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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Η  τέχνη  σημαντικό  κομμάτι  της  ζωής,  αρχίζει  να  καταλαμβάνει  όλο  και 

περισσότερο  χώρο  στο  σχολείο.  Βιβλία  όπως  Εικαστική  Αγωγή, Μουσική  Αγωγή  και 

Θεατρική  Αγωγή  καθώς  και  Πολιτιστικά  Προγράμματα  προάγουν  την  δημιουργική 

πλευρά  της  προσωπικότητας  των  μαθητών  και  τον  τρόπο  εργασίας  στο  σχολείο.  Το 

μουσείο, ως μορφωτικός χώρος προσφέρεται για αυτόν τον σκοπό. 

Το  project  «Το  Μουσείο»  επικεντρώνεται  τόσο  στο  στάδιο 

προετοιμασίας πριν από την επίσκεψη, όσο και στην επιτόπια εργασία 

στο  μουσείο  αλλά  κυρίως  στο  στάδιο  επεξεργασίας  στο  νηπιαγωγείο 

και αξιοποίησης των γνώσεων και των ¨εικόνων¨ μετά την επίσκεψη. Η 

επίσκεψη  στο  μουσείο  αποτελεί  ένα  ταξίδι  στο  χρόνο  το  όποιο 

προσελκύει,  ευχαριστεί,  διεγείρει  την  περιέργεια  των  παιδιών,  τα 

οδηγεί σε προβληματισμό και με αυτόν τον τρόπο προάγει την μάθηση. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Γενικός στόχος του project «Το Μουσείο» ήταν η γνωριμία των μικρών μαθητών 

με  τον  πολιτιστικό  χώρο  του μουσείου  και  η  υιοθέτηση θετικής  στάσης  απέναντι  στην 

τέχνη. Επίσης η εξοικείωση τους με τους θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομίας της 

χώρας  μας.  Επειδή  για  τα  περισσότερα  παιδιά  η  επίσκεψη  στο  μουσείο  ήταν  μια 

πρωτόγνωρη  εμπειρία,  βασικός  σκοπός  μας  ήταν  να  αποτελέσει  αυτή  η  επίσκεψη  μια 

ευχάριστη  εμπειρία  με  έμφαση  στο  ψυχαγωγικό  στοιχείο  ώστε  να  δημιουργηθούν  τα 

κατάλληλα  ερεθίσματα  για  να  αγαπήσουν  το  μουσείο  και  να  θελήσουν  να  το 

επισκεφτούν και πάλι. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την επίσκεψη στο
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μουσείο  με  το  παιχνίδι  για  να  μπορέσουν  τα  παιδιά  να  συνδέσουν  το  παρελθόν  με  το 

παρόν και να αισθανθούν την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού. Επίσης σημαντικός 

στόχος του project ήταν η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, η ικανοποίηση 

της  περιέργειας  τους,  η  απελευθέρωση  τους  ώστε  να  εκφράζονται  ελεύθερα  και 

δημιουργικά,  η  καλλιέργεια  της  παρατηρητικότητας,  της  φαντασίας  και  του  σεβασμού 

για το διαφορετικό, το μη οικείο. 

Ώστε  μέσα  από  αυτό  το  project  οι  μικροί  μαθητής  γνώρισαν  συγκεκριμένη 

ορολογία  σχετική  με  τα  μουσεία,  εμπλούτισαν  τον  κόσμο  των  παραστάσεων  τους, 

παρατήρησαν  αντικείμενα,  κατανόησαν  το  περιεχόμενο  τους,  την  διάταξη  τους, 

χρησιμοποίησαν  τα  μαθηματικά  για  να  δημιουργήσουν  κατηγορίες,  ταξινομήσεις  και 

σύνολα των εκθεμάτων, συνειδητοποίησαν την ιστορική πραγματικότητα, διαμόρφωσαν 

προσωπικά  κριτήρια  αξιολόγησης  και  ανέπτυξαν  καλλιτεχνικές  και  επιστημονικές 

δεξιότητες. 

