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Μουςείο και Παρελθόν: Προτάςεισ για εφαρμογζσ ςτη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη  

 
i. Ειςαγωγή  

 Όπωσ είναι γενικά αποδεκτό, τα μουςεία, οι αρχαιολογικοί χϊροι και οι ςυλλογζσ 
αποτελοφν χϊρουσ μάκθςθσ που παρζχουν πλοφςια ερεκίςματα για τθν  κατανόθςθ τθσ 
ηωισ ωσ διαχρονικοφ φαινομζνου, το οποίο ξεκινά από το παρελκόν και οι ςυνζπειζσ του 
ζχουν επιπτϊςεισ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Θ παραδοχι αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν 
εκπαίδευςθ, και μάλιςτα τθ Δευτεροβάκμια, κακϊσ ζνα μεγάλο μζροσ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ ςτθ βακμίδα αυτι περιλαμβάνει τθν εναςχόλθςθ με το παρελκόν.  
 Τα τελευταία χρόνια νζεσ αναηθτιςεισ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τόςο ςτο 
εξωτερικό όςο και ςτθν Ελλάδα, οδθγοφν ςε επαναπροςδιοριςμό των μζςων και των 
ερμθνειϊν με τα οποία επιχειροφμε να κατανοιςουμε και να προςεγγίςουμε το παρελκόν 
ςτο ςχολείο. Το μουςείο, ωσ εναλλακτικό περιβάλλον μάκθςθσ, προβάλλεται ςυχνά ςτο 
πλαίςιο αυτό ωσ φυςικι προζκταςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ, θ οποία μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 
καλλιζργεια του ενδιαφζροντοσ και ςτθ διαμόρφωςθ κλίματοσ κατανόθςθσ για το 
παρελκόν, ωσ βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ και των μακθμάτων που 
ςχετίηονται με αυτιν. 
 Στο παρόν άρκρο παρουςιάηεται μια ςειρά από διδακτικά ςενάρια ςχετικά με τθ 
διδακτικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ, τα οποία ζχουν εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ ςε 
μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο μουςείο και ςτθ ςχολικι τάξθ. Κοινόσ γνϊμονασ 
των ςεναρίων είναι θ αξιοποίθςθ ςυλλογϊν κι επιμζρουσ αντικειμζνων ωσ ερεκιςμάτων για 
τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ, μελζτθ και κατανόθςθ του παρελκόντοσ. Πρζπει, επίςθσ, να 
τονιςτεί ότι τα προτεινόμενα ςενάρια είναι διαμορφωμζνα με οπτικι από το ςχολείο προσ 
το μουςείο, ςφμφωνα με τα μζςα και τισ δυνατότθτεσ που ζχει ο εκπαιδευτικόσ ςτθ 
ςφγχρονθ ςχολικι τάξθ κι ζξω από αυτιν, κι ζχουν εφαρμοςτεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Δυτικισ Αττικισ από τθ γράφουςα.  

 
 ii. Ανάγκεσ μαθητών Γυμναςίου 

 Οι μακθτζσ του Γυμναςίου καλφπτουν ζνα ευρφ θλικιακό φάςμα με ποικίλα 
αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά. Στθν θλικία αυτι τα άτομα βρίςκονται ςε φάςθ μεταβατικι˙ 
κοινωνικά, αρχίηουν να κατανοοφν τθν οπτικι των άλλων, να διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνθ 
ςυμπεριφορά και να εντάςςονται ςε ομάδεσ ςυνομθλίκων μζςα από τισ οποίεσ 
αντιλαμβάνονται τθν ατομικότθτά τουσ˙ ςυναιςκθματικά, αποκτοφν ςταδιακά 
αυτοεκτίμθςθ, αναπτφςςουν αίςκθςθ του εαυτοφ, προςπακοφν να κερδίςουν τθν αποδοχι 
των άλλων, αναηθτοφν τθ ςεξουαλικι τουσ ταυτότθτα˙ πνευματικά, κζλουν να δοκιμάηουν 
καινοφργια πράγματα, αναπτφςςουν τα προςωπικά τουσ ταλζντα, διαφοροποιοφν τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ ανάλογα με το φφλο, ζχουν ανάγκθ από διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία, 
αιςκθτικι και πνευματικι ζκφραςθ˙ αγαποφν τθ μελζτθ, όταν τουσ δίνει ερεκίςματα για 



