετά την 

τελική συνέντευξη έχουν ως εξής: Τρία από τα εννέα παιδιά θεωρείται ότι έχουν οι-

κοδοµήσει µια αντίληψη ταξινόµησης των ζώων µε βάση αµιγώς µορφολογικά κριτή-

ρια αφού ήσαν σε θέση να αναγνωρίσουν, ονοµάσουν και κατηγοριοποιήσουν όλα τα 

δείγµατα ζώων που τους υπεδείχθησαν και, παράλληλα, να υποδείξουν µια νέα κατη-

γορία ζώων εκτός από αυτές τις οποίες µελέτησαν στο µουσείο και να αιτιολογήσουν 

την παρουσία της µε τη χρήση µορφολογικών στοιχείων. Πέντε από τα εννέα παιδιά 

βρίσκονται σε πορεία οικοδόµησης µιας αντίληψης ταξινόµησης των ζώων µε βάση 

µορφολογικά κριτήρια. Τα παιδιά αυτά καταφέρνουν να υποδείξουν δύο τουλάχιστον 

κατηγορίες ζώων αλλά δεν χρησιµοποιούν πάντοτε αµιγώς µορφολογικά κριτήρια 

(εισάγουν, π.χ., και το κριτήριο της κατοικίας). Αναγνωρίζουν επίσης µια νέα κατη-

γορία ζώων χωρίς όµως να το αιτιολογούν. Τέλος, µόνο ένα παιδί φαίνεται να µη ση-

µειώνει γνωστική πρόοδο παραµένοντας στις αρχικές του ιδέες. Τα παραπάνω αποτε-

λέσµατα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού δεν έχουν εντοπιστεί στη βι-

βλιογραφία εργασίες που να αναδεικνύουν την αντίληψη της ταξινόµησης ζώων µε 

βασικό κριτήριο τα µορφολογικά στοιχεία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Περαιτέρω 

έρευνα προς αυτή τη κατεύθυνση διεξάγεται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής 

που εκπονεί η Ε. Γκούσκου. Από το ηµερολόγιο που κράτησε η ερευνήτρια προκύ-

πτει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους διατήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-

γράµµατος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διάφορες δραστηριότητες, τόσο στο 

χώρο του σχολείου όσο και σε αυτόν του µουσείου. Λεπτοµερή αποτελέσµατα πα-

ρουσιάζονται στην πλήρη αναφορά του προγράµµατος (DOC4). 

- Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Το βασίλειο των ζώων … στη βιτρίνα» τα αποτελέ-

σµατα της διερεύνησης της εξέλιξης των αντιλήψεων και στάσεων των µαθητών για 

την ταρίχευση και διατήρηση των ζώων σε µουσεία ζωολογίας προήλθαν κυρίως από 

γραπτό ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους µαθητές πριν από και µετά την πραγµατο-

ποίηση του προγράµµατος από την ερευνήτρια (Ν. Σισσαµπέρη). ∆ιερευνήθηκαν συ-

γκεκριµένα η αλλαγή στάσεων των µαθητών για τα µουσεία γενικά και για τα µου-

σεία ζωολογίας ειδικότερα, καθώς και οι αλλαγή αντιλήψεων σχετικά µε τη σηµασία, 

το περιεχόµενο και τις επιπτώσεις της; έννοιας της ταρίχευσης και διατήρησης των 

ζώων σε µουσεία. Μερικά βασικά συµπεράσµατα από την ανάλυση και σύγκριση των 

απαντήσεων των µαθητών είναι τα εξής: (α) η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών 
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(19/28) δεν είχε επισκεφθεί περισσότερα από δύο µουσεία, (β) αυξήθηκε κατά πολύ ο 

αριθµός των µαθητών (από 3/28 στους 12/28) που θεωρούν ότι, µετά από τη συµµε-

τοχή τους στο πρόγραµµα, το µουσείο ζωολογίας αποτελεί, εκτός από χώρο θεάµατος 

και εντυπωσιασµού, ένα χώρο στον οποίο µπορούν να αντλήσουν και να οικοδοµή-

σουν γνώσεις σχετικά µε τα ταριχευµένα ζώα και τα ζώα γενικότερα, (γ) η µεγάλη 

πλειοψηφία των µαθητών (από 0/28 σε 20/28) µετακινήθηκε από την άποψη ότι η τα-

ρίχευση είναι το λεγόµενο βαλσάµωµα χωρίς να µπορούν να αποδώσουν κάποια ση-

µασία στη λέξη αυτή προς την αντίληψη ότι η ταρίχευση είναι µια διαδικασία συντή-

ρησης των ζώων την οποία περιγράφουν µε σχετική επιστηµονική επάρκεια και (δ) 

