
Τα σύγχρονα μουσεία, επαναπροσδιορίζοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο, 
επιχειρούν να προσεγγίσουν το κοινό τους στοχευμένα, μέσω δράσεων που βασίζονται 
θεωρητικά στα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης και εν γένει των ανθρωπιστικών 
σπουδών, ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια και δομή (Νάκου 2001· Νικονάνου 2002).  
 
Το εκπαιδευτικό τους υλικό συνήθως περιλαμβάνει θεματικά βιβλία και φακέλους, με 
έντυπα, διαφάνειες ή χειροτεχνίες για τα παιδιά (Πλατή 2010) ή μουσειοσκευές, που 
στηρίζονται στη λογική του κλεισμένου κουτιού που περιέχει δώρα: εδώ τα κείμενα 
συνδυάζονται με εικόνες και τα αντικείμενα μετατρέπονται σε παιχνίδια κι έτσι σε 
χρηστικά εργαλεία στην εξερεύνηση της γνώσης, με «στόχο να φέρουν πιο κοντά τον 
κόσμο του μουσείου στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς» (Πλατή 2010: 390), ακόμα και σε 
περιπτώσεις σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, που δύσκολα έχουν πρόσβαση σε 
κάποιο μουσείο.  

Ο σχεδιασμός της μουσειοσκευής δίνει προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και 
συνεργατική μάθηση, που βασίζεται στη διαθεματικότητα, σύμφωνα και με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, και σε μια ολιστική αντίληψη για τη γνώση και την αξιοποίηση των ιδεών των 
παιδιών (ΔΕΠΠΣ).  Θεωρήθηκε αναγκαίο το υλικό να είναι «ανοιχτό», επιτρέποντας 
διαφορετικούς τρόπους χρήσης του και προτείνοντας παιγνιώδεις, κυρίως, δραστηριότητες 
που να μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα 
του κάθε παιδιού.  
 
Καθώς απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα ονόματα των ηρώων έχουν επιλεγεί 
σκόπιμα, ώστε να μπορεί να γίνει η σύνδεση ανάμεσα σ’ αυτούς, τον Πέτρο και την 
Πετρούλα, και το σκύλο τους, το Λίθο· πρόκειται, δηλαδή, για ένα λογοπαίγνιο με ιστορικό 
υπόβαθρο…  
 
Αποτελείται από ανεξάρτητα παιχνίδια, που, όμως, μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, 
ώστε να δημιουργήσουν μια πολύπλευρη προσέγγιση ενός σύνθετου θέματος, όπως είναι 
ο Νεολιθικός Πολιτισμός.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια εικόνα χίλιες λέξεις: εννέα ζωγραφιές μεγάλου μεγέθους, τυπωμένες σε καμβά, 
αποτυπώνουν τους νεαρούς κατοίκους του νεολιθικού χωριού, σε δραστηριότητες της 
καθημερινής τους ζωής, όπως η δημιουργία των πρώτων οικισμών, η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, η αλιεία, η παρασκευή της τροφής και η κατασκευή αγγείων και κοσμημάτων, 
ενώ η ένατη εικόνα αναφέρεται στην επιστήμη της αρχαιολογίας, παραπέμποντας, πια στο 
σήμερα.  
Ο σάκος του αρχαιολόγου: περιλαμβάνει ομοιώματα αρχαίων αντικειμένων, ενδεικτικών 
της δραστηριότητας των νεολιθικών ανθρώπων σε όλους τους παραπάνω τομείς, που 
τοποθετημένα, το καθένα ξεχωριστά σε λιναρένιο σακούλι, παραπέμπουν στον τρόπο 
εύρεσής τους σε πραγματικές συνθήκες ανασκαφής. 
Τρεις γαντόκουκλες, ο Πέτρος, η Πετρούλα και ο Λίθος, φέρνουν πιο κοντά τα παιδιά με 
τους βασικούς ήρωες της Μουσειοσκευής, δίνοντάς τους την αφορμή να παίξουν μαζί τους 
και να δημιουργήσουν, διά στόματος των ηρώων, τη δική τους, πλέον, Ιστορία.  
Φτιάξε κι εσύ: αυθεντικά υλικά, όπως πηλός και κοχύλια, λινάρι, σπάγκος και δέρμα, όλα 
μαζί βαλμένα σε ένα σακούλι από λινάτσα, προτρέπουν τα παιδιά να δημιουργήσουν τα 
δικά τους «νεολιθικά» αντικείμενα. 
Έντυπο για τον εκπαιδευτικό: παρουσιάζει συνοπτικά το εκπαιδευτικό υλικό, συνδέει 
μεταξύ τους τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τις δραστηριότητες που προτείνονται και 
παρέχει οδηγίες διδακτικής εφαρμογής, αξιολόγησης και περαιτέρω αξιοποίησής τους.  

