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ηε κλήκε 

ηεο Μπίιεο Βέκε 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αθηεξψλεηαη ζηε κλήκε ηεο Μπίιεο Βέκε πνπ 

έθπγε λσξίο… 

Τνπίν πνπ ζε ιέλε πνίεκα 

Κνληεχακε λα βγνχκε έμσ απ' ην  

πνίεκα 

φηαλ 

θάπνηνο καο θψλαμε 

ηγά!  

Έρεη θη ε έμνδνο 

ην Μεζνιφγγη ηεο 

θνηηάμακε έλα γχξσ 

ηηο κπξηηέο 

κφλν νη κχγεο βνχηδαλ 

ρξπζφκπγεο 

θαη ε γε θπκάηηδε απ' ηε δέζηε 

παξά ηνλ θίλδπλν θαλέλαο δελ θνβήζεθε 

κφλν γνλαηηζηφο ζπιιάβηδε θαζείο 

ηελ πξνζεπρή ηνπ 

Σνπίν πνπ ζε ιέλε πνίεκα 

επιφγα κε λα κε ζε ιεζκνλήζσ 

(Μπίιε Βέκε, 1954-2012) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ο ηίηινο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ηελ έθθξαζε ελφο 

πξνβιεκαηηζκνχ πνπ γελλήζεθε αλαπάληερα πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, φηαλ γηα πξψηε 

θνξά παξαθνινχζεζα ζε έλα ζπλέδξην κηα εηζήγεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα κνπζεία απφ κία εηζεγήηξηα πνπ ήηαλ ε ίδηα 

ηπθιή. Αλ ην κνπζείν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Goodman (1985:56) ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο «γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηεο ηχθισζεο» κε 

ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ κε ηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά, πψο ην κνπζείν αληηκεησπίδεη ηελ ηχθισζε σο ππαξθηή πξαγκαηηθφηεηα; 

 

Βαζηθά κνπ εθφδηα ζηε δηεπηζηεκνληθή απηή πξνζέγγηζε θαη κειέηε απνηέιεζαλ νη 

ζπνπδέο κνπ ζην Σκήκα Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο αιιά θαη νη ζπνπδέο κνπ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ζην 

ίδην παλεπηζηήκην. Οη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζα απφ ην Σκήκα 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε 

ζπλεξγαζία κνπ κε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη θνξείο φπσο νη 

«Μάγλεηεο Σπθινί» ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. ηελ πνξεία, εξγαδφκελε σο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο ζε 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα είρα ηελ επθαηξία λα απνθνκίζσ ζεκαληηθέο 

εκπεηξίεο θαη απφ επηζθέςεηο ζε δηαθνξεηηθά κνπζεία κε καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο 

αλαπεξίεο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Εεηήκαηα πξφζβαζεο, ζπκκεηνρήο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απνηέιεζαλ ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ πνπ θαζφξηζαλ θαη 

ηελ παξνχζα έξεπλα. Δίλαη απηνλφεην φηη ε εθπφλεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο δε ζα 

κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ ππνζηήξημε απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, 

επηζηήκνλεο, ζπλαδέιθνπο, ππεχζπλνπο θνξέσλ, θίινπο αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηά 

κνπ.  

 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ θπξία Φηιηππάηνπ Γηακάλησ, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηηο πνιχηηκεο 

ππνδείμεηο αιιά θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηεο ζηελ πνξεία εθπφλεζεο απηήο ηεο 

δηαηξηβήο. Θα ήζεια, επίζεο, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ θχξην 

Αξγπξφπνπιν Βαζίιεην, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ηε ζπλεξγαζία καο, ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνπ έδσζε ζε ζέκαηα ηχθισζεο θαη εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο φρη κφλν θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο αιιά 

θαη σο θνηηήηξηα ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ, 

νθείισ ζηνλ θχξην Γεξκαλφ Γεκήηξε, Καζεγεηή ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλεξγαζία καο, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ. 

