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ίσαι νήπιο ή προνήπιο και… 

…σε συγκινεί ο κόσμος των πραγμάτων; 
…φυλάς στο σπίτι σου κάποια συλλογή ή οικογενειακά κειμήλια; 
…ξεφυλλίζεις συχνά εκείνα τα άλμπουμ με τις παλιές οικογενειακές φωτογραφίες; 
…σου αρέσει να ταξιδεύεις με τη φαντασία σου στο παρελθόν και στο μέλλον; 
…ρωτάς συχνά για το πώς ζουν οι άνθρωποι αλλού ή ζούσαν άλλοτε; 
…σε ενδιαφέρουν οι εξερευνήσεις σε μουσεία και μνημεία; 

 
ν η απάντησή σου σε κάποιες ή όλες τις παραπάνω 

ερωτήσεις είναι «ναι»,  
τότε σε περιμένει σίγουρα μια θέση  
στο πλήρωμα των ανήσυχων μουσειο-εξερευνητών και 
στη φανταστική μας χρονοκάψουλα! 
 

ε συνοδούς μας  

εννέα παιχνιδιάρες και περίεργες Μούσες  
και με βασικό μας εξοπλισμό  
τα αγαπημένα μας πράγματα,  
τις οικογενειακές αναμνήσεις,  
τις εμπειρίες της σχολικής μας ζωής  
και φυσικά τη φαντασία μας,  
ταξιδεύουμε στον μικρόκοσμο των πραγμάτων  
και στη χρονοσφαίρα με βασική μας αποστολή να 
ερευνήσουμε:  

 
 τι είναι τα μουσεία και γιατί υπάρχουν; 
 τι λογής ιστορίες μας λένε τα πράγματα; 
 τι είδους χνάρια αφήνει ο χρόνος που περνάει; 
 πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη δική μας συλλογή και τη δική μας έκθεση; 
 τι είναι η πολιτιστική κληρονομιά και πώς την προστατεύουμε; 

 
έσα από το ταξίδι μας… 

 
α. … θα μάθουμε περισσότερα για: 

o την ιστορία του τόπου μας μέσα από ποικίλες πηγές πληροφοριών 
o την ιστορία, την αποστολή και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των μουσείων 
o τους τρόπους εξερεύνησης, φροντίδας  και παρουσίασης των αντικειμένων 
o την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
o το «διαφορετικό»…  



 
β. … θα γίνουμε καλύτεροι στο: 

o να παρατηρούμε λεπτομέρειες του κόσμου γύρω μας με τις αισθήσεις μας 
o να διατυπώνουμε και να ανταλλάσουμε απορίες, απόψεις και ιδέες σε διάλογο και συζήτηση 
o να παρουσιάζουμε τις πληροφορίες μας στους άλλους με απλά και ξεκάθαρα λόγια 
o να δημιουργούμε κείμενα για διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. τεκμηρίωσης αντικειμένων, 

υπομνηματισμού εκθέσεων, διαφήμισης/ προβολής μιας δουλειάς…) 
o να βρίσκουμε και να αξιοποιούμε πληροφορίες από διαφορετικές πηγές στο περιβάλλον μας 

(π.χ. βιβλία, διαδίκτυο, αντικείμενα, εκθέσεις, ειδικούς επιστήμονες, αφηγήσεις μελών 
οικογένειας…) 

o να σκεφτόμαστε και να αναζητούμε τις απαντήσεις μας σαν μικροί ερευνητές 
o να βρίσκουμε και να σχεδιάζουμε δημιουργικές λύσεις  
o να οργανώνουμε τη σκέψη μας και τις πληροφορίες μας με διάφορους τρόπους (π.χ. 

συγκρίσεις, μετρήσεις, ταξινομήσεις, σειροθετήσεις, λογικές ακολουθίες, χρονογραμμές, 
χαρτογράφηση…) 

o να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για διαφορετικά 
στάδια της δουλειάς μας (π.χ. αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό και εικονικές περιηγήσεις για 
αναζήτηση πληροφοριών, κειμενογράφο για συγγραφή ενημερωτικών κειμένων, λογισμικό 
παρουσιάσεων για παραγωγή πολυμεσικής πληροφορίας με εικόνα, ήχο, κείμενο, χρήση 
ιστοσελίδας για διάχυση της πληροφορίας, δικτύωση και δυναμική ανατροφοδότηση, 
πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης για εξ αποστάσεως επικοινωνία…) 

o να συνεργαζόμαστε με τον άλλον (εκπαιδευτικό, γονέα, συμμαθητή/τρια, ειδικό επιστήμονα…) 
για να πετύχουμε έναν κοινό σκοπό με υπομονή, συνέπεια και υπευθυνότητα 

o να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να τον σεβόμαστε 
o να αντιληφθούμε ότι ανήκουμε σε μια μεγαλύτερη τοπική και παγκόσμια κοινότητα, όπου 

είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά με παρόμοιες ανησυχίες και όνειρα 
 
 

Καλές μουσειο-εξερευνήσεις! 
 

 
Υ.Γ. για τους συνοδοιπόρους γονείς: 
1. Ο όμιλος αυτός προβλέπει και την δική σας ενεργή εμπλοκή. Σχετικές οδηγίες θα σας δίνονται στην πορεία της 
εξερεύνησής μας. 
2. Η δυνατότητα δια ζώσης επισκέψεων σε μουσεία θα εξαρτηθεί από τα εκάστοτε μέτρα υγειονομικής 
προστασίας των επίσημων φορέων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλέπεται η αξιοποίηση εικονικών 
περιηγήσεων, τηλεδιασκέψεων και ασύγχρονης επικοινωνίας. 
3. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ομίλου θα εμπλακούν ως εξωτερικοί συνεργάτες ειδικοί επιστήμονες 
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 
4. Για το σκεπτικό και τη σύλληψη του ομίλου μπορείτε ενδεικτικά να δείτε τις εξής πηγές: 
Ζάπρη, Δ. 2011. «Από το εγώ και τον άλλο, στο εμείς και το μαζί: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την προσαρμογή 
 στο νηπιαγωγείο σε δέκα πράξεις». Σενάριο διδασκαλίας για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (στο 
 http://www.epimorfosi.edu.gr/epimorfosi/library/kp/  «Φάκελοι & Αρχεία Πρωτοβάθμιας», ΠΕ 60)  :
Καλεσοπούλου, Δ. (επιμ.). 2011. Παιδί και εκπαίδευση στο Μουσείο: θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές 
 πρακτικές. Αθήνα: Πατάκη 
Zapri, D. 2007. ‘An ecological examination of young children’s museum-related perceptions: a Greek case study’. 
 Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λέστερ. (Στο διαδίκτυο: 
Πανεπιστήμιο  Λέστερ - https://lra.le.ac.uk/handle/2381/31155, Βρετανική Βιβλιοθήκη -  
 http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.574539, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών - 
 http://www.didaktorika.gr/eadd/)  
«Μένουμε σπίτι, επιμένουμε ελληνικά!». Ιστολόγιο Δ. Ζάπρη με υλικό μαθημάτων για τα ΤΕΓ Ζυρίχης. 
 Προσπελάσιμο στο https://blogs.sch.gr/dizampri/?p=215 
5. Για διευκρινίσεις μη διστάζετε να επικοινωνείτε με την εμψυχώτρια του ομίλου και εκπαιδευτικό του 2ου 
τμήματος του Νηπιαγωγείου μας, Δήμητρα Ζάπρη. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται εν καιρώ σε όλους 
τους συμμετέχοντες του ομίλου στην πορεία της υλοποίησης. 
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