
e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

  

http://e-jst.teiath.gr                                                                                    69 

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ 

 
ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ  Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ 

vkaloforidis2004@yahoo.gr 

 

Πεπίλητη 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηε ζεκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ 

κνπζείνπ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα θαη λα αλαδείμεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ κνπζείνπ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο κνπζεηαθήο πνιηηηθήο. Αλαιχεηαη ε 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ κνπζείνπ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ κέρξη ζήκεξα θαη ε πνξεία ηνπ κνπζείνπ 

ζηελ Διιάδα θαη πξνβάιιεηαη ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηζθεπηψλ θαζψο θαη ε επηθνηλσληαθή 

ηνπ δηάζηαζε σο κεραληζκφο αλάπηπμεο θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Μνπζείν, Μνπζείν θαη εθπαίδεπζε, Μνπζείν θαη επηθνηλσλία, Αμηνιόγεζε θνηλνύ, 

Μνπζεηαθή εκπεηξία. 

 

 

 

Διζαγυγή 
Σν κνπζείν είλαη έλαο ζεζκφο πνπ ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο, ηελ εδξαίσζε ηνπ πνιηηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ αιιά θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε 

καδνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο. Ωζηφζν ζήκεξα, ην κνπζείν δελ κπνξεί λα απνηειεί κηα ζπκπαγή 

εηεξνηνπία θαη έλα ζεζκηθφ ζχιαθα πνπ ζπκππθλψλεη ην παξειζφλ ζε κηα νπηηθή εκπεηξία, αλάγνληαο 

ηελ χπαξμε ηνπ ζε κηα θιεηζηή θαη απηνηειή νληφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ απνιίζσζε θαη 

κλεκεηνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ. Ο ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ κνπζεηαθψλ 

νξγαληζκψλ δελ είλαη πιένλ ζηαηηθφο θαη παγησκέλνο, έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί  κέζα ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε, 

δηαθχιαμε  θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ αιιά εληάζζεηαη ζηε ζχγρξνλε δσή θαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία ηνπ κε ηα εθζέκαηα, πξνζθέξνληαο κάζεζε θαη ςπραγσγία αιιά θαη ηελ 

επθαηξία γηα αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

ηδενινγηθψλ δνκψλ θαη ηελ αλαδήηεζε αληηζηνηρηψλ αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ (Κφθθηλνο 

& Αιεμάθε, 2002: 11 ; Κφλζνια, 2006: 65-66). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη άλζξσπνη ησλ κνπζείσλ θαη φινη φζνη επζχλνληαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, έρνπλ πξνβεί ζε έξεπλεο, δξάζεηο θαη επξχηαην δηάινγν, 

κε ζθνπφ ηελ αλάδπζε ηεο ζε φζν ην δπλαηφλ πνιχπιεπξν θνηλφ κε φξνπο δεκνθξαηίαο θαη ηζφηεηαο 

ζηελ πξφζβαζε, αλαγλσξίδνληαο ηφζν ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ ζηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε 

φζν θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πνπ θαηαζέηεη ε γλψζε απηή ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Βέκε, 2006: 7). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ φπσο ηνλίδεη ν Merriman (1999)  απνηειεί ηε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο κνπζεηαθήο πνιηηηθήο αλαπηχζζνληαο έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ 

κε επηθνηλσληαθή θαη κνξθσηηθή πξφζεζε κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ κνπζείνπ ζηελ θνηλσλία  θαη ηεο 

πξνάζπηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηε δηαθνξά θαη ζηελ ηζηνξία (Καλάξε & Βέκε, 

2008: 333 ; Νάθνπ, 2002: 127).           

 

 

Ιζηοπική Αναδπομή 

Σν κνπζείν σο ζεζκφο ζπλδέεηαη κε ην ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηδξχεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί. ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ κνπζείσλ κέζα ζην ρξφλν δηαθαίλνληαη νξηζκέλεο ηνκέο πνπ 

δηαθνξνπνίεζαλ ξηδηθά ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη παηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηνπ ξφινπ ησλ κνπζείσλ. Δηπκνινγηθά ή ιέμε «κνπζείν» παξαπέκπεη ζηηο Μνχζεο, θφξεο ηνπ Γία θαη 

ηεο Μλεκνζχλεο νη νπνίεο ελέπλεαλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πνίεζε θαη ζηελ ηέρλε. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ, ζην Γπηηθφ θφζκν ζχκθσλα κε ηελ Γθαδή (1999) είλαη ε Αξραία 

Διιάδα θαη ε Ρψκε. Όπσο ε ίδηα αλαθέξεη (φ.π.), εηθάδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Παπζαλία, φηη κηα 

αίζνπζα ησλ Πξνππιαίσλ ηεο αζελατθήο Αθξφπνιεο, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έθζεζε πηλάθσλ 
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δσγξαθηθήο γλσζηή σο ζήκεξα κε ηελ νλνκαζία «Πηλαθνζήθε». Οξφζεκν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ 

απνηειεί ε ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ησλ Πηνιεκαίσλ ή Μνπζείν ηεο Αιεμάλδξεηαο
1
 ην 290 π.ρ. απφ ηνλ 

Πηνιεκαίν Α ηνλ επνλνκαδφκελν σηήξα. Δπφκελνο ζεκαληηθφο ζηαζκφο είλαη ε Ρψκε ηεο 

Διιεληζηηθήο επνρήο ε νπνία θαηαθιχδεηαη απφ έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ θηάζεη εθεί σο πνιεκηθή ιεία. 