 

Ζ εξγαζία απηή δε ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ απφ 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ κνπζείσλ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 
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έξεπλα απηή θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα 

ζέκαηα πξφζβαζεο, εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηνλ πνιηηηζκφ. Σνπο επραξηζηψ 

ζεξκά. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, επίζεο, ρνιηθνχο πκβνχινπο, πξντζηακέλνπο 

κνπζείσλ θαη θνξέσλ αιιά θαη ζπλαδέιθνπο απφ ην χιινγν Απνθνίησλ Σκεκάησλ 

Δηδηθήο Αγσγήο ηνπο νπνίνπο δελ κπνξψ λα αλαθέξσ νλνκαζηηθά ρσξίο λα 

δηαθηλδπλεχζσ λα παξαιείςσ θάπνηνπο ή θάπνηεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημή ηνπο. Απφ ην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ ζηελ θπξία Σζηακάγθα Δπκνξθία, κνπζεηνπαηδαγσγφ απφ ην Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν Θεζζαινλίθεο θαη ηελ θπξία Γεσξγαθά Βαζηιηθή, αξραηνιφγν απφ ηελ 

πξψελ Α΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ γηα ηε δηθή ηνπο 

ζπκβνιή ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο. Θα ήζεια, 

επίζεο, λα επραξηζηήζσ φζεο θαη φζνπο αξραηνιφγνπο αιιά θαη ζπλαδέιθνπο Δηδηθήο 

Αγσγήο επηθνηλψλεζαλ καδί κνπ θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη πέξα 

απφ ηα φξηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, απζφξκεηα θαη κε δηάζεζε λα κνηξαζηνχλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ επίζεο λα 

εθθξάζσ ζηηο θπξίεο Γνχπε Αλζή θαη Ξσράθε Νεθηαξία απφ ηνλ Παλειιήλην 

χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε νβαξά Πξνβιήκαηα ξαζεο «ΖΡΑ» 

θαη ηνλ Παγθξήηην χιινγν Γνλέσλ θαη Φίισλ Παηδηψλ Σπθιψλ ή κε Μεησκέλε 

ξαζε γηα ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ παξνχζα εξγαζία. εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα 

απφ ηνλ θχξην Παπακαθάξην Γηψξγν γηα ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκά. 

 

ηελ πνξεία εθπφλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο πνιχηηκε ήηαλ ε ζπκβνιή θαη ε 

ελζάξξπλζε αγαπεκέλσλ θίισλ πνπ ζηήξημαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ 

πξνζπάζεηα απηή φπσο ηεο θπξίαο Θενδνζίαο Ράπηνπ, εθπαηδεπηηθνχ θαη 

κνπζεηνπαηδαγσγνχ θαη ηεο θπξίαο Σαζνχιαο Φαθίδνπ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ρνιηθνχ 

πκβνχινπ. Σηο επραξηζηψ απφ θαξδηάο γηα ηηο ζπδεηήζεηο καο θαη ηελ ελζάξξπλζή 

ηνπο.  

 

Γε ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ ζχδπγφ κνπ, Γξεγφξε 

νπιηψηε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη έκπξαθηε ππνζηήξημή ηνπ θαη ηελ ππνκνλή ηνπ φρη 

κφλν ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αιιά θαη ζε φιε απηή ηελ πνξεία. 

Οθείισ, επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα θαζψο επίζεο θαη ηα παηδηά κνπ, ηελ θφξε κνπ Αλαζηαζία θαη 

ηνλ γην κνπ Γηψξγν πνπ κεγάισζαλ βηψλνληαο φιε απηή ηελ πνξεία απφ ηελ αξρή 

ησλ ζπνπδψλ κνπ κέρξη ζήκεξα γηα ηελ ππνκνλή ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο. 