ζρευνα, κι εφαρμόηουν εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςτα προβλιματα, που τουσ 
παρουςιάηονται. Μακαίνουν παρατθρϊντασ, αλλά ακολουκοφν τουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ 
και δεν ανζχονται τθν πίεςθ.  
 Τα αναπτυξιακά αυτά χαρακτθριςτικά των εφιβων επθρεάηουν ςθμαντικά και τισ 
επιςκζψεισ τουσ ςτα μουςεία· τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ αιςκάνονται δζοσ για τα 
αυκεντικά αντικείμενα και για το παρελκόν, που αυτά αντιπροςωπεφουν, αλλά κεωροφν τα 
μουςεία χϊρουσ με νεκρά εκκζματα, όπου όλοι μζνουν ςιωπθλοί. Από τθν άλλθ, τουσ 
αρζςει να αλλθλεπιδροφν και να αιςκάνονται πωσ οι ςκζψεισ τουσ ι και οι από κοινοφ 
αποφάςεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ, γι’  αυτό θ επίςκεψθ ςε μουςεία χωρίσ φίλουσ ζχει 
μικρό ενδιαφζρον (Εικ. 1). Επιτυχθμζνεσ επιςκζψεισ κεωροφνται αυτζσ που δίνουν ςτουσ 
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν τα «πιο βαρετά μακιματα», για παράδειγμα τθν 
ιςτορία, με τρόπο δθμιουργικό και ψυχαγωγικό (Morris Hargreaves McIntyre 2002, 32- 33˙ 
Jensen 1999, 112-113). 
 
 iii. Μουςείο, ςχολείο και παρελθόν 

 Αν και θ διδαςκαλία του παρελκόντοσ ςτο ςχολείο είναι ζνασ αναγνωριςμζνοσ 
κεςμόσ, που ζχει καταξιϊςει το ρόλο τθσ ιςτορίασ και των ςυναφϊν μακθμάτων ςτθν 
αγωγι των μακθτϊν (Moniot 2000, 25-27) ωσ γνωςτικϊν αντικειμζνων με ιδιαίτερθ 
ςθμαςία για το ςυλλογικό κοινωνικό αγακό (Barton & Levstik 2008), φαίνεται πωσ ςτθν 
πράξθ θ προςζγγιςι του με τθν ζννοια τθσ όςο γίνεται πιο ενεργθτικισ εμπλοκισ ςε αυτό 
(Levstik & Barton 2011) παραμζνει ζνα ςοβαρό κζμα ςυηιτθςθσ (Αβδελά 1998, 114-126). 
Στθ ςυηιτθςθ αυτι ιδιαίτερθ κζςθ ζχει θ αξιοποίθςθ του Μουςείου ωσ φυςικοφ χϊρου 
μάκθςθσ (Νάκου 2009˙ Μοφλιου 2005˙ Δάλκοσ 2000, 86-93˙ Davis & Gardner, 1999˙ Hein 
1998) και των ςυλλογϊν ωσ ερεκιςμάτων για αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ για το παρελκόν 
(Νάκου 2001).  
 «Ζνα παρελθόν που ςτερείται απτϊν λειψάνων, φαίνεται πάρα πολφ αδφναμο για 
να είναι αξιόπιςτο. [...] Για να είμαςτε ςίγουροι ότι υπήρξε παρελθόν, πρζπει να δοφμε 
τουλάχιςτον μερικά από τα ίχνη του», γράφει ο Lowenthal (1985, 247) κι αυτό αποτελεί τθν 
ουςία τθσ ςφνδεςθσ μουςείου και παρελκόντοσ, τουλάχιςτον ωσ ςχολικοφ αντικειμζνου. 
Αναηθτϊντασ, λοιπόν, εναλλακτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ, όχι απλϊσ δεν πρζπει να 
αγνοιςουμε τα μουςεία, τισ ιςτορικζσ τοποκεςίεσ και τισ ςυλλογζσ, αλλά κα πρζπει 
ενδεχομζνωσ να τα τοποκετιςουμε ςτο κζντρο τθσ μελζτθσ των μακθτϊν, ϊςτε ςταδιακά 
να αποκτιςει το παρελκόν το ρόλο που πραγματικά πρζπει να ζχει ςτθ ςκζψθ και τθ 

ςυνείδθςθ των παιδιϊν ωσ αυριανϊν πολιτϊν (Νάκου 2009, 109˙ Καςβίκθσ & Ανδρζου 
2008, 125-133˙ Μποφνια & Νικονάνου 2008, 85-88˙ Χρυςουλάκθ & Πίνθ 2008, 214-216˙ 