Οη  Ρσκαίνη ζεσξνχλ ην κνπζείν, σο ρψξν θηινζνθηθψλ αλαδεηήζεσλ κε ηε παξάιιειε ζπζζψξεπζε 

αληηθεηκέλσλ απφ πινχζηνπο παηξηθίνπο ζηηο επαχιεηο ηνπο θαη ηελ έθζεζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ησλ 

ιαθχξσλ ηνπ πνιέκνπ. Καηά ηνλ Μεζαίσλα ζπλερίδεηαη ε ζπγθέληξσζε αληηθεηκέλσλ θαη ε έθζεζε 

ηνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο κε επίθεληξν φκσο θπξίσο εηθφλεο θαη ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα ζε 

εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, ελψ ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ν φξνο κνπζείν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

Φισξεληία ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη ζπλδέεηαη  γηα πξψηε θνξά κε κηα  ζπιινγή αληηθεηκέλσλ θαη έξγσλ 

ηέρλεο πνπ αλήθεη ζηνλ Λαπξέληην ην Μεγαινπξεπή. Σνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 αη. ζηελ Δπξψπε εκθαλίδνληαη νη 

πξνζήθεο αμηνπεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ ηεο ηέρλεο θαη ηεο θχζεο, γλσζηά σο cabinets of curiosities. Σν 

έηνο  1671 ηδξχεηαη ην πξψην παλεπηζηεκηαθφ κνπζείν ζηε Βαζηιεία θαη αθνινπζεί ην Ashmolean 

Museum
2
 ζηελ Ομθφξδε ην 1863. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ ν φξνο δειψλεη ηξεηο έλλνηεο, 

ηεο εγθπθινπαηδηθήο ζπιινγήο, ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ γηα κειέηε θαη ελφο δεκνζηεπκέλνπ θαηαιφγνπ 

φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζπιινγέο θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγίαο θαη ηέρλεο, κε ηελ ίδξπζε ζηα 

ηέιε ηνπ 17
νπ

 θαη θπξίσο ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αη., ησλ πξψησλ, αλνηρηψλ ζην θνηλφ, κνπζείσλ. Απφ ηηο 

ηδησηηθέο ζπιινγέο πεξλάκε πιένλ ζην δεκφζην κνπζείν, ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηεγάδεηαη 

ζε ρσξηζηφ θηίξην. Ζ έκθαζε θαηά ηνλ 18
ν
 αη. ζηελ αλαθάιπςε ησλ βαζηθψλ θπζηθψλ λφκσλ, νδήγεζε 

ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο ζηε δηαθχιαμε ζηα κνπζεία, θπζηθψλ δεηγκάησλ θαη αλζξψπηλσλ 

θαιιηηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεκηνπξγηψλ κε απψηεξν ζηφρν λα εθπαηδεχζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα 

θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ πξφνδν ηεο πξνο ηελ ηειεηφηεηα. Ζ επηζπκία γηα εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ κνπζείνπ 

ζα αθνινπζήζεη ην κνπζείν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Απηή ηελ πεξίνδν 

ην Βξεηαληθφ Μνπζείν θαη ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ
3
 απνηεινχλ δπν ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ 

                                                 
1
 Σν Μνπζείν ησλ Πηνιεκαίσλ ή Μνπζείν ηεο Αιεμάλδξεηαο  ηδξχζεθε ηα ειιεληζηηθά ρξφληα απφ ηνλ 

Πηνιεκαίν Α ηνλ επνλνκαδφκελν σηήξα, ζηελ Αιεμάλδξεηα. Θεσξείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο σο 

ην πξψην κνπζείν. Αλήθε ζην ρψξν ησλ αλαθηφξσλ θαη ζπλδεφηαλ κε ηελ πεξίθεκε Βηβιηνζήθε ηεο 

Αιεμάλδξεηαο. Ήηαλ, κεηαμχ άιισλ ρψξνο κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηνπο θηινιφγνπο, ηνπο 

θηινζφθνπο, ηνπο ηζηνξηθνχο, ηνπο καζεκαηηθνχο, ηνπο γεσγξάθνπο θαη άιινπο δηαλννχκελνπο ηεο 

επνρήο, θαζηζηψληαο ηελ Αιεμάλδξεηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πλεπκαηηθά θέληξα ηνπ ειιεληζηηθνχ 

θφζκνπ. Απνηεινχζε, ηελ πξψηε κνξθή κνπζείνπ σο ζεζκφο πνπ πξνσζνχζε ηε γλψζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. πλδέζεθε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε απηήλ ηεο δπλαζηείαο ησλ 

Πηνιεκαίσλ  θαη απεπζπλφηαλ  ζε έλα θιεηζηφ θχθιν δηαλννχκελσλ, ην έξγν ησλ νπνίσλ ελίζρπζε ηε 

δχλακε, ην θχξνο θαη ηελ αίγιε ηεο δπλαζηείαο ζε ζρέζε κε ηα άιια βαζίιεηα ηεο επνρήο πνπ 

απνηεινχζαλ ηελ θχξηα απεηιή ηεο (Νάθνπ, 2001: 113). 
2
 Ηδξχζεθε ην 1671. Οη θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην 

ξφιν θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνπζείνπ. Ππξήλαο ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζείνπ ήηαλ ηα αληηθείκελα 

πνπ είραλ ζπιιέμεη θαηά ηνλ 17
ν
 αη. ν John Tradescant θαη ν γηνο ηνπ, βαζηιηθνί θεπνπξνί θαη 

ζπιιέθηεο ζπάλησλ αληηθεηκέλσλ θαη ν Elias Ashmole, αγγειηνθφξνο ,αζηξνιφγνο, αξραηφθηινο θαη 

ζπιιέθηεο. Οη Tradescant σο αξρηθεπνπξνί ηνπ αγγιηθνχ ζξφλνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηδηαβαίλνπλ ηελ Δπξψπε θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε άγλσζηα θπηά θαη λένπο ιανχο θαη 

πνιηηηζκνχο. Σν 1618 απφ κηα εηδηθή απνζηνιή ζηε Μνζρνβία (Ρσζηθή Απηνθξαηνξία) έθεξαλ κηα 

εηδηθή πνηθηιία ηξηαληάθπιινπ θαη ην γηιέθν ηνπ Γνχθα ηεο Μνζρνβίαο δηαθνζκεκέλν κε ρξπζφ. 