Βφινο, 14 Απγνχζηνπ 2015 

Υαξά Καλάξε 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην δήηεκα ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο θαη βαζηθφ δηαθχβεπκα γηα κηα «θνηλσλία γηα 

φινπο» πνπ πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηζκνχ ελψ ν ηίηινο ηεο ζεκαηνδνηεί αθελφο ηνλ δηεπηζηεκνληθφ ηεο 

ραξαθηήξα θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία εγγξάθεηαη – Μνπζεηνπαηδαγσγηθή 

θαη Δηδηθή Αγσγή - θαη αθεηέξνπ ηελ νκάδα αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ νπνία 

εζηηάδεη αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπο κε ην κνπζείν. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη επηινγέο πξφζβαζεο ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο 

ζρέζεο ησλ αηφκσλ κε ηα κνπζεία, ηελ ακθίδξνκε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη 

πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξφζβαζεο 

ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ησλ κνπζείσλ, ε παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζηηο αθεηεξίεο 

ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ θαη απξηαλψλ ελειίθσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε ην κνπζείν 

φπσο απηή κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη ή λα επεξεάδεηαη ήδε απφ ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. 

Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ηφζν ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο γεληθφηεξα ζε κνπζεία φζν θαη ζε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηακφξθσζεο θαη παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

ζε κνπζεία.  

 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο
1
 κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο εζηηάδνληαο παξάιιεια θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ 

πνπ απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία κνπζείσλ ζηε ρψξα καο. Ζ παξαπάλσ 

δηαηχπσζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο αληαλαθιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

έξεπλαο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ην πιαίζην «ζπλάληεζεο» ή θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ κνπζείνπ εηδηθφηεξα γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. Βαζηθά ζεκεία απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ε παξαδνρή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα κηα ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο έλλνηαο ηεο πξφζβαζεο  θαη 

κηαο επξχηεξεο αληίιεςεο ηεο έληαμεο πνπ πξνυπνζέηεη αιιαγέο θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη φηη ην ζρνιείν θαη ην κνπζείν παξά ηηο 

δηαθνξέο ηνπο σο ζεζκνί θαη σο ρψξνη εθπαίδεπζεο – ηππηθήο θαη άηππεο αληίζηνηρα 

– έρνπλ θάπνηεο θνηλέο επηδηψμεηο φπσο, κεηαμχ άιισλ, ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

 

                                                           
1
 ηελ εξγαζία απηή, φξνη φπσο καζεηήο, εθπαηδεπηηθφο, δάζθαινο, θ.ιπ., ππνδειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα 

θαη φρη ην θχιν.  
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Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζηε ρψξα 

καο γεληθφηεξα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ αλαθνξηθά κε άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο κνπζείνπ θαη εθπαίδεπζεο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε παξνχζα έξεπλα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηθφ πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο άξζεο απνθιεηζκψλ, 

ηεο έληαμεο θαη ηεο επίηεπμεο κηαο «θνηλσλίαο γηα φινπο» πνπ πξνυπνζέηεη 

ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε, αιιαγέο ζηε θηινζνθία θαη ηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ 

ζεζκψλ, ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη γεληθφηεξα έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ δε ζα 

εμαληινχληαη ζε κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο κε ζπγθπξηαθφ ζπρλά ραξαθηήξα.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηεο πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ αλαγλσξίδεηαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ ή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αλαπεξίεο φξαζεο θαη ηαπηφρξνλα ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηνλ 

πνιηηηζκφ. Απηή ε ακθίδξνκε ζρέζε ζπλεγνξεί ζηελ αλαγθαηφηεηα κηαο πεξηζζφηεξν 

νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφζβαζεο πνπ ζα αλαδείμεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηε 

ζρέζε κνπζείνπ θαη εθπαίδεπζεο. Εεηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ή αλάινγα θαη θξαγκφ πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ ζε θάζε 

ειηθία. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζε κνπζεία θξίλεηαη ζεκαληηθή θαζψο ε ζρέζε θαη ε αληίιεςε 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηα παηδηά απφ ηε ζρνιηθή ηνπο ειηθία κε ην κνπζείν κπνξεί λα 

επεξεάδεη θαη ηε κειινληηθή ηνπο ζρέζε κε ην ρψξν ησλ κνπζείσλ. ηε ζρέζε απηή 

ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηφζν ην κνπζείν φζν θαη ην ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί.  