Νάκου 2000, 12˙ Αβδελά 1998, 124-125). Με αυτό το ςκεπτικό δομικθκαν, εφαρμόςτθκαν, 
αξιολογικθκαν και προτείνονται εδϊ τα παρακάτω διδακτικά ςενάρια. 
 
 iii. Διδακτικά ςενάρια 

 iii.1. Παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Με τον όρο «διδακτικό ςενάριο» νοείται ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ 
ςχεδιάηονται, για να αξιοποιθκοφν διδακτικά, και δομοφνται ςε ζνα ενιαίο ςφνολο, που 
διαμορφϊνει ουςιαςτικά μια ιςτορία αφιγθςθσ (Πόλκασ & Τουλοφμθσ 2012, 23˙ Γκίκα 
2002, 350-354). Τα προτεινόμενα ςχζδια διδαςκαλίασ ςτθρίηονται κατ’  εξοχιν ςτθ 
διδακτικι μεκοδολογία του εποικοδομιςμοφ και μάλιςτα τθσ ανακαλυπτικήσ/ διερευνητικήσ 
μάθηςησ του Bruner και τθ διαδικαςία «Επίλυςησ προβλήματοσ», ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 
ευρετικήσ μάκθςθσ (Γιαννακόπουλοσ 2011, 59˙ Τςακίρθ & Καπετανίδου 2007, 39˙ Jeffery-
Clay 1997˙ Peterman 1997). Κφρια τεχνικι που εφαρμόηεται είναι θ «εμπλουτιςμζνθ 
διδαςκαλία», αφοφ για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιείται πρόςκετο 
διδακτικό υλικό, ςτο οποίο ο εκπαιδευτικόσ λειτουργεί κατά τα πρότυπα του 



«εκπαιδευτικοφ ςεναρίου», ωσ «δάςκαλοσ που δθμιουργεί» (Γιαννακόπουλοσ 2011, 59-60). 
Σθμαντικό ρόλο ςτα ςχζδια ζχουν ο μουςειακόσ χϊροσ ωσ ερζκιςμα κι αφετθρία 
προβλθματιςμοφ, θ χριςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου για επιτόπια ζρευνα ι με τθν 
πρωταρχικι του λειτουργία, θ παρατιρθςθ κι επεξεργαςία αντικειμζνων (αντιγράφων 
αρχαιοτιτων) και φωτογραφιϊν – εικόνων μζςω φφλλων εργαςίασ για τθν ανάλυςθ 
δεδομζνων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων (Durbin et al. 2003, 4-6), θ αξιοποίθςθ των Νζων 
Τεχνολογιϊν για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν, θ ςυγκζντρωςθ προφορικϊν μαρτυριϊν 
(Κωςτι 2008), κακϊσ και θ Δραματική Τζχνη ςτην Εκπαίδευςη (Κοντογιάννθ 2012˙ Φραγκι 
2011, 169-170˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007˙ Τςιάρασ 2005). Τζλοσ, ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ εφαρμόηονται οι αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικήσ διδαςκαλίασ 
(Ματςαγγοφρασ 2008, 87). Προαπαιτοφμενο όλων των δραςτθριοτιτων είναι θ εξοικείωςθ 
με τθν ζννοια του μουςείου, το ρόλο του, τα επαγγζλματα που ςχετίηονται με αυτό, τα είδθ 
και τισ λειτουργίεσ του (Κωςτι 2009).  
 
 iii.2. Περιγραφή των διδακτικών ςεναρίων 

 Αν και θ μουςειακι εμπειρία, που εξαςφαλίηει τθν αυκεντικι επαφι με τισ 
ςυλλογζσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο ι το μουςείο, αποτελεί μια επικοινωνιακι πρακτικι με 
πολλαπλά εκπαιδευτικά πλεονεκτιματα (Νικονάνου 2010, 84˙ Καςβίκθσ & Ανδρζου 2008, 
137-138), οι υπερβολικζσ απαιτιςεισ ςε χρόνο και προετοιμαςία και τα τυπικά κζματα 
μετακίνθςθσ των μακθτϊν εκτόσ ςχολικισ μονάδασ, αποκαρρφνουν ςυχνά τουσ 
εκπαιδευτικοφσ από ανάλογεσ προςπάκειεσ. Για το λόγο αυτό εδϊ προτείνονται ςχζδια 
αξιοποίθςθσ ςυλλογϊν κι αντικειμζνων και προςομοίωςθσ με τθ μουςειακι λειτουργία 
τόςο ςτο μουςείο και τον αρχαιολογικό χϊρο, όςο και, ωσ εναλλακτικι προςζγγιςθ, ςτθν 
τάξθ. 
 