Δπεξεαζκέλνη απφ ηηο πξνζήθεο αμηνπεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ ηδξχνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία ην 

δηθφ ηνπο κνπζείν κε ηελ νλνκαζία θηβσηφο. Οη ζπιινγέο ησλ Tradescant ζπλδέζεθαλ κε ηνλ Elias 

Ashmole   ν νπνίνο θαηάθεξε λα κπεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Καξφινπ ΗΗ αθνινπζψληαο ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ, ζπγθέληξσζε δηάθνξεο ζπιινγέο θαη ζπλδέζεθε θηιηθά κε ηνλ Tradescant ηνλ λεφηεξν. Μεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Tradescant νη ζπιινγέο πεξηήιζαλ  ζηνλ Ashmole  ν νπνίνο αξγφηεξα ηηο δψξηζε ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο (Οηθνλφκνπ, 2003: 34-38). 
3
 Σν Βξεηαληθφ Μνπζείν ηδξχζεθε ην 1753 ζην Λνλδίλν, φηαλ ην αγγιηθφ Κνηλνβνχιην αγφξαζε ηηο 

ζπιινγέο ηνπ Sir Hans Sloane νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ δείγκαηα θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνγξαθίαο θαη 

αξραηνηήησλ. Αξρηθά ην κνπζείν ζηεγάζηεθε ζην Montagu House θαη άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ 

ην 1759 κε πνιχ πεξηνξηζκέλν σξάξην θαη κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Οη ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ 

εκπινπηίζηεθαλ κε ηελ απφθηεζε θαη ηδησηηθψλ, κε ζπνπδαηφηεξε απηή ηνπ Λφξδνπ Έιγηλ. ηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αη. ρηίζηεθε ζε ζρέδηα ηνπ sir Robert Smirke ην λέν θηήξην φπνπ ζηεγάδεηαη ην κνπζείν σο 

ζήκεξα.  ηε Γαιιία νη πξψελ βαζηιηθέο ζπιινγέο θαη ην παιάηη ηνπ Βαζηιηά κεηαηξέπνληαη κεηά ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ζε κνπζείν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ππεξεζία ηνπ απινχ Γάιινπ πνιίηε κε 

ειεχζεξε είζνδν, ζπκβνιίδνληαο έηζη ηελ πηψζε ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο θαη ην έλαξμε κηαο λέαο 
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επηξξνή πνπ άζθεζαλ ζηελ πνξεία ηνπ κνπζείνπ.  Καηά ηνλ 19
ν
 αη. ηα κνπζεία νξγαλψλνπλ ηηο 

ζπιινγέο ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, επεξεαζκέλα απφ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σα  πεξηζζφηεξα επξσπατθά κνπζεία θαηά ηνλ 19
ν
 

αη. είλαη πιένλ εζληθά. (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006: 17 ; Νάθνπ, 2001: 111-117 ; Γθαδή, 1999: 39-46 ; 

Γιχηζε, 2002: 231 ; Οηθνλφκνπ, 2003: 30 -38). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

  αη.
  

είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ σο 

ζεκαηνθχιαθα ησλ εζληθψλ παξαδφζεσλ θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζηε 

Γεξκαλία, ε αλάπηπμε ησλ κνπζείσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα κνπζεηαθήο πνιηηηθήο, 

άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θάπνησλ εγεκφλσλ ηεο επνρήο, νδεγεί ζηελ ίδξπζε 

ηεο Γιππηνζήθεο ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Altes Museum θαη ζηελ ίδξπζε ησλ εζληθψλ κνπζείσλ ηεο 

Σζερίαο θαη ηεο Γαλίαο
4
. Ζ αλάπηπμε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη νη δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ 

επέθεξε νδήγεζε πνιινχο ζθεπηφκελνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ξπζκφ 

κε ηνλ νπνίν θαηαζηξέθνληαλ ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δσήο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ 

ιανγξαθηθψλ θαη εζλνγξαθηθψλ κνπζείσλ
5
. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα 

κνπζεία ζηηο ΖΠΑ κε γλσζηφηεξν εθείλν πνπ δεκηνχξγεζε ν Charles W. Peale ην 1786 ζηε 

Φηιαδέιθεηα. Αθνινπζεί ε ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ Smithsonian Institute, ζηελ Οπάζηλγθηνλ θαη ην 

πξψην κνπζείν ζηελ Αζία πνπ ηδξχεηαη απφ ηελ αζηαηηθή  εηαηξεία ζηελ Καιθνχηα ην 1814. Δπίζεο 

ηδξχνληαη κνπζεία ζηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία θαη ην Κέεπ Σάνπλ ηεο Αθξηθήο (Γθαδή, 1999: 39-46 ; 

Οηθνλφκνπ, 2003:46). 

Καηά ηνλ 20
ν
 αη. ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνβηνκεραληθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ησλ πξνβηνκεραληθψλ νηθηζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξσπφηεηαο,  νδεγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε κνπζείσλ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο εμέιημεο 

απνηέιεζε, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε δεκηνπξγία ησλ νηθνκνπζείσλ. Σα πξψηα νηθνκνπζεία  

ιεηηνχξγεζαλ ζηε Γαιιία κε ηελ επηξξνή ηνπ πξψηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ICOM
6
  Georges-Henri 

Riviere ελζσκαηψλνληαο ηα παιηά βηνκεραληθά θηήξηα, πξνζπαζψληαο λα αλπςψζνπλ ην εζηθφ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη λα απνηειέζνπλ πφιν δεκηνπξγηθφηεηαο θαη λέαο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

παξειζφληνο. Όπσο αλαθέξεη ε Οηθνλφκνπ (2003) ν 20
νο

 αη. είδε γεληθά ηελ αιιαγή ηνπ θέληξνπ 

βάξνπο απφ ηηο ζπιινγέο θαη ηα αληηθείκελα, ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηνί βηψλνπλ ηελ 

επίζθεςε ζην κνπζείν (Οηθνλφκνπ, 2003: 47-49). 