Φωτογραφίες από δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του σχολειού: 

Παιχνίδι: Ας γίνουμε Αρχαιολόγοι… 

Έμαθαν  να αναζητούν μόνοι  τους  ή σε ομάδες  την  γνώση και  την  πληροφορία και  να 

βρίσκουν  λύσεις  στα  προβλήματα  τους  ακολουθώντας  συγκεκριμένες  διαδικασίες. 

Ακόμα  συνειδητοποίησαν  την  μορφωτική  αξία  των  έργων  του  παρελθόντος  και  του 

παρόντος  και  έτσι  μπόρεσαν  να  προβούν  σε  συγκρίσεις  του  χθες  με  το  σήμερα.  Τους 

δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να εκφραστούν γλωσσικά, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους 

και να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη αλλά τις απορίες τους.



4 

Τέλος  προσέγγισαν  ποικιλοτρόπως  την  τέχνη,  απέκτησαν  οικειότητα  με  τις  διάφορες 

μορφές της, ζωγραφική, πηλοπλαστική, μιμική και θέατρο μέσω των δραματοποιήσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του σχολείου μετά από την επίσκεψη στο μουσείο. 

Φωτογραφίες από δραστηριότητες μέσα στην τάξη: 

Κατασκευή αγγείων και αμφορέων: 

Κατασκευή τοιχογραφίας – ψηφιδωτού:
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

Το πρόγραμμα πρόεκυψε  τυχαία όταν  τα παιδιά άκουσαν  το  τραγούδι  «Μες  το 

μουσείο», της Λιλιπούπολης. Όπως συνηθίζεται κατά την ώρα προσέλευσης το πρωί στο 

νηπιαγωγείο  και  ενώ  τα  παιδιά  ασχολούνται  με  ελεύθερες  δραστηριότητες,  βάζουμε 

μουσική  για  να  χαλαρώσουν  και  να  ευχαριστηθούν.  Στο  άκουσμα  αυτού  του  πολύ 

ρυθμικού  τραγουδιού  αρκετά  παιδιά  άρχισαν  να  χορεύουν  ζητώντας  μας  να  το 

ξανακούσουν. Παράλληλα τους δημιουργήθηκε η επιθυμία να το τραγουδήσουν. Όμως 

δεν ήξεραν τι είναι το μουσείο. Έτσι η μέρα κύλησε συζητώντας για το μουσείο. 

Παρατηρώντας  το  έντονο  ενδιαφέρον  των  παιδιών  αποφασίσαμε  όλοι  μαζί  να 

ερευνήσουμε το θέμα περαιτέρω και έτσι πρόεκυψε το project «Το Μουσείο». Το project 

διήρκεσε  4  μήνες.  Το  ταξίδι  μας  στον  μαγικό  κόσμο  των  μουσείων  ξεκίνησε  τον 

Ιανουάριο  με  μοναδικές  αποσκευές  την  περιέργεια  των  παιδιών  να  ανακαλύψουν  κάτι 

καινούργιο,  το  έντονο  ενδιαφέρον  και  την  αμείωτη  διάθεση  τους  για  αναζήτηση  νέων 

εμπειριών.  Στις  αρχές Μαΐου  οι  αποσκευές  μας  είχαν  βαρύνει  καθώς  ήταν  γεμάτες  με 

όλες εκείνες τις γνώσεις, εμπειρίες, εικόνες και συναισθήματα που είχαμε συγκεντρώσει 

και συλλέξει μέσα από το project. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε και το τμήμα ένταξης, 

βοηθώντας  αυτά  τα  παιδιά  να  αισθανθούν  μέρος  του  συνόλου  της  τάξης  και  να 

εκφραστούν διαφορετικά και δημιουργικά. Αλλά και τα παιδιά της άλλης τάξης έμαθαν 