 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα απνηειέζεη κία βάζε γηα έλαλ δηάινγν κεηαμχ 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, Δηδηθήο Αγσγήο θαη Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζην βαζκφ πνπ ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ φπσο ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ε 

δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο θαη νη πξνηάζεηο 

πνπ δηαηππψλνληαη κπνξεί λα ηξνθνδνηήζνπλ ηφζν ηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

φζν θαη ηνλ ρψξν ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, πξφζβαζεο, 

έληαμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε έλαλ ηνκέα πνπ δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζεκαληηθά ζηε ρψξα 

καο θαη λα απνηειέζνπλ βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλεο.  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ 

κνπζείσλ γηα  άηνκα κε ή ρσξίο αλαπεξίεο θαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ζην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ε έξεπλα γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο αιιά θαη ε έξεπλα γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζε αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο ρψξαο καο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο πνπ 

απνηειεί θξίζηκν ζεκείν ζπδήηεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ 
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κνπζείσλ. Πξάγκαηη, έλλνηεο φπσο ε πξφζβαζε θαη ν θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο 

αλαγλσξίδνληαη σο πξνυπφζεζε ηζφηηκεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη φρη κφλν κε φξνπο 

ηερληθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Δζηηάδνληαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ην πξψην θεθάιαην 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηφζν ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο πξφζβαζεο φζν θαη ηελ 

εμέιημή ηεο κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ σο ζεζκψλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ θνηλσλία 

θαη δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. Μέζα απφ κία ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ίδξπζεο ηνπ δεκφζηνπ κνπζείνπ πνπ δελ απνζθνπεί 

αζθαιψο ζηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ, 

αλαδεηθλχνληαη δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη αληηιήςεσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ, ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ησλ θξαγκψλ 

πξφζβαζεο θαη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο αιιά θαη παξάκεηξνη πξφζβαζεο– 

εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο – πνπ δελ πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ ηεηρψλ 

ησλ κνπζείσλ. ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο «κνπζείνπ γηα φινπο» θαη ζηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

κέζα απφ ηνλ αληίθηππν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δσή δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ.   

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

εηδηθφηεξα ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. Βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην είλαη νη 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηζφηηκα φια ηα κέιε ηεο. Αλαθνξά γίλεηαη, επίζεο, 

ζε δεηήκαηα φξσλ θαη νξηζκψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. ην ίδην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζεκεία θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ 

φπσο ηα κνπζεία, δηεζλψο αιιά θαη ζηε ρψξα καο θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε ζπκβνιή ή ηελ ελ δπλάκεη ζπκβνιή ησλ κνπζείσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο, ε 

πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ πξνζθξνχεη ζε κηα ηζρπξή αληίθαζε αλάκεζα ζε 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ κνπζείσλ πνπ είλαη ε δηαθχιαμε θαη ε 

πξνζηαζία ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ην αίηεκα γηα πξφζβαζε κέζσ «αθήο». 

Καζψο ηα κνπζεία δελ κπνξνχλ λα αγλννχλ ην αίηεκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζεκειηψδνπο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο γηα 

πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο δξάζεηο θαη παξέρνπλ δηάθνξεο 

δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

δξάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην θεθάιαην παξάιιεια κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

γεληθφηεξα έρεη αλαπηπρζεί γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο πνπ εμαθνινπζνχλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο λα αληηκεησπίδνπλ ζηα κνπζεία. 

 

Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδεη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο κέζα 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ. 

Παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ 
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ησλ κνπζείσλ φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο θνξέσλ «άηππεο εθπαίδεπζεο». Ζ 

ζηελή ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ηεθκεξηψλεηαη ζηε βάζε ελφο εχξνπο πξαθηηθψλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιηθέο νκάδεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε αλαπεξία 

θαη εηδηθφηεξα γηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο θαζψο θαη ηα νθέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν επηκέξνπο πεδία: ζε ζρνιεία κε 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζε αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο 

ρψξαο καο. Ζ επηινγή ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

ππαγνξεχηεθε απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ έρνπλ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία ζηε ρψξα 

καο. Σν έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ κε 

βάζε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο.  