 

Η ποπεία ηυν μοςζείυν ζηην Δλλάδα 
ηελ Διιάδα ε ηζηνξία ησλ κνπζείσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

αξραηνηήησλ θαη μεθηλά κε ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ πξψηε πξνηξνπή γηα ηε δηάζσζε ησλ 

πξνγνληθψλ αξραηνηήησλ θαη ηελ ίδξπζε ειιεληθνχ κνπζείνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αδακάληην Κνξαή
7
, σο 

                                                                                                                                            
επνρήο. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ πξψελ παιαηηνχ δηαθήξπηηε ηηο ίζεο επθαηξίεο πνπ 

πξνζέθεξε ην λέν θξάηνο θαζψο θαη  ην δηθαίσκα ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηελ πλεπκαηηθή 

αλάηαζε πνπ ππνδήισλε ην λέν δεκφζην κνπζείν. Σν κήλπκα πνπ πεξλνχζε ην κνπζείν ήηαλ φηη ν 

επηζθέπηεο μαλαδνχζε ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο βήκα-βήκα θαη αλαγλψξηδε ηνλ επαηφ ηνπ σο 

πνιίηε ηνπ πην αλαπηπγκέλνπ θαη πνιηηηζκέλνπ έζλνπο/θξάηνπο ζηελ ηζηνξία φπσο πξνβαιιφηαλ απφ 

ην κνπζείν (Γθαδή, 1999: 39-46 ; Οηθνλφκνπ, 2003: 39-43). 
4 Ζ Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ είλαη έξγν ηνπ Leo von Klenze, ρηίζηεθε ζην πιαίζην ηεο θηινδνμίαο 

ηνπ Λνπδνβίθνπ Α ηεο Βαπαξίαο λα θάλεη ηελ πφιε θαιιηηερληθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο θαη 

εγθαηληάζηεθε ην 1830. ην Βεξνιίλν, ν Φξεηδεξίθνο Γνπιηέικνο ΗΗΗ ηεο Πξσζίαο αθνινχζεζε ηνλ 

ίδην δξφκν. Έλα νιφθιεξν λεζάθη ζηε ζπκβνιή δπν πνηακψλ κέζα ζηελ πφιε ζα θηινμελήζεη κηα 

ζεηξά απφ κνπζεία κε πξψην ην Altes Museum πνπ εγθαηληάζηεθε ην 1830 θαη νλνκάζηεθε έπεηηα 

Museum Insel (Γθαδή, 1999: 39-46). 
5
 Ζ ηδέα ηνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ νθείιεηαη ζηνλ νπεδφ Artur Hazelius ν νπνίνο ίδξπζε ην 1873 ην 

κνπζείν θαζεκεξηλήο δσήο θαη ην νπνίν κεηαθέξζεθε ην 1891 ζην  Skansen ( Οηθνλφκνπ, 2003: 46).   
6
 ICOM (International Council of Museums) Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 

ηνπ ICOM σο κνπζείν νξίδεηαη «…έλα ίδξπκα κφληκν θαη κε θεξδνζθνπηθφ, ζηελ ππεξεζία ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο , αλνηθηφ ζην θνηλφ ην νπνίν απνθηά, ζπληεξεί, εξεπλά, γλσζηνπνηεί 

θαη εθζέηεη ηα πιηθά θαη άπια ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, κειέηεο θαη απφιαπζεο.» (ICOM, 2007). 

Γηαζέζηκν ζην : http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html  
7
 Ο Αδακάληηνο Κνξαήο, φπσο αλαθέξεη ε Βνπδνχξε (2003), νξγηζκέλνο απφ ηε ζχιεζε ησλ 

ρεηξνγξάθσλ ηεο Πάηκνπ, απφ ηνλ Άγγιν Έληνπαξλη Κιάξθ γξάθεη ην 1807 «φηη κήηε ραξίδνκελ, κήηε 

πσινχκελ πιένλ ηα πξνγνληθά θηήκαηα». πγρξφλσο ππνβάιιεη ππφκλεκα ζην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν θαη εηζεγείηαη ηελ ίδξπζε «Διιεληθνχ Μνπζείνπ» (Βνπδνχξε, 2003:  9).  

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html
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αληίδξαζε ζηηο δηαξπαγέο ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ. Γηα ην λέν ειιεληθφ θξάηνο νη αξραηφηεηεο 

απνηεινχλ ζχκβνιν εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ππεξεθάλεηαο θαη ε δηαθχιαμε ηνπο δελ είλαη απιψο κηα 

πξνηεξαηφηεηα αιιά κέγηζηε εζηθή ππνρξέσζε. Έηζη ην πξψην κνπζείν δεκηνπξγείηαη ην 1829 απφ ηνλ 

Καπνδίζηξηα,  ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο, κε δηεπζπληή ηνλ Αλδξέα Μνπζηνμχδε. Με ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα ην πξψην κνπζείν είρε πεξηζζφηεξν ηε κνξθή απνζήθεο θαζψο επηηεινχζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην ξφιν ηεο δηαθχιαμεο ησλ αξραηνηήησλ. Αθνινπζεί ην 1833 ε ίδξπζε  ηεο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη ην 1834 ν πξψηνο αξραηνινγηθφο λφκνο πνπ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία 

κνπζείσλ θαη ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο
8
. Οη ζπλζήθεο ηεο επνρήο φκσο δελ άθελαλ πεξηζψξηα γηα ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ λα ζηεγάδνληαη ζε εθθιεζίεο, ζρνιεία 

θαη άιια δεκφζηα θηήξηα. Οη ζπιινγέο απηέο απνηέιεζαλ αξγφηεξα ηνπο ππξήλεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ κεηέπεηηα κνπζείσλ (Βνπδνχξε, 2003: 7-17 ; Γθαδή, 1999: 43 ; Οηθνλφκνπ, 2003: 52-55). 

Ζ επηξξνή ηνπ λενθιαζηθηζκνχ πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξψπε απηή ηελ επνρή, δίλεη έκθαζε ζηε 

θιαζζηθή πεξίνδν παξφιν πνπ νη ζπιινγέο ησλ κνπζείσλ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηα πξν-ηζηνξηθά 

κέρξη ηα χζηεξν-ξσκατθά ρξφληα. Ζ πξνζήισζε ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ε κίκεζε 

ηνπ πξνηχπνπ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, πξνάγεη ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε, ε νπνία απνβιέπεη ζηε 

κείσζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο δχλακεο θαη ζηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε. Παξφιν πνπ ν εξρνκφο ηνπ 

Όζσλα θαη ε εηζαγσγή δπηηθφ-επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ, μέλσλ πξνο ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ηελ νδεγεί ζε έλα ζηείξν ηζηνξηθηζκφ θαη ζε κηα έληνλε πξνγνλνιαηξεία, ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αη. αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο βπδαληηλήο, χζηεξν-βπδαληηλήο θαη λεφηεξεο πεξηφδνπ, σο ην 

