


«Το Μουσείο  
Πάει  
Σχολείο» 
Μια καινοτόμα πρακτική 



Έκθεση στο σχολείο 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:  
Europe Direct, ΔΟΠΠΑΤ Δήμου Ναυπλιέων, 
Δήμος Ναυπλιέων 



Η έκθεση- χώρος μάθησης 
▪ Η έκθεση εγκαινιάστηκε 

▪ Το σχολείο αγκαλιάζει την έκθεση και δουλεύει με το υλικό της 

Τι παρουσιάζει μια έκθεση; 

Τι κάνουμε σε μια έκθεση/ένα μουσείο; 

Τι προσφέρει μια έκθεση; 

• Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής στο Σχολείο 
 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

ΓΝΩΣΗ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

&  

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΗ 



«Ιωάννης 
Καποδίστριας: 
Γνωρίζοντας τη 
ζωή του» 
Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας & Μουσειακής Αγωγής 



Υλοποίηση προγράμματος  
Μουσειακής Αγωγής & Τοπικής ιστορίας 
ΣΤ΄ τάξη 

▪ Οι μαθητές συγκέντρωσαν υλικό 

▪ Οι μαθητές άντλησαν στοιχεία από το υλικό της έκθεσης  & το διαδίκτυο 

▪ Επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες & 

Ετοίμασαν Φύλλα Εργασίας (ακροστιχίδα, σταυρόλεξο, παιχνίδια) 

Κατασκεύασαν ψηφιακό παιχνίδι και ψηφιακές εργασίες  

Ετοίμασαν την ξενάγηση στην έκθεση 



▪ Ερευνούμε 

▪ Κρατάμε σημειώσεις 

▪ Δουλεύουμε ομαδικά 

▪ Παρατηρούμε 

▪ Συζητάμε 

▪ Καταγράφουμε απορίες 

▪ Καταλήγουμε σε συμπεράσματα 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Στο project: 
Αξιοποιώντας την έκθεση 



▪ Υπευθυνότητα 

▪ Παιγνιώδης μάθηση 

▪ Πρωτοτυπία 

▪ Ψηφιακό εγγραμματισμό 

▪ Καινοτομία 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

        
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

Αξιοποιώντας την έκθεση 
επιτυγχάνουμε … 



Μια μουσειοσκευή επισκέπτεται το σχολείο 

▪ Η Διευθύντρια του Μουσείου 
Καποδίστρια, κ. Κοσκόρου, συνάντησε 
τους μαθητές 

▪ Μίλησε μαζί τους και συζήτησαν τις 
σκέψεις τους για τον Καποδίστρια 

▪ Η μουσειοσκευή του Μουσείου 
Καποδίστρια παραδίδεται στο σχολείο 
και θα την αξιοποιήσουμε παράλληλα 
με την έκθεση 



Έντυπο υλικό 

▪ Φύλλα εργασίας 

▪ Παιχνίδια ομαδικά 

▪ Παιχνίδι με κάρτες 

Ψηφιακό  

υλικό 

▪ Σταυρόλεξο (Hot Potatoes) 

▪ Πολλαπλών επιλογών 

▪ Παιχνίδι Κάρτες  (scratch ) 

 

 

▪ QRCode  

Εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο & ψηφιακό. 
Οι μαθητές εμπνεύστηκαν και 
δημιούργησαν 



«Η μάθηση γίνεται 
παιχνίδι    & 

το παιχνίδι μάθηση» 
Καλή πρακτική που προσδίδει μακροβιότητα στη γνώση 



▪ Οι πληροφορίες … μεταμορφώνονται σε 
ερωτήσεις 

▪ Ερωτήσεις & απαντήσεις «κλείνονται» σε ένα 
παιχνίδι 

▪ Η εμπλοκή του παιχνιδιού στη διδασκαλία 
προσδίδει *  μακροβιότητα στη μάθηση 

                  * καλλιεργεί τη δημιουργικότητα 

   συνδέει τη μάθηση με την ψυχαγωγία 

Παιχνίδι γνώσεων με κάρτες 

Το παιχνίδι γνώσεων με κάρτες  
έντυπο & ψηφιακό στο scratch  



«Οι μαθητές 
ξεναγούν …» 
Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλία 
«Ενεργοί μαθητές … ενεργοί πολίτες» 



Οι μαθητές παρουσιάζουν την έκθεση 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

▪ Οι μαθητές μεταφέρουν τις γνώσεις τους 

▪ Αναδημιουργούν τη νέα γνώση  

▪ Καλλιεργούν τον προφορικό λόγο 

▪ Αποκτούν αυτοπεποίθηση 

▪ Αναστοχάζονται 

▪ Αυτοαξιολογούνται 

▪ Αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΙ  
ΜΑΘΗΤΕΣ 



«Ο 
εκπαιδευτικός 
ρόλος του 
Μουσείου» 
Ενδοσχολική επιμόρφωση 



▪ Παρουσίαση εκπ/κού υλικού 

▪ Οι εκπ/κοί ενημερώνονται για το Μουσείο 
Καποδίστρια & την μουσειοσκευή του 

▪ Ευκαιρία οι εκπ/κοί να βελτιώσουν τη διδασκαλία 

▪ Σύνδεση θεωρίας και πράξης  

▪ Το Σχολείο προωθεί την Δια Βίου Εκπαίδευση & 

▪ Συμβάλλει στην επιμόρφωση των εκπ/κών 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 



Συνεργασίες 

▪ Δήμος Ναυπλιέων, ανταποκρίθηκε στο αίτημα και 
μας παραχώρησε το υλικό της έκθεσης 

▪ Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων, υποστήριξε την 
πρόταση, επιμελήθηκε την έκθεση, στήριξε τα 
εγκαίνια και τη συνέχεια του project  

▪ Μουσείο Καποδίστρια. Η Διευθύντρια του 
Μουσείου, κ. Κοσκόρου μίλησε με τους μαθητές για 
την έκθεση και το Μουσείο Καποδίστρια και στους 
εκπαιδευτικούς για τον εκπαιδευτικό ρόλο του 
Μουσείου 

▪ Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης υποστηρίζει τις δράσεις 

▪ Δημοτικά Σχολεία πόλης, τα οποία περιμένουμε να 
επισκεφθούν την έκθεση και να τους ξεναγήσουν οι 
μαθητές 

…γιατί Ανοιχτό Σχολείο σημαίνει συνεργασία 



Καλές 
πρακτικές 