 iii.2.α. Δραςτηριότητεσ ςτον αρχαιολογικό χώρο 
 

1ο διδακτικό ςενάριο: Έλα να παίξουμε ...ςτο Αρχαίο Ελληνικό Θζατρο 
 

Μάκθμα: Δραματικι Ποίθςθ από Μετάφραςθ – Γϋ Γυμναςίου Διάρκεια: Μία (1) διδακτικι 
ϊρα προετοιμαςίασ, ζνα πρωινό για ζρευνα και δράςθ ςτο χϊρο του κεάτρου και μία (1) 
διδακτικι ϊρα για παρουςίαςθ. 
Τόποσ: Θζατρο Επιδαφρου 
Προαπαιτοφμενο: Επαφι με τθν ζννοια του αρχαίου δράματοσ και τα μζρθ του αρχαίου 
κεάτρου. Στο πλαίςιο των προγραμμάτων καινοτόμων δραςτθριοτιτων, που αναπτφςςεται 
εκτόσ ςυμβατικοφ διδακτικοφ ωραρίου, προετοιμάηεται από ομάδα μακθτϊν ςκθνι από 
τθν  Ελζνη του Ευριπίδθ  ι τουσ Όρνιθεσ του Αριςτοφάνθ, που αποτελοφν διδακτζα φλθ για 
τθν Γϋ Γυμναςίου. Απαιτείται, ακόμθ, άδεια από τθ Δϋ ΕΠΚΑ για παρουςίαςθ ςφντομου 
κεατρικοφ αποςπάςματοσ ςτο κζατρο τθσ Επιδαφρου. 
Περιγραφι Δραςτθριότθτασ: Οι μακθτζσ, κατάλλθλα εξοπλιςμζνοι για τθ μελζτθ του χϊρου 
του κεάτρου τθσ Επιδαφρου με ςκίτςα τθσ κάτοψθσ, μολφβια, ςθμειωματάρια, μζτρο, 
μεγεκυντικοφσ φακοφσ, φωτογραφικζσ μθχανζσ, χωρίηονται ςε ομάδεσ που αναλαμβάνουν 
διαφορετικό ζργο˙ οι «αρχιτζκτονεσ», χωριςμζνοι ςε μικρότερεσ υπο-ομάδεσ, 
καταγράφουν τθ μορφι των κερκίδων, των διαηωμάτων και των κλιμάκων, οι 
«κεατρολόγοι», επίςθσ, χωριςμζνοι ςε μικρότερεσ υπο-ομάδεσ, μελετοφν τθ 
λειτουργικότθτα τθσ ορχιςτρασ, τθσ ςκθνισ, των παρόδων, οι 
«θχολιπτεσ/ςκθνοκζτεσ/φωτιςτζσ» μελετοφν τθν οπτικι και τθν ακουςτικι. Τζλοσ, αφοφ 
όλεσ οι ομάδεσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν ζρευνά τουσ, θ ομάδα των θκοποιϊν παρουςιάηει 
τισ ςκθνζσ που ζχουν προετοιμάςει με τθ μορφι πρόβασ, χωρίσ κοςτοφμια και ςκθνικά (Εικ. 
2).   
Συνζχεια: Στο ςχολείο κάκε ομάδα παρουςιάηει ςφντομα τα ευριματα τθσ ζρευνάσ τθσ. Θ 



ομάδα των θκοποιϊν ςχολιάηει τθν εμπειρία τθσ «παράςταςθσ» ςτον αυκεντικό χϊρο του 
αρχαίου κεάτρου και δζχεται ερωτιςεισ από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. Το ςενάριο 
ολοκλθρϊνεται με ςυηιτθςθ αναςτοχαςμοφ. 
 