ελδηάκεζν δηάζηεκα πνπ ζπλδέεη ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ηελ αξραηφηεηα κε ηελ ζχγρξνλε Διιάδα, 

κε απνηέιεζκα ηα αληηθείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ λα ιακβάλνληαη σο ζηνηρεία  ηνπ αξξαγνχο 

ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Έηζη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. δεκηνπξγνχληαη κνπζεία 

πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ ηάζε φπσο ε Δζληθή Πηλαθνζήθε ην 1900, ην Βπδαληηλφ Μνπζείν ην 1914, ην 

Λανγξαθηθφ  Μνπζείν ην 1918, ην Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν ην 1926 θαη ην Μνπζείν Μπελάθε ην 

1930.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο θαηαβάιινληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απφθξπςε θαη ηε πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο. Μεηά 

ην Β Παγθφζκην πφιεκν αξρίδεη κηα λέα πεξίνδνο κε επέθηαζε θαη δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ κνπζείσλ 

ζε φιε ηελ  Διιάδα, αξραηνινγηθψλ, ιανγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ. Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία πνιιψλ 

ηδησηηθψλ κνπζείσλ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ ηκεκάησλ ηξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ κε 

ηδηαίηεξε άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ ίδξπζε κνπζείσλ λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο (Γθαδή, 

1999: 45 ; Οηθνλφκνπ, 2003: 53-54).  

 

Σο Μοςζείο ζήμεπα 
ηε ζχγρξνλε επνρή, φπσο ζεκεηψλεη ε Γηαλλαθνπνχινπ (2009) ηα πεξηζζφηεξα κνπζεία έρνπλ 

πξνρσξήζεη απφ ηελ παξαδνζηαθή εηθφλα ελφο ρψξνπ κε αλέγγηρηα  εθζέκαηα  θαη έρνπλ 

κεηακνξθσζεί ζε ρψξνπο πην δπλακηθνχο, ζε κέξε ζηα νπνία ην θνηλφ κπνξεί λα ελζνπζηαζηεί, αιιά 

παξάιιεια λα αλαξσηεζεί, λα δνθηκάζεη, λα πεηξακαηηζηεί θαη λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. 

Απφ ζηαηηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ζπάλησλ θαη πεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ κεηαηξέπνληαη 

ζε ρψξνπο ελεξγνχο κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ςπραγσγία, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

πξνο ην θνηλφ θαη νξίδνληαο ηελ επηθνηλσλία σο ην εζηηαθφ ηνπο ζεκείν.  Έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο  ζηελ πξνζπάζεηα ησλ κνπζείσλ λα γίλνπλ πξνζηηά ζε φζν γίλεηαη επξχηεξν θνηλφ 

απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ Merriman (1999), ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αλεξρφκελνπ θνηλσληθνχ ξφινπ 

ηνπ κνπζείνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη ε απαίηεζε γηα 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ θνλδπιίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ 

απφ άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη απφ ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο 

ηεο ςπραγσγίαο. Ζ Hooper-Greenhill (1999) ζε άξζξν ηεο ζεκεηψλεη πσο νη εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο 

ζπλαπαπνηεινχληαη απφ ζεσξίεο γλψζεο (επηζηεκνινγίεο) θαη ζεσξίεο εθκάζεζεο. Ζ ζεηηθηζηηθή ή 

ξεαιηζηηθή επηζηεκνινγία αληηιακβάλεηαη ηε γλψζε σο εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ καζεηή θαη 

δέρεηαη ηε δηδαζθαιία σο ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο ελψ ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή αληηιακβάλεηαη ηε 

γλψζε σο ζχλζεηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη νπζηαζηηθά λα δηεπθνιχλεη θαη λα θαηαζηήζεη δπλαηή 

                                                 
8
 Σν 1874-1876 ηδξχεηαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν πάξηεο ζε ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα Γ. Καηζαξνχ, 

ην 1887 ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Οιπκπίαο. Κηίζηεθε ζε ζρέδηα ησλ F. Alder θαη W. Dorpfeld 

κε έμνδα ηνπ Αλδξέα πγγξνχ,  πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ νλνκάζηεθε «χγγξεηνλ».  ηα ηέιε ηνπ αηψλα 

αξραηνινγηθά κνπζεία θηίζηεθαλ ζην Ακθηάξεην, ζην ρεκαηάξη, ζηελ Διεπζίλα θαη ηελ Δπίδαπξν 

ελψ αιινχ ηα ηνπηθά κνπζεία ζηεγάζηεθαλ ζε ήδε ππάξρνληα θηήξηα (Γθαδή, 1999: 44-45). 
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ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ κνπζείνπ έγθεηηαη πξάγκαηη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ελεξγνχο 

κάζεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη εμέηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κέζσ ζπδεηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο. Σν ζχγρξνλν κνπζείν πξέπεη λα γίλεη αλνηθηφηεξν, δεκνθξαηηθφηεξν θαη πην 

επαγγεικαηηθφ (Merriman, 1999: 43-46 ; Hooper-Greenhill, 1999: 47-49 ; Hooper-Greenhill, 1996: 2 ; 

Λαπνχξηαο & Γεκεηξάθε, 1993: 87-94). 

 

Σο Μοςζείο υρ μέζο επικοινυνίαρ 
Μηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζείνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 

ηεκαρηζκέλεο θαη αθαλφληζηεο πξνζεγγίζεηο πξνο ην θνηλφ φπσο νξηζκέλα κνπζεία πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζην παξειζφλ. Ζ παηδεία θαη ε ςπραγσγία λννχκελεο σο δπλεηηθά φζν θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε επηθνηλσλία πξναπαηηείηαη νπζηαζηηθά, σο ε απαξαίηεηε νδφο θαη σο ην 

πξψην ζηάδην δηαιεθηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ. Ζ χπαξμε επηθνηλσλίαο 

πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε εκπεηξίαο, δειαδή ηελ επίηεπμε ελφο θαζνιηθνχ ζηφρνπ φπσο θαη αλ απηφο 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη (πεξηερφκελν ζπιινγψλ, δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη, θηεξηαθή ππνδνκή θ.α.). 