μέσα από αυτήν την συνεργασία να σέβονται και να δέχονται το διαφορετικό και αυτούς 

τους ανθρώπους που χρειάζονται την ενθάρρυνση και την βοήθεια μας.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Το  σχέδιο  εργασίας  «Το  Μουσείο»,  αναδύθηκε  από  τα  ίδια  τα  παιδιά,  όπως 

αναφέρθηκε πρωτύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν κανένα από τα παιδιά της τάξης 

δεν  είχε  επισκεφτεί  κάποιο  μουσείο,  μέχρι  εκείνη  την  στιγμή. Έτσι  όλα  τα  παιδιά  της 

τάξης ζήτησαν από την νηπιαγωγό να μάθουν περισσότερα για το μουσείο. 

Το σχέδιο εργασία, έδωσε την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να προσεγγίσουν 

διαθεματικά την έννοια του μουσείου, να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη για το θέμα 

και  να  αξιοποιηθούν  τα  ενδιαφέροντα  και  εμπειρίες  τους.  Οι  δραστηριότητες  που 

αναπτύχτηκαν ήταν συλλογικές (εργασία σε ομάδες) ευνοώντας την αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία μεταξύ  τους αλλά και  την συνεργασία με  τα παιδιά του  τμήματος ένταξης 

συντελώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  στην  ενσωμάτωση  τους  στην  μικρή  κοινωνία  της 

σχολικής τάξης. 

Η  συνεργασία  με  άλλους  φορείς  κρίθηκε  απαραίτητη  για  τον  λόγο  ότι  το 

σημερινό νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ανοιχτός. Πραγματοποιήθηκαν 2 επισκέψεις σε 

μουσεία: 

•  Μουσείο Ξυλόγλυπτων και Σύγχρονης Τέχνης Καλλονής, 

•  Μουσείο της Ελιάς (Αγ.Παρασκευη), 

Φωτογραφίες από δραστηριότητες έξω από το σχολειό: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Ξυλόγλυπτων και Σύγχρονης Τέχνης Καλλονής:
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Φωτογραφίες από την επίσκεψη στο Μουσείο της Ελιάς:
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Βεβαίως προηγήθηκε προετοιμασία στο νηπιαγωγείο και συνεννόηση της νηπιαγωγού με 

τους υπεύθυνους φορείς του κάθε μουσείου αντίστοιχα ώστε να υπάρχει ξεναγός σε κάθε 

επίσκεψη  για  την  καλύτερη  οργάνωση  και  ενημέρωση  των  μαθητών.  Επίσης  η 

μετακίνηση των παιδιών έγινε με το σχολικό λεωφορείο αφού πρώτα έγινε συνεννόηση 

με  τον  δήμο  Καλλονής,  τον  οδηγό,  την  συνοδό  του  σχολικού  λεωφορείου,  την 

διευθύντρια και τον προϊστάμενο. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονισθεί το γεγονός 

ότι  η  συνεργασία  μας  με  όλους  τους  παραπάνω  φορείς  ήταν  άριστη,  αρμονική  και 

ουσιαστική. 

Η χαρά των παιδιών για τις επισκέψεις ήταν μεγάλη τόσο πριν όσο και κατά την 

διάρκεια της  ξενάγησης. Έτσι κάναμε μια συμφωνία με  τα παιδία να βάλουμε όλοι  τις 

φωνούλες  μας  μέσα  σε  ένα  μαγικό  κουτί,  πριν  από  την  είσοδο  μας  στον  χώρο  των 

μουσείων. Δεν έπρεπε να τρομάξουμε την καλή νεράιδα «Αρχαιολογία» που φυλούσε 

τους πολύτιμους θησαυρούς των μουσείων. Η ιδέα αυτή ενθουσίασε τα παιδιά τα οποία 

υπέδειξαν μια άψογη συμπεριφορά κατά την διάρκεια της επίσκεψης.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 

Κατά  την  διάρκεια  του  σχεδιασμού,  εντοπίσαμε  και  καταγράψαμε  τα  στοιχεία 

εκείνα  που  γνώριζαν  τα  παιδιά  για  «Το  Μουσείο»  αλλά  και  εκείνα  τα  στοιχεία  που 

ήθελαν να μάθουν και κέντριζαν το ενδιαφέρον και την περιέργεια τους. Στην παρακάτω 

λίστα παρουσιάζονται επιγραμματικά: 

•  Τί είναι το μουσείο? 