2ο διδακτικό ςενάριο: Γράφοντασ τον οδηγό του αρχαιολογικοφ χώρου 
 

Μάκθμα: Τοπικι Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου – Διάρκεια: Ζνα (1) πρωινό ςτο χϊρο, μία (1) 
διδακτικι ϊρα για προετοιμαςία, μία (1) για ςφνκεςθ των εργαςιϊν και μία (1) για 
παρουςίαςθ. 
Τόποσ: Αρχαιολογικόσ χϊροσ Ελευςίνασ 
Προαπαιτοφμενα: Προβολι βίντεο για τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ελευςίνασ και χωριςμόσ 
των μακθτϊν ςε ομάδεσ. 
Περιγραφι Δραςτθριότθτασ: Θ δραςτθριότθτα ξεκινά με υπόκεςθ εργαςίασ ότι για τισ 
ανάγκεσ ενόσ μουςειοπαιδαγωγικοφ προγράμματοσ για τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ 
Ελευςίνασ, το οποίο κα απευκφνεται ςε παιδιά τθσ Δϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου, ο 
υπεφκυνοσ μουςειοπαιδαγωγόσ κζλει να ετοιμάςει ζναν οδθγό κατάλλθλα προςαρμοςμζνο 
ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν τθσ θλικίασ αυτισ. Ηθτά, λοιπόν, τθ βοικεια τθσ Γϋ Γυμναςίου του 
ςχολείου μασ, ϊςτε να επιτφχει το καλφτερο δυνατό παιδαγωγικά αποτζλεςμα. Οι μακθτζσ 
Γυμναςίου περιθγοφνται ςτο χϊρο χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ειδικϊν ςτα ελευςίνια μυςτήρια, 
ςτον τειχιςμό και την οχφρωςη, ςτθ ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, ςτο υδρευτικό ςφςτημα τησ 
αρχαιότητασ, ςτθ λαϊκή αρχαιολογία και τη διαχρονική εξζλιξη του χϊρου και καταγράφουν 
τισ παρατθριςεισ τουσ, φωτογραφίηοντασ το χϊρο (Εικ. 3).  
Συνζχεια: Οι ομάδεσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο Πλθροφορικισ ςυνκζτουν το υλικό τουσ ςε 
ενιαίο κείμενο, το διανκίηουν με φωτογραφίεσ και το διαμορφϊνουν τελικά ςε ζναν απλό 
οδθγό για τον αρχαιολογικό χϊρο. Κατά τθν επόμενθ διδακτικι ϊρα γίνεται παρουςίαςθ 
του υλικοφ και ςυηιτθςθ.           
 
 iii.2.β. Δραςτηριότητεσ ςτο μουςείο 
 

1ο διδακτικό ςενάριο: Ξεναγοί ςτο κορυφαίο μουςείο 
 
Μάκθμα: Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου – Διάρκεια: Ζνα πρωινό ςτο μουςείο, ςτο πλαίςιο ςχεδίου 
εργαςίασ (project) με κζμα τον περιθγθτιςμό και τον ελγινιςμό, διάρκειασ ενόσ τριμινου. 
Χϊροσ: Μουςείο Ακροπόλεωσ 
Προαπαιτοφμενα: Επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν, ζμμεςων κι άμεςων, αποκλειςτικά με τθ 
χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν για τον περιθγθτιςμό και τον ελγινιςμό και για τισ επιπτϊςεισ 
τουσ ςτισ ελλθνικζσ αρχαιότθτεσ. Μετά από ενθμζρωςθ για τα εκκζματα του νζου 
Μουςείου Ακροπόλεωσ, για τον τρόπο ζκκεςθσ και το ςτόχο του μουςείου, οι μακθτζσ ενόσ 
τμιματοσ τθσ Γϋ τάξθσ επιλζγουν από το διαδικτυακό τόπο του Μουςείου Ακροπόλεωσ τισ 
ενότθτεσ ι τα εκκζματα που κα ικελαν να επεξεργαςτοφν, ϊςτε να ξεναγιςουν τουσ 
μακθτζσ των άλλων τμθμάτων κατά τθν επίςκεψθ του ςχολείου. Στθ ςυνζχεια, 
ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ και διαμορφϊνουν δραςτθριότθτεσ για τουσ υπόλοιπουσ 
μακθτζσ. Με βάςθ τισ επιλογζσ των μακθτϊν, καταρτίηεται μία πορεία κίνθςθσ ςτο μουςείο 
από τθ διδάςκουςα. 
Περιγραφι Δραςτθριότθτασ ςτο μουςείο: Στο μουςείο θ διδάςκουςα απλϊσ κακοδθγεί 
τουσ μακθτζσ, ςφμφωνα με τθ διαμορφωμζνθ πορεία, και δίνει πλθροφορίεσ για τυχόν 
περαιτζρω απορίεσ με τθ βοικεια και τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν-ξεναγϊν. Κφριο ζργο 
των μακθτϊν αυτϊν, ωςτόςο, είναι θ «ξενάγθςθ» και θ παρότρυνςθ των ςυμμακθτϊν τουσ, 
ϊςτε, με ερωτιςεισ και κατάλλθλα ερεκίςματα, να  παρατθριςουν τα εκκζματα. Κάκε 
ομάδα «ξεναγϊν» ζχει διαμορφϊςει ζνα ςφντομο «πακζτο» εποπτικοφ υλικοφ, που το 
μοιράηει ςτουσ υπόλοιπουσ, οι οποίοι είναι ελεφκεροι να κάνουν ερωτιςεισ (Εικ. 4). 