Ζ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο  φπσο εληνπίδεηαη ζηε δξάζε θαη ην ζπζρεηηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνκπνχ - 

κελχκαηνο - δέθηε βξίζθεη απφιπηε εθαξκνγή ζηνλ κνπζεηαθφ ρψξν. Μηα πξψηε νπηηθή ζα ηαχηηδε ην 

πνκπφ κε ηα εθζέκαηα θαη ηνλ δέθηε κε ηνπο επηζθέπηεο, παξαβιέπνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εθζεκάησλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ άπνςε ηνπ επηκειεηή θαη φισλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία. πλεπψο ην κήλπκα δελ απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ηα αληηθείκελα αιιά θαη 

απφ ηελ εθθξαζκέλε ζέζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο έθζεζεο. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ηνλ 

άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν ιακβάλεη κνξθή θαη ππφζηαζε κηα έθζεζε (Merriman, 1999: 43-46 ; 

Hooper-Greenhill, 1999: 47-49 ; Hooper-Greenhill, 1996: 2 ; Λαπνχξηαο & Γεκεηξάθε, 1993: 87-94 ; 

Πηθνπνχινπ - Σζνιάθε, 2002: 59-60). 

χκθσλα κε ηελ Οηθνλφκνπ (2003), ην κνπζείν δελ κεηαθέξεη κελχκαηα κφλν κε ηηο εθζέζεηο 

ηνπ αιιά θαη κε ην θηήξην, ηα έληππα πνπ εθδίδεη, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη, ηε δηνηθεηηθή 

ηνπ δνκή θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο λένο ξφινο πνπ έρνπλ πνιιά κνπζεία 

δελ επηθεληξψλεηαη πηα κφλν ζηε δηαηήξεζε θαη ηε κειέηε ησλ ζπιινγψλ αιιά θαη ζηελ ππνδνρή, ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο κφξθσζεο, ελδηαθεξφλησλ, 

ειηθίαο, θνηλσληθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο θαη νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο. H Καθνχξνπ - Υξφλε (2003) 

επηζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία νθείινπλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπιινγέο 

ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην θνηλφ αληηκεησπίδνληαο ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θάζε ιανχ σο 

απηαμία θαη νη Μνχιηνπ & Μπνχληα (1999) ηνλίδνπλ φηη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ κνπζείνπ θαη επνκέλσο λα επεξεάδεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο εθζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Καθνχξνπ – Υξφλε, 2003: 86 ; Μνχιηνπ & Μπνχληα, 1999: 42 ; 

Οηθνλφκνπ, 2003: 78-79). 

 

Αξιολόγηζη και μελέηη επιζκεπηών ζηο μοςζείο 
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κηαο επηηπρεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ, ηα κνπζεία δηεμάγνπλ έξεπλα θνηλνχ, κε ζηφρν 

λα δηαζαθελίζνπλ ηα θίλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ ηνπο θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ επηηπρία ησλ εθζεζηαθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ηνπο. Ζ 

έλλνηα «θνηλφ» είλαη ζχκθσλα κε ηε Μνπζνχξε (1999) παξαπιαλεηηθή γηαηί θξχβεη ηελ πνηθηιία θαη 

ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απαξηίδνπλ απηφ ην θνηλφ. Οη νκάδεο απηέο είλαη ζρνιηθέο, νκάδεο 

νηθνγελεηψλ, ηνπξηζηψλ, αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο, κε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, νκάδεο κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ιεγφκελεο «θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο». Ζ έξεπλα θνηλνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ην πνηεο νκάδεο επηζθέπηνληαη ή 

δελ επηζθέπηνληαη ην κνπζείν, κε πνηα ζπρλφηεηα, ζε ηη πνζνζηφ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο ιφγνπο 

επίζθεςεο, ηα ελδηαθέξνληα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο, ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηνπο ιφγνπο ησλ «κε επηζθεπηψλ», ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία μνδεχνπλ ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο νη «κε επηζθέπηεο». Ζ αμηνιφγεζε ζην κνπζεηαθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη απνηίκεζε εθζέζεσλ, ελλνηψλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ηνπ κνπζείνπ καζαίλνπλ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ηελ 

πξφζιεςε κελπκάησλ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπο ζε εθζέζεηο θαη πξνγξάκκαηα. Σα ζηάδηα αμηνιφγεζεο 

απνηεινχληαη απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο (πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε front-end), ηε δηακνξθσηηθή 

(formative) αμηνιφγεζε θαηά ηελ νπνία ε έθζεζε παίξλεη «ζάξθα θαη νζηά» θαη ηελ νιηθή/δηνξζσηηθή 

(summative/remedial) θαηά ηελ νπνία ην κνπζείν αλνίγεη ηηο πχιεο γηα ην θνηλφ. Ζ αμηνιφγεζε 

ζχκθσλα κε ηελ  Οηθνλφκνπ (2003) κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εθζέζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ κνπζείνπ ζπλεηζθέξνληαο άκεζα 

ζηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ ζρεδίσλ, λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ (αιιά θαη απηνχο πνπ δελ ηνλ επηζθέπηνληαη),  λα αλνίμεη έλα δηάινγν καδί ηνπο θαη λα 
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θαηαιήμεη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. Ζ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο, φπσο ε ίδηα ζεκεηψλεη 

(φ.π.), «εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο θαη 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα ζηελ πξάμε. Γη’ απηφλ ην ιφγν ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ε 

ζσζηή ρξήζε ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο». Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζχλζεηε εκπεηξία ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη φπσο ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε παξαηήξεζε (φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη επηζθέπηεο ζε κία έθζεζε ή ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ειεθηξνληθφ πξφγξακκα πνιπκέζσλ γηα ηα εθζέκαηα), νη ζπλεληεχμεηο, νη 

ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο (focus group discussions) θαη ε ηαρπδξνκηθή έξεπλα. Δθηφο απφ ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο είλαη 

θαη ε ζπζηεκαηηθή επηινγή ηνπ δείγκαηνο ε νπνία  επηηξέπεη λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα επηζθεπηψλ, γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ (Μνπζνχξε, 1999: 56-61 ; 

Οηθνλφκνπ, 2003: 98-116). 