•  Τι έχει μέσα ένα μουσείο? 

•  Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μουσεία? 

•  Γιατί οι άνθρωποι βάζουν τα παλιά αντικείμενα σε μουσεία? 

•  Γιατί βάζουν τα αγγεία και τα νομίσματα σε βιτρίνες? 

•  Τί είναι άγαλμα? 

•  Από τι είναι φτιαγμένο ένα άγαλμα? 

•  Πού βρίσκουμε τα αρχαία? 

•  Ποιοι τα βρίσκουν και πώς? 

•  Πληρώνουμε για να μπούμε μέσα σε ένα μουσείο?
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Μετά την καταγραφή των ερωτήσεων έγινε ομαδοποίηση τους σε κάποιες κατηγορίες 

ώστε  να  είναι  πιο  εύκολη  η  συστηματική  διερεύνηση  τους.  Επίσης  τα  παιδιά  μπήκαν 

στην  διαδικασία  να  προβληματιστούν  για  τον  τρόπο  με  τον  όποιο  θα  μπορούσαν  να 

βρουν απαντήσεις  στα  ερωτήματα  τους. Πώς  θα μπορούσαν  να μάθουν  για όλα αυτά? 

Ύστερα  από  έναν  καταιγισμό  απόψεων  με  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  για  κάθε  απάντηση, 

καταλήξαμε στα εξής: 

Ø  Να διαβάσουμε και να ψάξουμε σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες 

Ø  Να επισκεφτούμε μουσεία 

Ø  Να μας βοηθήσουν οι γονείς των παιδιών και οι δάσκαλοι με τις γνώσεις τους 

Ø  Να μπούμε στο internet για να πάρουμε πληροφορίες 

Όλες οι απορίες και οι ερωτήσεις των παιδιών βρήκαν τις απαντήσεις τους κατά 

την  διάρκεια  υλοποίησης  του  σχεδίου  εργασίας,  μέσα  από  μια  μεγάλη  ποικιλία 

δραστηριοτήτων και βιωματικών εμπειριών. 

Ακολουθεί η ιδεοθύελλα έτσι όπως πρόεκυψε και πραγματοποιήθηκε στην τάξη:
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ΓΛΩΣΣΑ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Να διαβάσουμε το 
παραμύθι «Ο Φούλης, ο 
Νταλί+ο ΝταΒίντσι» και 
να συζητήσουμε για 
αυτό.Να μάθουν λέξεις 
κλειδιά. 
Να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για το 
μουσείο 

ΕΚΦΡΑΣΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Να ακούσουμε το 
τραγούδι «Μες το 
μουσείο», της 
Λιλιπούπολης+να 
χορέψουμε στο ρυθμό. 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Να παίξουμε το παιχνίδι 
«αγαλματάκια ακούνητα, 
αμίλητα, αγέλαστα» 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Να χωρίσουμε την 
έκθεση του μουσείου μας 
σε διαφορετικές αίθουσες 
ανάλογα με το θέμα, πχ. 
Αιθουσα1τοιχογραφιες, 
αιθουσα2αγγεια, κτλ 
Να μετρήσουμε τις 
εισπράξεις της ημέρας 
από τις επισκέψεις. 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Να φτιάξουμε ένα 
κολλάζ με θέμα το 
μουσείο. 
Να φτιάξουμε μια 
αφίσα για την έκθεση 
του μουσείου μας 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Να γράψουμε 
κατάλογοοδηγό για το 
μουσείο μας. 
Να γράψουμε 
προσκλήσεις+να 
καλέσουμε το άλλο 
τμήμα 
Να αντιγράψουν από 
πινάκα αναφοράς λέξεις 
σχετικές με τα μουσεία, 
πχ. αγγεία, αγάλματα, 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Να φτιάξουμε το δικό 
μας μουσείοέκθεση με 
τα αγγεία, 
αγάλματα+τοιχογραφίες 
που φτιάξαμε στην τάξη. 
Να κάνουμε μια μικρή 
θεατρική παράσταση 
δραματοποίηση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Να επισκεφτούμε sites 
στο internet σχετικά με 
τα μουσεία+να 
τυπώσουμε φωτογραφίες. 
Να ταξινομήσουμε τις 
φωτογραφίες αυτές σε 
κατηγορίες ανάλογα με 
το θέμα, πχ αγάλματα 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
Να εντοπίσουμε στον 

χάρτη τους 
σπουδαιότερους 

αρχαιολογικούς χώρους. 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Από πού προέρχεται ο 
όρος μουσείο? Συζήτηση 
για τις 9Μούσες. 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Να γίνουμε 

αρχαιολόγοι+να 
σκάψουμε στο χώμα 
του σχολείου για να 
βρούμε αρχαία 

(συμβολικό παιχνίδι) 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Επίσκεψη σε μουσεία. 
Να ζωγραφίσουμε ο,τι 
μας άρεσε από το 
μουσείο. 
Να φτιάξομε αγγεία και 
αγάλματα από πηλό 
εμπορίου 

ΜΟΥΣΕΙΑ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η  διαδικασία  αξιολόγησης  αποτελεί  μια  σύνθετη  και  περίπλοκη  διαδικασία 

καθώς  θα πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη πολλοί  παράγοντες. Κρίνοντας από  την  χαρά και 

την ευχαρίστηση που αισθάνονταν και εξωτερίκευαν οι μαθητές κατά την διάρκεια των 

επισκέψεων  και  στα  2  μουσεία  συμπεραίνουμε  ότι  ήταν  μια  πολύ  διασκεδαστική  και 

απολαυστική εμπειρία για κάθε παιδί. Το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο και αυτό φάνηκε 

από  το  γεγονός  ότι  έκαναν  συνεχώς  ερωτήσεις  στους  ξεναγούς  και  στους  υπευθύνους 

των μουσείων, για την έκθεση που έβλεπαν. 

Επιπλέον  οι  στόχοι  του  σχεδίου  εργασίας  επιτεύχθηκαν  καθώς  οι  μαθητές 

απέκτησαν  νέες  γνώσεις  βιώνοντας  τες,  νέες  δεξιότητες  και  ικανότητες,  γνώρισαν 

καινούργια  υλικά,  ανέπτυξαν  προσωπικές  σχέσεις  με  άλλα  άτομα,  άσκησαν  την 

παρατηρητικότητα τους, εξέφρασαν τα συναισθήματα τους ποικιλοτρόπως μέσα από την 

τέχνη, καλλιέργησαν την αισθητική τους, έμαθαν να προβληματίζονται, να διατυπώνουν 

ερωτήματα και να αναζητούν τις λύσεις. 

Θα  πρέπει  σε  αυτό  το  σημείο  να  αναφέρουμε  και  την  πολύτιμη  βοήθεια  του 

φακέλου  παρουσίασης  της  νηπιαγωγού.  Η  συγκέντρωση  στοιχείων,  φωτογραφιών, 

τραγουδιών, ηλεκτρονικών sites και διαφόρων άλλων εντύπων ήταν πολύ σημαντική για 

την  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  του  θέματος  ώστε  να  μπορέσουν  τα  παιδιά  να 

αποκτήσουν ολιστική (και όχι κατακερματισμένη) γνώση για το Μουσείο.
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