
«Ο εκπαιδευτικός και
κοινωνικός ρόλος του

μουσείου. 
Το έργο του Ελληνικού
Παιδικού Μουσείου»Ζαμπέλ Μουρατιάν

Εκπαιδευτικός Μουσειολόγος
Πρόεδρος ∆Σ Ελληνικού Παιδικού Μουσείου



Το μουσείο

Το μουσείο είναι
ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στην υπηρεσία της
κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο
κοινό, το οποίο αποκτά, ερευνά, συντηρεί, 
κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του
ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με
σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την
ψυχαγωγία.
Άρθρο 3 του Καταστατικού του ICOM



Μουσεία



Το ICOM θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στον
παραπάνω ορισμό:

• Ινστιτούτα συντήρησης και εκθεσιακοί χώροι που
εξαρτώνται από Βιβλιοθήκες και Κέντρα Αρχείων.

• Μνημεία και φυσικά τοπία, αρχαιολογικά, 
εθνογραφικά, ιστορικά μνημεία και χώροι που έχουν
χαρακτήρα Μουσείου και παρεμφερείς
δραστηριότητες: εμπλουτισμό συλλογών, συντήρηση, 
εκπαίδευση και επικοινωνία.

• Ιδρύματα που εκθέτουν ζωντανά δείγματα, όπως
βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία, βιβάρια



Το ICOM θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στον
παραπάνω ορισμό:

• Κέντρα Επιστημών και πλανητάρια
• Μη κερδοσκοπικές αίθουσες τέχνης
• Εθνικοί δρυμοί
• Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ασχολούνται με

συντήρηση, έρευνα, εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
τεκμηρίωση και άλλες δράσεις που σχετίζονται με
τα μουσεία και το πεδίο της μουσειολογίας

• Πολιτιστικά κέντρα που υποστηρίζουν τη
συντήρηση, τη διατήρηση και τη διαχείριση της
υλικής ή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς



Το Μουσείο

• Τα μουσεία είναι ιδρύματα που συλλέγουν, 
προστατεύουν και κάνουν προσιτά
αντικείμενα και δείγματα του φυσικού
κόσμου, τα οποία φυλάσσουν προς όφελος
της κοινωνίας. Τα μουσεία δίνουν τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να
εξερευνούν συλλογές για έμπνευση, 
μάθηση και ψυχαγωγία ( Βρετανική
Ένωση Μουσείων)



Μουσεία;;;
• Προσπαθήστε να

φανταστείτε ένα κόσμο
χωρίς
μουσεία, βιβλιοθήκες
και αρχεία



ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ

μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί

αντικείμενα /συλλογές

Σκοπός τους είναι η
διαχείριση και η έκθεση
των συλλογών

απευθύνονται στην
κοινωνία

μέλη διεθνών ή κρατικών
οργανισμών

ΠΩΣ ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Φορέας ίδρυσης /κατοχής

Μέγεθος

Ωράριο λειτουργίας (συνεχές, 
μειωμένο, με ραντεβού)

Είδη συλλογών
-θεματικές κατηγορίες
-βεληνεκές συλλογών (εθνικές, 

περιφερειακές, τοπικές) 

Μουσειακή πολιτική
-Εσωτερική οργάνωση
-Συλλεκτική πολιτική
-Επικοινωνιακή πολιτική

- Εκπαιδευτική πολιτική
- …..



Μουσεία



Το μουσείο στο χρόνο

το «μουσείον» ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια τα χρόνια των
Πτολεμαίων
το Παλάτι των Μεδίκων στη Φλωρεντία 15 αιώνας- το πρώτο
ιδιωτικό αναγεννησιακό μουσείο καμπινέτες- ένδειξη
εξουσίας και κύρους
μοναστήρια κειμήλια εκκλησιαστικά
17 –18 αιώνας κοινωνικοί μετασχηματισμοί/ ανάπτυξη της
επιστήμης
μετασχηματισμός από ιδιωτικά σε εθνικά Ιδρύματα
18 αιώνας κτίριο που στεγάζει συλλογές
Λούβρο 1793 από παλάτι μουσείο
Βρετανικό 1749
Η έννοια εθνικό Μουσείο
Το πρώτο μουσείο στην Αίγινα 1829
Εθνικό Αρχαιολογικό 1834-1889
Μουσείο Ακρόπολης 1864-1874



Το Λούβρο

• Η Γαλλική Επανάσταση. 
• Αύγουστο του 1792, το πρώην ανάκτορο -
δημόσιο μουσείο. 