Σα κνπζεία κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ην θνηλφ ηνπο απφ έλα επξχ θάζκα επηζθεπηψλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξέπεη ην θνηλφ λα ιεηηνπξγεί σο δέθηεο ηεο επηθνηλσληαθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξναλαθέξζεθε, λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ελδηαθέξνλ θαη  ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη απηφ, ην κνπζείν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη κηα ζεηξά απφ ιχζεηο φπσο νη νκάδεο επηθέληξσζεο, ε 

επράξηζηε εκθάληζε ηνπ κνπζείνπ, ε πξνζπάζεηα λα πείζνπλ ηνπο επηζθέπηεο φηη αμίδεη λα 

επηζθεθηνχλ ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ε ελεκέξσζε γηα ηε ζέζε θαη ηε πξφζβαζε ζε απηφ, ε ππνδνρή, ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαζψο θαη ηα ελεκεξσηηθά έληππα. Όπσο 

ζεκεηψλεη ε θαιηζά (1999), αλ ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κνπζείσλ ζπκπεξηιεθζεί ε 

εμππεξέηεζε ηνπ επηζθέπηε σο πειάηε, ν νπνίνο κπνξεί θαη λα θχγεη αλ δπζαξεζηεζεί, ηφηε ηα 

κνπζεία ζα έρνπλ επηηχρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα σο πξνο ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πνπ 

επηθξαηεί ζε πνιιά απφ απηά (Πηθνπνχινπ-Σζνιάθε, 2002:70-84 ;  θαιηζά, 1999: 117-125). 

 

Ο εκπαιδεςηικόρ σαπακηήπαρ ηος μοςζείος 
ηε βάζε ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ βξίζθεηαη θαη ε αλαζεψξεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ. Ο ζεζκφο ηνπ κνπζείνπ θαιείηαη λα παίμεη ελεξγφ ξφιν ζηελ αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ. Απνηειεί έλα δπλακηθφ θνξέα εθπαίδεπζεο ν νπνίνο κε ηα αληηθείκελα 

ηνπ ππεξηεξεί ζε επνπηηθφηεηα θαη ζε δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ησλ ζρνιηθψλ 

γλψζεσλ, πξνζθέξεη γλψζεηο σο εληαίν ζχλνιν, ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θξηηηθήο γλψζεο, ηεο 

αηζζεηηθήο αγσγήο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ηφλσζεο ηεο εληνπηφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη  ςπρνθνηλσληθψλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ, θαηαθέξλνληαο έηζη ηε 

δπλακηθή εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, γεγνλφο πνπ εγγπάηαη θαη ην επνίσλν κέιινλ ηνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ κνπζείνπ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο θαη 

εθηφο ηνπ θπζηθνχ ηνπ ρψξνπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζήκεξα ζεσξνχληαη σο ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Απνηεινχλ ην θχξην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα κνπζεία θαη κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία πνπ λνεκαηνδνηεί 

ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα, ζηεξίδεηαη ζε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη επηδηψθεη ηελ εμνηθείσζε 

κε ην κνπζείν θαη ηελ αλάδεημε ηεο επίζθεςεο ζε ςπραγσγηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία (Σδηαθέξε, 

2005: 30-45). ήκεξα ζηελ Δπξψπε
9
 θαη ηελ Ακεξηθή ιεηηνπξγνχλ εθαηνληάδεο κνπζεία κε 

αλαξίζκεηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα κνπζεία απηά δηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθφ ηκήκα πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ. ηελ Διιάδα ε ηζηνξία 

ηνπ ζεζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε, πνπ αθνξά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ην 1987, πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε Σδηαθέξε (2005) σο «πξφδξνκε 

                                                 
9
 ηε Μ. Βξεηαλία παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηιία ζηηο κνξθέο Μνπζεηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Σα κνπζεία πξνζθέξνπλ δξαζηεξηφηεηεο είηε ζε αίζνπζεο ησλ εθζέζεσλ είηε ζε 

ρψξνπο δηακνξθσκέλνπο εηδηθά γηα καζεηέο θαη εμσζρνιηθέο νκάδεο. ρεδηάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπο κε βάζε ην Δζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (National Curriculum)ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

ην 1988. Ο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιηηηζκνχ ζε κνπζεηαθνχο 

ρψξνπο ζηε Γεξκαλία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα ησλ κνπζείσλ θαη απφ 

κνπζεηo-παηδαγσγηθά θέληξα/ππεξεζίεο. Γηαζχλδεζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ 

επηδηψθεηαη  κε ην Μνληέιν ηνπ «Μνπζεηνζρνιείνπ» ην νπνίν πινπνηείηαη απφ ηε 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθή Τπεξεζία ησλ Μνπζείσλ ηεο Κνινλίαο. ηε Γαιιία ηα κνπζεία κεξηκλνχλ γηα 

φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηθνχ θαη λεαληθνχ θνηλνχ, μεθηλψληαο απφ ηε λεπηαθή ειηθία κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ηάμε Λπθείνπ, πινπνηψληαο φκσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα ελήιηθεο θαη θνηηεηέο. 

εκαληηθφ ελδηαθέξνλ δείρλνπλ γηα ηηο ειηθίεο 8-13 εηψλ (Φνπξιίγθα θ.α., 2002: 113-122). 
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πεξίνδνο» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, πεηξακαηηζκφ θαη απνπζία ηεο Πνιηηείαο 

θαη ελφο θεληξηθνχ ζπληνληζηηθνχ θνξέα. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 

1954 κε ην δηεζλέο ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην ICOM ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Ο ξφινο ησλ κνπζείσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε». Σα πξψηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ απφ κεκνλσκέλα κνπζεία ζηελ 

Αζήλα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη νπζηαζηηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 

αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1987-1997 θαηά ην νπνίν θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  κε ζηξνθή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξχηεξε πνιηηηζηηθή δηάζηαζε θαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε «ΜΔΛΗΝΑ : ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ». ην Πξφγξακκα απηφ ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν, θπξίσο κε ηε 

κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζρεδηάδνπλ θαη πξνζθέξνπλ πνιιά κνπζεία  φπσο απηφ πνπ 