αυξήθηκε ο αριθµός των µαθητών (από 15/28 σε 22/28) που αιτιολόγησαν τη θετική 

στάση τους προς την ταρίχευση ζώων για επιστηµονικούς και κοινωνικούς σκοπούς 

µε σαφή επιχειρήµατα. Τέλος, η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών, απαντώντας σε 

ερωτήσεις φυλλαδίου αξιολόγησης του όλου προγράµµατος, αξιολόγησαν τις περισ-

σότερες δραστηριότητες στο σχολείο και το µουσείο ως ενδιαφέρουσες. Με βάση τα 

προηγούµενα, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η προσπάθεια µετουσίωσης της εξω-

σχολικής µουσειακής εµπειρίας σε έναυσµα για δηµιουργία κινήτρων για οικοδόµηση 

συγκεκριµένων γνώσεων και στάσεων καθίσταται δυνατή µέσω του προτύπου αυτού 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Λεπτοµερή αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην πλήρη 

αναφορά του προγράµµατος (DOC5). 

- Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των τριών εκπαιδευτικών προγραµµάτων παρατη-

ρούµε ότι η ίδια εµπειρική βάση (τα εκθέµατα του µουσείου ζωολογίας) είναι δυνα-

τόν να δηµιουργήσουν για τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

ποικίλα δίκτυα σηµασιών µε ορισµένους κανόνες λειτουργίας και ερµηνευτικά πρότυ-

πα, µε βάση τα οποία «µεταφράζονται» οι εµπειρίες και αφοµοιώνονται οι προσλαµ-

βανόµενες πληροφορίες από αυτά (Ραβάνης, 2003). Ορισµένα µάλιστα από τα δίκτυα 

αυτά, όπως στην περίπτωση του προγράµµατος «Επίσκεψη στο πανεπιστηµιακό µου-

σείο Ζωολογίας», φαίνεται να συγκροτούνται ακριβώς λόγω της συστηµατικής δια-

σύνδεσης των περιεχοµένων της τυπικής (δραστηριότητες στο σχολείο) και της άτυ-

πης (δραστηριότητες στο µουσείο) µορφής εκπαίδευσης. Η κατάδειξη της λειτουργι-

κής σχέσης ανάµεσα στις δύο µορφές εκπαίδευσης αποτελεί κεντρική υπόθεση εργα-

σίας στην συνεχιζόµενη έρευνά µας. 

- Η θετική ανταπόκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών που έλαβαν µέρος 

στα συγκεκριµένα προγράµµατα δεν είναι ένα πρωτόγνωρο εύρηµα καθώς το ίδιο το 

µουσείο φυσικής ιστορίας µε τις συλλογές του «παραµένει ένα διδακτικό πλεονέκτη-
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µα που θα κάνει [τους επισκέπτες] να θαυµάσουν, να εκπλαγούν και να αναρωτη-

θούν» (Van Praet, 1989). Το σηµαντικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι αν αυτή η α-

νταπόκριση συνδέεται και πως µε την γνωστική λειτουργία που µε προνοµιακό τρόπο 

εισάγεται στο προτεινόµενο µοντέλο του ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού προγράµµα-

τος, µελέτες περιπτώσεων του οποίου παρήχθησαν στο παρόν ερευνητικό πρόγραµµα.  

 

4. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και πολυµεσικού) σχετικού 

µε τα εκθέµατα του Μουσείου Ζωολογίας του Παν/µίου Πατρών. 

- Η αναπτυξιακή φύση της παρούσας έρευνας επέτρεψε τη δηµιουργία εκπαιδευτικού 

υλικού το οποίο συνίσταται (α) σε ακολουθίες διδακτικών δραστηριοτήτων στις ο-

ποίες παρέχονται λεπτοµερείς περιγραφές των στόχων, του περιεχοµένου, της διδα-

κτικής προσέγγισης και των µέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, (β) σε 

εργαλεία αξιολόγησης της γνωστικής και συναισθηµατικής αξιολόγησης των παιδιών 

που συµµετέχουν στις προτεινόµενες δραστηριότητες και (γ) σε ένα σχέδιο διαδικτυ-

ακού τόπου ο οποίος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιθυµούσαν να 

επισκεφθούν το µουσείο Ζωολογίας του πανεπιστηµίου Πατρών. Ο διαδικτυακός τό-

που δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων του ερευνητικού 

προγράµµατος αλλά πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το σύνο-

λο του εκπαιδευτικού αυτού υλικού περιγράφεται στο πλήρες κείµενο της αναφοράς. 