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο γίλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο κε 

βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

δεηήκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζπλάληεζεο κνπζείνπ θαη αηφκσλ/καζεηψλ αλαπεξίεο 

φξαζεο, ε εκπεηξία φπσο απηή θαηαγξάθεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπίζεο, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο κνπζείσλ κε άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκαηηθψλ δηεπηζηεκνληθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ κνπζείνπ, ζρνιείνπ 

θαη άιισλ θνξέσλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ην Παξάξηεκα 

ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο θαη αλαιπηηθνί πίλαθεο θαη 

γξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΜΟΤΔΗΩΝ 

– Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΜΟΤΔΗΩΝ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ.  
Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη βαζηθνί φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Μέζα απφ κία 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ίδξπζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπ δεκφζηνπ κνπζείνπ επηρεηξείηαη ε 

απνηχπσζε ηεο εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, κηαο έλλνηαο 

πνιπδηάζηαηεο πνπ δηεπξχλεηαη θαη εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ θνηλσλία ηελ νπνία ηα 

κνπζεία εμ’ νξηζκνχ ππεξεηνχλ, θαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο «κνπζείνπ γηα 

φινπο». Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζε βαζηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζήκεξα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

κνπζείσλ ζε δεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ελίζρπζεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο. 

1.1 Πξφζβαζε: έλλνηεο θαη νξηζκνί 

Μία απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο πνπ καο απαζρνινχλ ζηε δηεπηζηεκνληθή απηή κειέηε 

είλαη ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο. ην ρψξν ησλ κνπζείσλ πνπ εμεηάδνπκε ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα, ε πξφζβαζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ 

γεληθφηεξα -αθνχ απνηειεί ζχκθπηε έλλνηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ σο 

νξγαληζκνχ ζηελ «ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο»
2
 - αιιά θαη εηδηθφηεξα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ 

λα απεπζπλζνχλ θαη ζε απηή ηελ «νκάδα» επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Σζηηνχξε, 2004, 2005).  

 

Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο 

ηεο πξφζβαζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο 

φξνπο θαη ζηε ζεκαζία ηνπο. ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ζεκαζία, ν φξνο πξφζβαζε 

(access) ζεκαίλεη ηελ «πξνζέγγηζε, ην πιεζίαζκα ελφο ηφπνπ», ηε «δίνδν 

πξνζεγγίζεσο» ή θαη ηε «δπλαηφηεηα πξνζεγγίζεσο, επαθήο ή εηζφδνπ ζε ρψξν» 

(Μπακπηληψηεο, 2005:1489). Γεληθφηεξα σο έλλνηα, ε πξφζβαζε ζεκαίλεη «ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο απφ 

φινπο ηνπο πνιίηεο» (Αξγπξφπνπινο, 2010:311) θαη απνηειεί έλαλ θξίζηκεο ζεκαζίαο 

παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμάξηεηα 

απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο (π.ρ. ειηθία, θπζηθή θαηάζηαζε, θ.ιπ.), λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο κε αζθάιεηα θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο. Αλάινγα, ν φξνο πξνζβαζηκφηεηα (accessibility), αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζε φια ηα άηνκα φρη κφλν λα επηζθεθηνχλ έλαλ ρψξν αιιά 

θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα θηλεζνχλ θαη λα εμππεξεηεζνχλ κέζα ζε απηφλ 

                                                           
2
χκθσλα κε ην Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ (ICOM), «ην κνπζείν είλαη έλαο κφληκνο, κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, αλνηρηφ ζην θνηλφ, ην 

νπνίν απνθηά, ζπληεξεί, εξεπλά, επηθνηλσλεί θαη εθζέηεη ηελ πιηθή  θαη άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, ηε κειέηε θαη ηελ ςπραγσγία»,  

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (ηειεπηαία επίζθεςε 29 Απγνχζηνπ 2012).  
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(Μπεξηηζκάο, 2003:69∙ Νφκνο 4067, άξζξν 2, παξ.71). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε 

πξνζβαζηκφηεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε θπζηθή πξφζβαζε ζε έλα ρψξν αιιά θαη 

ζηε «ιεηηνπξγηθφηεηα» γεληθφηεξα ησλ ππνδνκψλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ αγαζψλ, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ απηνλνκία αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο ηνκείο (ΔΑΜΔΑ, 

2008:212). 