 «Στο χωριό του Πέτρου και της Πετρούλας». 
Μια μουσειοσκευή με θέμα το νεολιθικό πολιτισμό για 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
  
 

Καλογιάννη Αιμιλία & Σπανοπούλου Κατερίνα 

Μιλώντας για μουσειοσκευές… 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Παιδαγωγικό παιχνίδι & παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» 

Σχεδιάζοντας τη μουσειοσκευή «Στο 
χωριό του Πέτρου και της Πετρούλας» 

Από το σχεδιασμό στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση 

Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα ή μη του συγκεκριμένου παιδαγωγικού 
υλικού, διενεργήθηκε έρευνα δράσης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τοπικά 
προσδιορισμένη και με συμμετοχικό χαρακτήρα ως προς ρόλο των αξιολογητών, 
που στόχο είχε να διερευνηθεί η ανταπόκριση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 
εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοσκευής (Καλογιάννη & Σπανοπούλου υπό έκδοση). 
Πραγματοποιήθηκε σε ένα απομακρυσμένο Νηπιαγωγείο της Π. Ε. Φθιώτιδας, 
διήρκεσε πέντε μήνες περίπου στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς (2009-2010) και 
σ’ αυτή συμμετείχαν είκοσι νήπια και προνήπια του Κλασικού τμήματος του 
Νηπιαγωγείου.  
 
Η ενασχόληση των παιδιών με το υλικό της μουσειοσκευής, γινόταν καθημερινά, 
στην αρχή του πρωινού κύκλου δραστηριοτήτων, και για μισή ώρα περίπου κάθε 
φορά, με τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες, όπως αυτά επιθυμούσαν. Αρχικά 
παρουσιάστηκαν οι ζωγραφιές,  ακολούθησαν οι γαντόκουκλες, παρεμβλήθηκε 
παρουσίαση και ανάγνωση από την εκπαιδευτικό του τμήματος βιβλίων σχετικών 
με τη θεματική της μουσειοσκευής, κι έπειτα ο Σάκος του αρχαιολόγου. Τα παιδιά, 
στη συνέχεια, ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αντικειμένων για το Μουσείο της 
τάξης τους, αναζήτησαν σχετικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο και έγραψαν 
σύντομες λεζάντες στον υπολογιστή για τα εκθέματα του Μουσείου τους, με τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικού. Στη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά 
πρωταγωνίστησαν σε σύντομα θεατρικά έργα που τα ίδια είχαν δημιουργήσει, 
χρησιμοποιώντας ως σκηνικό το χώρο του Μουσείου τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για  την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού ως προς τους μαθησιακούς στόχους 
που έθετε κατά το σχεδιασμό του, υιοθετήθηκαν κυρίως ποιοτικές μέθοδοι, 
πρακτική συνήθης σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης, όπως είναι το μουσείο. Η 
ενασχόληση των παιδιών τεκμηριώθηκε φωτογραφικά, μαγνητοφωνήθηκαν οι 
συζητήσεις τους και ακολούθησε η απομαγνητοφώνησή τους, ενώ τα ίδια τα έργα 
τους χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα του βαθμού στον οποίο είχαν κατανοήσει το 
θέμα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. 
Μια  γενική διαπίστωση είναι ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά και ήταν σε 
θέση να ανακαλέσουν με λεπτομέρειες τις αναμνήσεις τους από τη χρήση της 
μουσειοσκευής, ίσως γιατί τους παρείχε τη δυνατότητα να εμπλακούν με τρόπο 
βιωματικό στη διαδικασία. Γενικά η εμπειρία από την παιδαγωγική αξιοποίηση της 
στη σχολική τάξη έδειξε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και ενεργητική συμμετοχή των 
παιδιών και ότι οι παιγνιώδεις διαδικασίες, όπως σχεδιάστηκαν αρχικά και 
διαμορφώθηκαν στη συνέχεια από τα ίδια, ήταν απρόβλεπτες, γεμάτες χαρά, 
πρωτοτυπία και δραστηριοποίηση από τη μεριά τους, οδηγώντας, έτσι, σε 
ενδιαφέροντα μαθησιακά αποτελέσματα.  
 

Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, στο πλαίσιο του Μαθήματος 
«Θεωρίες σχεδιασμού παιδαγωγικού υλικού & παιδαγωγικού παιχνιδιού», με διδάσκουσα την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. κα Μαρία Παπαδοπούλου. 
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