 

Γ. Μεταπτυχιακές εργασίες – ∆ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 
- Χ. Παραµερίτη (2005), «Η φύση και τα χαρακτηριστικά του µουσείου Φυσικής Ι-

στορίας.  Η περίπτωση του Μουσείου Ζωολογίας», ΜΠΣ Τµήµατος Επιστηµών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην κατεύθυνση «∆ιδακτική 

των Θετικών Επιστηµών: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, Αξιολόγησης και Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Η εργασία αναφέρεται 

στη διερεύνηση της σύστασης και του ρόλου διαφόρων µουσείων ζωολογίας στον 

ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα, µελετάται το είδος του διαµεσολαβητικού µετα-

σχηµατισµού των θεωρητικών πλαισίων της ζωολογίας σε µουσειακά αντικείµενα 

µέσω αφ’ ενός της περιγραφής των µουσείων αυτών και αφ’ ετέρου των αντιλήψεων 

των υπευθύνων των µουσείων (DOC1). 

- Ε. Γκούσκου (2005), «Ο εκπαιδευτικός ρόλος του µουσείου Φυσικής Ιστορίας µε 

έµφαση στο µουσείο Ζωολογίας», ΜΠΣ Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης και 



12 
 

της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην κατεύθυνση «∆ιδακτική των Θετικών Ε-

πιστηµών: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, Αξιολόγησης και Τεχνολογίες της Πληροφο-

ρίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 

εργασίας, διερευνήθηκε η φύση, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο του δοµηµέ-

νου εκπαιδευτικού ρόλου  του µουσείου Ζωολογίας και δηµιουργήθηκε ένα εργαλείο 

ανάλυσης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων αυτού του µουσείου το οποίο εφαρµό-

στηκε σε διάφορα ελληνικά µουσεία µεταξύ των οποίων και στο µουσείο Ζωολογίας 

του παν/µίου Πατρών (DOC2).  

- Προετοιµάζεται η διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας εντός του 2008 µε σει-

ρά δηµοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεων ώστε 

να διαχυθούν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας.    

 

∆. ∆ιεθνείς επαφές  
Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε τους υπευθύνους των µουσείων  «Palais de la Dé-

couverte», «Musée Nationale des Sciences Naturelles» και «Cité des Sciences et de 

l’Industrie» (Παρίσι, Γαλλία) και του Australian Natural History Museum (Σίδνεϊ, 

Αυστραλία). Οι επαφές αυτές δηµιούργησαν τη βάση µιας µονιµότερης συνεργασίας  

µε τα παραπάνω ιδρύµατα σε επίπεδο ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδοµένων και 

παροχής εξειδικευµένων γνώσεων στο σχεδιασµό και υλοποίηση σχετικών εκπαιδευ-

τικών προγραµµάτων.  

 

Ε. Ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές 
∆αφερµού Χ, Κουλούρη Π & Μπασαγιάννη Ε. (2005). Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαι-

δευτικοί σχεδιασµοί & δηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. ΥΠΕΠΘ. 

Diamond J. (2000). Moving toward innovation: Informal science education in univer-

sity natural history museums. Curator, 43, 2, 93-102. 

Ferriot D. & Lourenço M. (2004). De l’utilité des musées et collections des universi-

tés. La Lettre de l’OCIM, 93, 4-16. 

Guichard J. (1998). Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre. 

Hachette. 

Hickman C., Larry R. & Larson A. (2002). Ζωολογία: Ολοκληρωµένες αρχές. Εκδό-

σεις Ίων. 

Hooper-Greenhill E. (1994). The educational role of the museum. Routledge. 



13 
 

Ζόγκζα Β. (2006). Η Βιολογική Γνώση στην Παιδική Ηλικία, Ιδέες των Παιδιών και 

∆ιδακτικές Προσεγγίσεις. Μεταίχµιο. 

Κολιόπουλος ∆. (2005). Η διδακτική προσέγγιση του µουσείου φυσικών επιστηµών, 

Μεταίχµιο. 

Κολιόπουλος ∆. (2006). Θέµατα διδακτικής των φυσικών επιστηµών. Η συγκρότηση 

της σχολικής γνώσης. Εκδόσεις Μεταίχµιο.  

Κουλαϊδής Β. (Επιµ.) (2001). ∆ιδακτική των φυσικών επιστηµών. Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο.  

MacDonald S. (2003). Desperately Seeking Sustainability: University Museums in 

meaningful relationships. ICOM, Study Series, 11, 25-27. 

Paquin M. (1995). Modèle didactique d’utilisation d’institutions culturelles québécoi-

ses à des fins éducatives. Loisir et Société, 18, 2, 309-324. 

Ραβάνης Κ. (1999). Οι φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαίδευση. Εκδόσεις Τυ-

πωθήτω. 

Ραβάνης Κ. (2003). Εισαγωγή στη ∆ιδακτική των Φυσικών επιστηµών, Εκδόσεις Νέων 

Τεχνολογιών. 

Van Praet M. (1989). Contradictions des musées d’ histoire naturelle et évolution de 

leurs expositions. In B. Schiele (Dir.) Faire voir, faire savoir. La muséologie 

scientifique au présent. Musée de la Civilisation, 25-34. 

 