Συνζχεια: Κατά τθν επόμενθ διδακτικι ϊρα οι «ξεναγοί» ςυηθτοφν τθν εμπειρία, ενϊ οι 
μακθτζσ των άλλων τμθμάτων βακμολογοφν τισ ομάδεσ και αξιολογοφν τουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ. Νικθτισ δεν ανακθρφςςεται κανείσ, γιατί ςτο μουςείο ...δεν υπάρχουν νικθτζσ και 
θττθμζνοι. 
 

2ο διδακτικό ςενάριο: Ρωτώντασ τον παπποφ και τη γιαγιά 
 
Μάκθμα: Τοπικι Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Διάρκεια: Ζνα (1) πρωϊνό ςτο μουςείο,  μία (1) ϊρα 
για προετοιμαςία και μία (1) ϊρα για παρουςίαςθ και αναςτοχαςμό. 
Χϊροσ: Τοπικό μουςείο, λαογραφικό ι αρχαιολογικό 
Προαπαιτοφμενα: Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για το μουςείο, που πρόκειται να 
επιςκεφκοφν. Παράλλθλα, προετοιμάηουν ερωτιςεισ και ςυηθτοφν για τισ αρχζσ τθσ 
διαγενεακισ επαφισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτουσ θλικιωμζνουσ που κα 
ςυναντιςουν ςτο μουςείο. Ομάδα θλικιωμζνων προετοιμάηεται αντίςτοιχα, ςε ςυνεννόθςθ 
με το ΚΑΠΘ τθσ πόλθσ. 
Περιγραφι Δραςτθριότθτασ ςτο μουςείο: Οι μακθτζσ υποδζχονται τουσ θλικιωμζνουσ ςτο 
μουςείο. Μετά τισ αναγκαίεσ ςυςτάςεισ, ξεκινά θ περιιγθςθ. Στθν περίπτωςθ του 
λαογραφικοφ μουςείου, οι θλικιωμζνοι γίνονται οι βαςικοί «ξεναγοί», ςυηθτοφν με τουσ 
μακθτζσ για τα εκκζματα και με κατάλλθλα ερωτιματα από τουσ μακθτζσ ανακαλοφν 
μνιμεσ τθσ νεανικισ τουσ θλικίασ, ςχετικά με αυτά (Εικ. 5). Στθν περίπτωςθ του 
αρχαιολογικοφ μουςείου, οι μακθτζσ ςε ομάδεσ μιλοφν για τισ «τυπικζσ» ακαδθμαϊκοφ 
τφπου πλθροφορίεσ για τα εκκζματα και καλοφν τουσ θλικιωμζνουσ να ςυςχετίςουν τα 
εκκζματα αυτά με τισ μνιμεσ τουσ. Οι μακθτζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ καταγράφουν τισ 
δθλϊςεισ των θλικιωμζνων, για να τισ αξιοποιιςουν ςτθν εργαςία τουσ. 
Συνζχεια: Οι μακθτζσ ςτο ςχολείο ςυηθτοφν για τθν εμπειρία τθσ διαγενεακισ επαφισ ςτο 
μουςείο και καταγράφουν το υλικό που προζκυψε από αυτιν ςε ενιαίο ςφνολο. Μετά από 
κοινι ςυμφωνία μεταξφ τουσ αποφαςίηουν πϊσ κα αξιοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.  
 