ζρεδίαζε ην Μνπζείν Μπελάθε. To Πξφγξακκα «ΜΔΛΗΝΑ : ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ» 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξννπηηθή κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξφηαζεο, εξεπλά θαη αλαιχεη ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα πξνβάιινληαο, σο πξσηεχνληα ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ηελ επραξίζηεζε 

ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ θαη ηε δηέγεξζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο πεξηέξγεηαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, επηρεηξψληαο λα αλαπηχμεη ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα επίπεδα ηελ 

ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ. Απφ ην 1997 έσο ζήκεξα, ε αλαγθαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ζεκεηψλεη ε Υαηδεληθνιάνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Σδηαθέξε, 

2005), ζεσξείηαη ζρεδφλ απηνλφεηε. Ζ δξάζε φισλ ησλ Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΤΠΠΟ έρεη νδεγήζεη ζήκεξα ζηελ χπαξμε ελφο παλειιαδηθνχ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ δηθηχνπ. ηε 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εηζάγνληαη πιένλ καζήκαηα Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο θπξίσο ζε Σκήκαηα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ Δπηινγήο « 

Μνπζηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην Βφιν ην 1998. Όπσο αλαθέξεη ε Κνπβέιε (2001), ζε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη νινθιεξψζεθε ην 1995, ε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κνπζείν είλαη 

ζεηηθή θαη ε επίζθεςε ζην κνπζείν θαίλεηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν ζρνιείν ζχκθσλα κε ηε ίδηα (φ. π.) απνηειεί απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε γλσξηκία ηνπ καζεηή 

κε ην κνπζείν θαη ηε ζέζπηζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ κνπζεηαθφ ρψξν (ηπιηαλίδεο, 2002: 45 ; 

Σδηαθέξε, 2005: 46-58 ; Κνπβέιε, 2001: 63-87 ;  Παίδεο, 2002:  239-243). 

ηηο κέξεο καο, ηα κνπζεία αληηκεησπίδνληαο ηε πξφθιεζε ηεο επνρήο λα γίλνπλ δσληαλά 

θχηηαξα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εμέιημεο, θάλνπλ άλνηγκα πξνο ηα έμσ κε ζηφρν λα 

γίλνπλ πξνζβάζηκα αθφκε θαη ζε νκάδεο πνπ παξαδνζηαθά δελ ζεσξνχληαη (ή δελ κπνξνχλ λα είλαη) 

ηαθηηθνί επηζθέπηεο κνπζείσλ φπσο εζληθέο κεηνλφηεηεο, θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο θ.α. 

αλαπηχζζνληαο φιν θαη πην ζπρλά δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ζην απνκαθξπζκέλν απηφ θνηλφ. Όπσο ζεκεηψλεη ε Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια (1997), ηα 

κνπζεία νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο θνηλσλίαο, πξνζθέξνληαο ζε φια ηα 

κέιε ηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο, ην δηθαίσκα γηα πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά. Ζ γλψζε θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ απηψλ ησλ νκάδσλ, νδεγεί ζε ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πνπ 

αλάγνληαη ζε απηνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ζηε κνξθσηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβάιεη ην κνπζείν. ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ είλαη κφληκε θαη ν δεκνγξαθηθφο θαη πνιηηηζκηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο 

αιιάδεη αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη παξαδνρή απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

εθπαίδεπζε απηψλ ησλ νκάδσλ δελ κπνξεί λα είλαη κνλνπνιηηηζκηθή θαη εζλνθεληξηθή αιιά 

εθπαίδεπζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο - κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο – ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε πνιηηηζκηθή πνιιαπιφηεηα θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

εηεξφηεηα. Σν κνπζείν, ζχκθσλα κε ηελ Καθνχξνπ-Υξφλε (2006), νθείιεη λα δηεπξχλεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπ βάζε θάλνληαο ηελ  πξφζβαζε ζην  ρψξν ηνπ, φρη απιή είζνδν ζην κνπζείν αιιά  ηθαλνπνίεζε 

ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπο σο πξνο ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ηε γλψζε, θαη ηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο. Σν κνπζείν ελζαξθψλεη έλα θχθιν ελλνηψλ πνπ ζπλελψλνπλ ηα 

αληηθείκελα κε ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, κε ηελ επξχηεξε 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηζηνξία  (Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 1997: 81-87 ; Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006: 65-77 ; 

Κειεζνπνχινπ, 1999: 69-74 ). 

ςμπεπάζμαηα 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηα κνπζεία επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο 

ζχγρξνλεο απφςεηο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, αθνινπζψληαο κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλνπλ επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο, πηνζεηνχλ ηελ αξρή «ηεο θξνληίδαο ηνπ θνηλνχ» 

εθαξκφδνληαο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε ηηο νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο ςπραγσγίαο, κάζεζεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. ην πιαίζην ελδπλάκσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ, 

ην κνπζείν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηλνχ δεκηνπξγψληαο έηζη ηνλ 

απξηαλφ ελεξγφ πνιίηε, αθνχ δελ πξνζθέξεη απιψο γλψζεηο γηα παζεηηθή θαηαλάισζε αιιά 

δεκηνπξγεί ελεξγεηηθφ θνηλφ. Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά, ε πεξηδηάβαζε ζην κνπζείν κπνξεί λα ηα 

βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα 
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απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα θηλεζνχλ κε εκπηζηνζχλε ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ελ ηέιεη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα, θπζηθή θαη πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηάμεο. Σν κνπζείν 

απνηειεί έλα κνλαδηθά καγεπηηθφ ρψξν, φπνπ βηψλεηαη ε εκπεηξία κηαο απξνζδφθεηεο γλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο κε ηε ζπγθεληξσκέλε δηαρξνληθή πιηθή ηεθκεξίσζε ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπζρεηίδνληαη γφληκα, παξειζφλ θαη παξφλ θαη πξνβάιιεηαη ην ζπλαπάληεκα 

δηαινγηζκνχ θαη πξάμεο, ηδεψλ θαη εθαξκνγψλ (Αιεμάθε, 2002: 67-76 ; Αληδνπιάηνπ – Ρεηζίια, 

1986: 18  ; Καθνχξνπ – Υξφλε, 2005: 39 ; Σδηαθέξε, 2005: 35). 
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