
Τίτλος Μαθήματος  Μουσειακή Εκπαίδευση 

Κωδικός Μαθήματος  HES633 

Τύπος μαθήματος  Επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης 

Επίπεδο  Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο 

2ο Έτος /3ο Εξάμηνο  

Όνομα Διδάσκοντα  Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Ν/Α Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Προαιρετικό: 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/ 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους/μουσεία/ιδρύματα 
συλλογικής μνήμης 

Στόχοι Μαθήματος  Το μάθημα αναφέρεται στον επιστημονικό κλάδο της μουσειακής εκπαίδευσης ή 
μουσειοπαιδαγωγικής και στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη σημασία και τα 
χαρακτηριστικά της σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, στόχος του είναι να 
ερευνήσει τη σχέση μουσείου και σχολείου στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης, καθώς και να εξετάσει τα μουσεία, τα μνημεία και τους χώρους πολιτισμικής 
κληρονομιάς, τα έργα τέχνης και τον υλικό πολιτισμό ως εκπαιδευτικές αφετηρίες. Επιμέρους 
στόχοι είναι η μελέτη των όρων, θεωρητικών και μεθοδολογικών, για την οργάνωση 
μουσειοεκπαιδευτικών εφαρμογών κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/τριών και τις 
συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού σχολείου. Επίσης, η δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και σχεδίων δράσεων, που θα πραγματοποιούνται τόσο σε χώρους 
πολιτιστικής αναφοράς όσο και στο σχολικό περιβάλλον. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

 Ορίζουν το περιεχόμενο της μουσειακής εκπαίδευσης και να αναγνωρίζουν τους 
διακριτούς ρόλους και τα κοινά πεδία μουσείου και σχολείου  

 Συσχετίζουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν θεωρίες μάθησης στο μουσειακό 
γίγνεσθαι 

 Αναγνωρίζουν και να επεξηγούν το θεωρητικό πλαίσιο της μουσειακής 
εκπαίδευσης, και να επιχειρηματολογούν σχετικά με αυτό 

 Δημιουργούν, μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για την ηλικία των 
μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού σχολείου 

 Αναπτύξουν ικανότητα κριτικής σκέψης, ορθολογικής χρήσης των πορισμάτων 
έρευνας και αξιοποίησης της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.    

 Επιδεικνύουν ικανότητα διάχυσης γνώσης σε ειδικό ή ευρύτερο κοινό 
χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας.      

 Αξιοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην οργάνωση, έρευνα και ανάλυση και 
οι οποίες είναι μεταβιβάσιμες σε πολλαπλά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία. 

 Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών με κριτικό πνεύμα και 
κάνοντας χρήση των συναφών βιβλιογραφικών και άλλων επιστημονικών πηγών. 



Προαπαιτούμενα  HES610, HES611, HES612 Συναπαιτούμενα Κανένα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και μελετώνται οι θεωρητικές παράμετροι της μουσειακής 
εκπαίδευσης με έμφαση στις θεωρίες μάθησης στο μουσείο, καθώς και οι πρακτικές της 
εφαρμογές (εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική) με έμφαση στον σχεδιασμό των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σχέση των εκπαιδευτικών του σχολείου με τους 
μουσειοπαιδαγωγούς του μουσείου. Το μουσείο αντιμετωπίζεται ως χώρος οργανωμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικών δράσεων για συγκεκριμένες ομάδες κοινού με 
έμφαση στη σχέση μουσείου και σχολείου, από την οποία έχει προκύψει η συντριπτική 
πλειονότητα των λειτουργούντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται 
διεξοδικά τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης μουσειοεκπαιδευτικών δράσεων και 
προγραμμάτων (φάσεις πριν, κατά και μετά την επίσκεψη), με έμφαση στην προετοιμασία, 
την υλοποίησή και την αξιολόγηση. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές για: το 
σύγχρονο μουσείο (τυπολογία και συλλογές), τις θεωρίες μάθησης με έμφαση στη μάθηση 
μέσω αντικειμένων, την ιστορία της επιστήμης της μουσειοπαιδαγωγικής στην Ελλάδα και 
στον κόσμο, τον ρόλο του μουσειοπαιδαγωγού, τη σχέση του μουσείου με το σχολείο, τα 
στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μουσειοεκπαιδευτικών δράσεων και 
προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα 
μουσειοεκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ειδική 
μνεία γίνεται στον σχεδιασμό δράσεων μέσω των νέων τεχνολογιών και στην πρόσφατη 
τακτική της συνεπιμέλειας. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας  

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

 
(Διαλέξεις στην Πλατφόρμα της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Σχολιασμός και ερμηνευτική 
προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού – ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό –, διαδραστικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Εργασία/ες, Μελέτη και παρουσίαση διαδικτυακού και 
ηλεκτρονικού υλικού, σχολιασμός και ερμηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, 
εργασία/ες, προφορικές παρουσιάσεις δοκιμίων και άλλων γραπτών/λογοτεχνικών πηγών, 
παρουσιάσεις οργανωμένες από τους φοιτητές μέσα από την  Πλατφόρμα , συζήτηση 
κειμένων και ιδεών προτεινόμενα από τους φοιτητές, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, 
μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση μικρών ομάδων, μορφωτική ανατροφοδότηση, 
ανεξάρτητη μελέτη και καθοδηγούμενη έρευνα, συζήτηση και προετοιμασία εργασιών, 
ποικίλες ολιγόλεπτες γραπτές ή προφορικές αξιολογήσεις, εξέταση επί αγνώστων θεμάτων, 
παρουσίαση, συζήτηση και διεπιστημονική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, ιδεών και 
κειμένων συναφών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες).    
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Αξιολόγηση   
 
 

 
Οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν παρουσίαση γραπτής εργασίας, η οποία να συσχετίζεται 
με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία/ιδρύματα 
συλλογικής μνήμης (αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας στην 
παρουσίαση/εκπόνηση εργασίας/ων) 
 

Τελική γραπτή εξέταση  50% 
Συνεχής αξιολόγηση 50% 

Γλώσσα  Ελληνικά 

 