 iii.2.γ. Δραςτηριότητεσ ςτην τάξη 
 

1ο διδακτικό ςενάριο: Οι μελετητζσ του Κυκλαδικοφ Πολιτιςμοφ 
 

Μάκθμα: Ιςτορία Αϋ Γυμναςίου Διάρκεια: Τζςςερισ (4) διδακτικζσ ϊρεσ 
Προαπαιτοφμενο -1θ διδακτικι ϊρα: Αφόρμθςθ –χωροχρονικι τοποκζτθςθ του Κυκλαδικοφ 
Πολιτιςμοφ και ςυςχζτιςι του με τθν εποχι του Χαλκοφ. 
Περιγραφι 1θσ Δραςτθριότθτασ -2θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε πζντε 
ομάδεσ. Σε κάκε ομάδα δίνεται από ζνα αντικείμενο - αντίγραφο κυκλαδικοφ 
αρχαιολογικοφ ευριματοσ (από πωλθτιρια μουςείων). Με φφλλα εργαςίασ δίνονται οι 
κατάλλθλεσ κατευκφνςεισ ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να ςυναγάγουν από τθν επεξεργαςία των 
αντικειμζνων τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κυκλαδικοφ πολιτιςμοφ, δθλαδι το πλικοσ 
των ειδωλίων, τθ μορφι τθσ γυναίκασ ςτα ειδϊλια και το ςυμβολιςμό τθσ, τισ τοιχογραφίεσ 
και τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν για τισ αςχολίεσ, τα ςχετικά επαγγζλματα και τα υλικά 
(Εικ. 6). Στθ φάςθ αυτι αξιοποιείται και θ προχπάρχουςα γνϊςθ, ςφμφωνα με τθν αρχι του 
εποικοδομιςμοφ, κακϊσ οι μακθτζσ ζχουν ιδθ γνωρίςει από τθν εποχι του λίκου τα 
γυναικεία ειδϊλια˙ επίςθσ, ζχουν μιλιςει για τθ χριςθ φυςικϊν χρωςτικϊν ουςιϊν και για 
τθν ζμφυτθ τάςθ του ανκρϊπου να αναπαριςτά με ηωγραφικζσ απεικονίςεισ τισ 
δραςτθριότθτζσ του. Κάκε ομάδα παρουςιάηει ςτθν τάξθ (ολομζλεια) τα ςυμπεράςματά 
τθσ, τα οποία καταγράφονται ςτον πίνακα από τθ διδάςκουςα, με τθ μορφι καταιγιςμοφ 
ιδεϊν. Για παράδειγμα φφλλου εργαςίασ, βλ. εικ. 7. 
Περιγραφι 2θσ Δραςτθριότθτασ -3-4θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ μελετοφν ζμμεςεσ 
ιςτορικζσ πθγζσ, αναηθτοφν εικόνεσ ςτο διαδίκτυο και οργανϊνουν μια ζκκεςθ για τον 



Κυκλαδικό πολιτιςμό με επιλογι τθσ κεματικισ που τουσ ενδιαφζρει, αλλά και τθσ μορφισ 
που κα ζχει αυτι (ψθφιακι, παραδοςιακι, ςτθν τάξθ, ςε κοινό χϊρο κοκ). Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ αναςτοχαςμοφ. 

 
2ο διδακτικό ςενάριο: Τα αντικείμενα του χαρακτήρα 

 
Μάκθμα: Ιςτορία Αϋ Γυμναςίου Διάρκεια: Τρεισ (3) διδακτικζσ ϊρεσ 
Προαπαιτοφμενο-1θ διδακτικι ϊρα: Γνωριμία με τον Μυκθναϊκό Πολιτιςμό κι ζνταξι του 
ςτθν εποχι του Χαλκοφ, μζςω προβολισ ντοκιμαντζρ. Απαιτείται, επίςθσ, εξοικείωςθ με τα 
επαγγζλματα του μουςείου. 
Περιγραφι Δραςτθριότθτασ -2θ & 3θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, 
υποδφονται επαγγελματίεσ του μουςείου ειδικοφσ ςτο Μυκθναϊκό Πολιτιςμό, ζναν 
«αρχαιολόγο», ζνα «μουςειολόγο», ζνα «ςυντθρθτι», ζνα «ςκιτςογράφο», ζναν  
«παιδαγωγό ανά ομάδα», οι οποίοι πρζπει να ετοιμάςουν μια ζκκεςθ με κζμα «Πρόςωπα 
των Πολφχρυςων Μυκθνϊν». Θ ζκκεςθ κα αποτελείται από τζςςερισ ενότθτεσ, που κα 
καταλαμβάνουν από μία προκικθ κακεμία με εικονικά ςκίτςα μιασ προςωπικότθτασ / 
υποκετικοφ χαρακτιρα των Μυκθνϊν τθσ εποχισ του Χαλκοφ, κακϊσ και ςχετικά 
αντικείμενα. Οι χαρακτιρεσ είναι: άναξ, γραφεφσ, ιζρεια, αγγειοπλάςτησ. Ο Διευκυντισ του 
Μουςείου τουσ ζχει παραδϊςει από ζναν φάκελο για κάκε χαρακτιρα, που 
παραλαμβάνουν οι «ειδικοί» ανά ομάδα, ο οποίοσ περιζχει λίγα ςτοιχεία για το πρόςωπο 
αυτό και μια ςειρά από δελτία τεκμθρίωςθσ των αντικειμζνων του μουςείου που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ζκκεςθ. Πρζπει να επιλζξουν, από το ςφνολο των δελτίων, τα 
αντικείμενα που κα εκτεκοφν ςε κάκε προκικθ, να γράψουν κείμενα, να ςχεδιάςουν το 
εποπτικό υλικό και τθν ίδια τθν ζκκεςθ για τθν προκικθ. Τα ςχζδια τθσ ζκκεςθσ και τα 
κείμενα τοποκετοφνται ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ. Για παράδειγμα δελτίου τεκμθρίωςθσ, βλ. 
εικ. 8. 
 