• επαναστατικό κατόρθωμα, ένα κτήμα των
πολλών και όχι των λίγων

























Μουσεία παντού…

Σήμερα το ‘’μουσείο’’ μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε χώρος που ανταποκρίνεται στη
μουσειακή λειτουργία

Το μουσείο έρχεται να διαμορφώσει
συμπεριφορές και σχέσεις με τον υλικό
πολιτισμό

Το μουσείο μπορεί να στεγάζεται σε
αγρόκτημα, σε πλοίο, σε αποθήκη, σε φυλακή, σε
σπίτι, σε σχολείο…



Ο ρόλος του

• Το μουσείο καλείται να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της βιομηχανίας του ελεύθερου
χρόνου και του καταναλωτισμού

(Hooper‐Greenhill E., 1996)

• Διαμεσολαβητής για τη δια βίου εκπαίδευση

και την ψυχαγωγία



Κατηγοριοποιήσεις‐ αποστολή /κοινωνική
υπόσταση

Οι Κοtler& Kotler (1998) προτείνουν 4 
κατηγορίες:

• Το παραδοσιακό αντικειμενο-κεντρικό
μουσείο

• Το επαναπροσδιορισμένο παραδοσιακό
μουσείο

• Το μουσείο που δίνει έμφαση στην
κοινότητα

• Το μουσείο που δίνει έμφαση στην
εμπειρία, στην αφήγηση μιας ιστορίας

25



Το μουσείο περιβάλλον κοινωνικής
αλληλεπίδρασης



Φυσική
διάσταση

Κοινωνικο-
πολιτισμική
διάσταση

Προσωπική
διασταση

χρόνος

(Falk, J. & Dierking, L., 2000, Learning from museums; Visitor Experiences and the Making of Meaning,
p.12, AltaMira Press)
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1. Προσωπική διάσταση
Κίνητρα και προσδοκίες

Επιλογή και έλεγχος

Προηγούμενη γνώση, ενδιαφέροντα, και
πιστεύω
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Κοινωνικοπολιτισμική διάσταση

Κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα στην ίδια την
ομάδα: 

«μαθησιακές ομάδες» (community of learners). 
Τα μουσεία περιβάλλοντα για την ενίσχυση της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Διευκόλυνση από τουs άλλους
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3. Φυσική διάσταση

Προσανατολισμός: 
Η μάθηση διευκολύνεται όταν ο επισκέπτης αισθάνεται
ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον. 
Σχεδίαση:
όταν σχεδιαστούν κατάλληλα μετατρέπουν τις εκθέσεις
και τα προγράμματα σε δυναμικά εργαλεία μάθησης και
ψυχαγωγίας.
Ενίσχυση γεγονότων και εμπειριών έξω από το χώρο του
Μουσείου



Ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός
ρόλος του μουσείου

• Τόσο παλιός όσο και το σύγχρονο μουσείο!

• Κοινωνική υπηρεσία Η εκπαίδευση

• Ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα
των μουσείων

• Ανάγκες, δυνατότητες, ενδιαφέροντα κοινού

• Γνώση, κοινωνικό προϊόν

• Κοινωνική μάθηση



Μάθηση δεν είναι μόνο η διδασκαλία γεγονότων
και γνωστικών πληροφοριών, αλλά είναι οι

εμπειρίες και τα συναισθήματα. 
Η μάθηση επηρεάζεται από τα κίνητρα, τις

στάσεις, την προηγούμενη γνώση και αποτελεί
μια προσωπική όσο και κοινωνική εμπειρία. 

(Hooper-Greenhill,1999:2



Τι είναι ένα παιδικό μουσείο; 
Children’s Museum

• Το Παιδικό Μουσείο είναι
ένας οργανισμός που
υπάρχει για να
εξυπηρετεί τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών, αναπτύσσοντας
εκθέματα και
προγράμματα που
κεντρίζουν την
περιέργεια και
κινητοποιούν τη μάθηση. 



Ο ρόλος του Παιδικού
Μουσείου

• Το Παιδικό Μουσείο καταφέρνει να
προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι, 
εξερεύνηση και χειροπιαστές μαθησιακές
εμπειρίες, συνδυάζει μάθηση και
ψυχαγωγία και ανταποκρίνεται διαρκώς
και με ποικίλους τρόπους στις ανάγκες
της κοινότητας στην οποία ανήκει.



Το Ελληνικό
Παιδικό Μουσείο

• Ιδρύθηκε το 1987 - Σωματείο με
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

• Καταστατικός σκοπός:
Να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο
τους το δυναμικό, να γίνουν πολίτες με
σεβασμό στην ατομικότητά τους και με
κοινωνική συνείδηση

• Το Παιδικό Μουσείο



• Ένα σύγχρονο μοντέλο εθελοντικού
προγράμματος που στηρίζεται στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του κάθε εθελοντή μέσα από
διαρκή εκπαίδευση.

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης

• Αμοιβαίο όφελος για τον εθελοντή και το
Μουσείο

• Άνοιγμα στην κοινωνία

Εθελοντικό Πρόγραμμα



Βασικές αρχές ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος

• Να εξοικειωθούν τα παιδιά με
το μουσειακό χώρο, το έργο
τέχνης, την πολιτιστική, 
τεχνολογική και φυσική
κληρονομιά

• Να γίνει η επίσκεψη στο
Μουσείο μια ευχάριστη
εμπειρία προσαρμοσμένη στις
ανάγκες και δυνατότητες του
κοινού



Βασικές αρχές ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος

• Να εξελιχθούν μέσα από τα
εκθέματα του Μουσείου οι
ικανότητες του κοινού για
παρατήρηση, πρόβλεψη, 
υπόθεση, γενίκευση, σύγκριση, 
διάκριση, αξιολόγηση

• Να εφοδιαστούν με τρόπους
ανεξάρτητης μάθησης και
μελέτης για επόμενες
επισκέψεις.



Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε
άλλα μουσεία



Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
στο νοσοκομείο



Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα παντού

Στο μουσείο

Στο δρόμο

Στη γειτονιά

Στο σχολείο

Στην πλατεία

Στο εργοστάσιο

Στη βιβλιοθήκη

Στον κήπο

Στο λιμάνι

Στο νοσοκομείο

Στο πνευματικό κέντρο

Στο γήπεδο

Στο δάσος

Στο μοναστήρι

Στον ναό……



Το κινητό μουσείο σε όλη την
Ελλάδα



Ένα ταξίδι …δρόμοι πολλοί



Ένα ταξίδι …δρόμοι πολλοί



Το Παιδικό Μουσείο στην Αθήνα

• 1994: Ανοίγει το
Παιδικό Μουσείο
στην Πλάκα με τη
συνεργασία του
∆ήμου Αθηναίων



Παιδικό Μουσείο

Το Παιδικό Μουσείο
υπάρχει

για να βοηθά
τα παιδιά

να καταλάβουν και
να χαρούν

τον κόσμο μέσα στον
οποίο ζουν



Ποια είναι η αποστολή του;
Αποστολή του

είναι να βοηθήσει το παιδί
να κατανοήσει τον εαυτό του
και τον κόσμο μέσα στον

οποίο ζει
και να συμβάλλει
στην αισθητική, 
πνευματική και

κοινωνική ανάπτυξή του
μέσα από τη χρήση των

αντικειμένων. 



Πώς;

• Κυρίως με το παιχνίδι, μέσα στο μουσείο, 
που βοηθάει τα παιδιά

• να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν, 
• να τεντώσουν τη φαντασία τους, 
• να ορίσουν και να λύσουν προβλήματα, 
• να πάρουν ρόλους και
• να δημιουργήσουν νοήματα-έννοιες γύρω
από τα αντικείμενα. 



Έκθεμα: «Σοφίτα»

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Έκθεμα: «Κουζίνα - θεματική ενότητα: Ανακαλύπτω τον κόσμο
του μπισκότου»

Χορηγός: Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Έκθεμα: «Γεια σου, Πυθαγόρα!»

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Έκθεμα: «Συλλογές Παιδιών»

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα

Έκθεμα «Παιχνίδια αρχαίων»

Η μελέτη του εκθέματος έχει γίνει από το
Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Λαυρίου



Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα

Έκθεμα «Η Αγορά»



Έκθεμα «Μέσα στο νερό»

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Έκθεμα: «Παιχνιδότοπος, θεματική ενότητα: χτίζω & 
δημιουργώ»

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα

Έκθεμα «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου, 
θεματική ενότητα: πώς κινούμαι;»

Χορηγός: Mondelez International



Στο Παιδικό Μουσείο επίσης λειτουργούν:

o το Υλικοπωλείο

έκθεμα‐πωλητήριο που

συνδέει την ανακύκλωση

με την εκπαίδευση

o το Παιχνιδοπωλείο

το πωλητήριο του σωματείου

με πρωτότυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια

Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου σήμερα



Μουσειοσκευές
Ένας τύπος εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι μουσειοσκευές.

Πρόκειται για εκπαιδευτικά κουτιά που καλύπτουν διάφορες θεματικές &

ταξιδεύουν στα σχολεία & σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενούνται ομάδες

παιδιών.

Οι μουσειοσκευές που διαθέτει σήμερα το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο:

o Από τη θεά Δήμητρα στα δημητριακά

o Τα Ιάματα του Ασκληπιού

o Μεγαλώνω με γάλα, γαλακτοκομικά και άλλα

o Η ελιά και το ελαιόλαδο

o Τα δόντια μας

o Τα ανακυκλω‐πράγματα

o Οι φυσαλίδες



Κέντρο έρευνας & τεκμηρίωσης

o Αποτελεί την καρδιά του φορέα

o Τροφοδοτεί όλες τις λειτουργίες των τμημάτων

o Παρέχει ακαδημαϊκή ερευνητική υποστήριξη του κοινού

o Περιλαμβάνει μελέτες, αποτελέσματα ερευνών, επιστημονικά
άρθρα, φωτογραφικό υλικό για όλα τα εκπαιδευτικά έργα του
Μουσείου

o Υλικό της μουσειογραφίας & μουσειολογίας γενικότερα



Σε 27 χρόνια ζωής (1987 – 2014) 

το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

έχει δημιουργήσει ένα «Παιδικό Μουσείο» και

25 διαδραστικά εκθέματα. 

Περισσότερα από

750.000 παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί

έχουν επισκεφθεί το Παιδικό Μουσείο και έχουν λάβει
μέρος στα 25.000 εκπαιδευτικά προγράμματα που

έχει πραγματοποιήσει.

Το έργο σε αριθμούς



ΣαςΣας ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε!!