 iv. Παρατηρήςεισ και ςυμπεράςματα  
 
 Οι μακθτζσ, γενικά, όπωσ ζχει καταγραφεί από τθν παρατιρθςθ κατά τθν 
εφαρμογι των παραπάνω δραςτθριοτιτων, ανταποκρίνονται πολφ κετικά ςε 
δραςτθριότθτεσ που τουσ εμπλζκουν δθμιουργικά ςτθ μάκθςθ, τουσ φζρνουν ςε επαφι με 
αυκεντικά ερεκίςματα και τουσ επιτρζπουν αυτενζργεια και ςυμμετοχι ςτθ λιψθ 
αποφάςεων. Το μουςείο, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ, ακόμθ και τα αντικείμενα που 
αντιγράφουν αυκεντικζσ εκφράςεισ του υλικοφ πολιτιςμοφ ςτθν τάξθ, ζχουν τθ δυνατότθτα 
να αφυπνίςουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το παρελκόν ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ. 
Γιατί τι κα μποροφςε να αποτελζςει πιο γόνιμο ζδαφοσ, για να γίνει κατανοθτό το 
παρελκόν και ο πολιτιςμόσ του, από τον πραγματικό χϊρο, ςτον οποίο αναπτφχκθκε; Πϊσ 
κα μποροφςε αυτό να γίνει περιςςότερο πιςτευτό ωσ βιωμζνοσ χρόνοσ, αν δεν 
αναγνωριηόταν θ φπαρξι του μζςα από τα τεκμιρια του υλικοφ πολιτιςμοφ; Και πϊσ κα 
μποροφςε να γίνει προςβάςιμθ θ μεκοδολογία ζρευνασ του επιςτιμονα, ιςτορικοφ, 
μουςειολόγου, αρχαιολόγου, παρά με τθ χριςθ αντικειμζνων, που προςομοιϊνουν τθν 
εργαςία του;  
 Συχνά θ εναςχόλθςθ με τον υλικό πολιτιςμό ωσ κεωρία ςτο ςχολείο προκαλεί 
δυςφορία ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι πρζπει να απομνθμονεφςουν λεπτομζρειεσ 
περιγραφϊν αντικειμζνων και χϊρων, που ποτζ τουσ δεν ζχουν δει. Το μουςείο, ο 
αρχαιολογικόσ χϊροσ και οι ςυλλογζσ δίνουν κεντρίςματα ςτθ ςκζψθ, παρζχουν εμπειρίεσ 
και εποπτείεσ και πάνω απ’  όλα αποδείξεισ ότι το παρελκόν υπιρξε, μοιάηει με το παρόν ι 
διαφζρει από αυτό, αλλά το επθρεάηει κι, επομζνωσ, αξίηει να μελετθκεί. Σ’  αυτό μπορεί 
να ςυμβάλει και θ καταγραφι προφορικϊν μαρτυριϊν για το παρελκόν, με φορείσ τουσ 
θλικιωμζνουσ, μια διαδικαςία, που βρίςκει γόνιμο χϊρο ςτο μουςείο και φζρνει ςε 



δθμιουργικι επαφι γενιζσ απομακρυςμζνεσ θλικιακά, όπωσ οι ζφθβοι και οι θλικιωμζνοι.  
 Αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, βζβαια, για τθν αξιοποίθςθ του μουςείου, του 
αρχαιολογικοφ χϊρου και των ςυλλογϊν ςτθν τάξθ υπάρχουν˙ οι ςυνζπειεσ, όμωσ, που 
ζχουν οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ςκζψθ και τθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτο 
παρελκόν ζχει πολφ κετικι επίδραςθ ςτο ίδιο το μάκθμα. Γι’ αυτό, αξίηει τον κόπο να 
πειραματιςτοφμε.  
  
Κωςτι Κατερίνα, kosti.katerina@gmail.com                                                                                                                                           
Μουςειολόγοσ (ΜΑ ΕΚΠΑ), Υποψιφια Διδάκτωρ, Τμιμα Θεατρικϊν Σπουδϊν, Σχολι Καλϊν 
Τεχνϊν, Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου 
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