 

Ο φξνο θαζνιηθή πξφζβαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηηο αξρέο ηνπ 

Kαζνιηθνχ ρεδηαζκνχ (universal design) γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ 

ζα επηηξέπεη ηε «δηαθίλεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε» ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο (Μπεξηηζκάο, 2003:69∙ Πνιπρξνλίνπ, 2003:6), θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

θαη πξντφλησλ πξνζβάζηκσλ θαη εχρξεζησλ απφ φινπο (Αξγπξφπνπινο, 2010:311-

312∙Λεβέληε, 2004∙ Leitinger, 2004∙ Παπαζσηεξίνπ, 2000∙Πνιπρξνλίνπ, 1997, 

2004). Βαζηθή αξρή ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ν κε δηαρσξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ ζε αλάπεξνπο θαη κε αλάπεξνπο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο εχρξεζηνπ, αζθαινχο θαη επράξηζηνπ ζε φινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο (EuCAn, 2003:14)
3
. Αλάινγα, 

ζηε ζπλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ν 

θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο ζεκαίλεη ηνλ: 

 

«ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, πεξηβαιιφλησλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη εχρξεζηεο απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε, 

ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ή εηδηθφ ζρεδηαζκφ. Ο «θαζνιηθφο 

ζρεδηαζκφο» δελ απνθιείεη ππνζηεξηθηηθέο ζπζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πξνζψπσλ κε αλαπεξίεο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην»  

(UN, 2006, άξζξν 2).  

 

Με ηελ έλλνηα απηή θαη κε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί, 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα 

ελζσκαηψλνληαη πνηθίιεο αλάγθεο ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηζφηηκα θαη 

κε ηε κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία (EuCAN, 1996:8∙ Πνιπρξνλίνπ, 2003:6). 

Δπηπιένλ, ν θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο σο θηινζνθία θαη σο πξαθηηθή πνπ πξνσζεί ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ πνηνηηθή δσή ζε φινπο δελ κπνξεί λα έρεη απνζπαζκαηηθφ 

ραξαθηήξα, αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο (ΔΑΜΔΑ, 2008:181)
4
. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πξνζβαζηκφηεηα απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο 
                                                           
3
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «εκπνδηδφκελα άηνκα» ηα νπνία απνηεινχλ 

κηα επξχηαηε θαη αλνκνηνγελή νκάδα αηφκσλ φπσο νη ειηθησκέλνη, άηνκα ζε αλάξξσζε ή κε 

πξνζσξηλή αλαπεξία, έγθπεο, άηνκα κε κε ζπλεζηζκέλν χςνο, θ.ά. (Λεβέληε, 2004:29-30∙ 

Πνιπρξνλίνπ, 2004:80). 
4
 Αλάινγα θαη ζηνλ λφκν γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (Ν. 3699/2008, άξζξν 2, παξ. 4δ) γηα 

ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ «ρεδηαζκνχ γηα φινπο» (Design for all) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πιηθνχ, εμνπιηζκνχ αιιά θαη θηηξίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο φπσο κεηαμχ άιισλ «ηελ αιιειναπνδνρή, 

ηελ αξκνληθή ηνπο ζπκβίσζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ ηζφηηκε θνηλσληθή ηνπο εμέιημε». 
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ηνκείο ηεο θνηλσλίαο (UN, 1994, θαλφλαο 5), θαη γη’ απηφ ην ιφγν, φπσο επηζεκαίλεη 

ν Βαξδαθαζηάλεο (2004:25), ε πξνζβαζηκφηεηα «είλαη ε βαζχηεξε έλλνηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία» θαη ηνπ δηθαηψκαηνο «πξνζσπηθήο επηινγήο» ρσξίο 

απνθιεηζκνχο.  

1.2. Μνπζείν θαη πξφζβαζε: Ζ εμέιημε κηαο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο   

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε πξφζβαζε απνηειεί θεληξηθφ 

ζεκείν ζπδήηεζεο θαη πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα ν 

φξνο πξφζβαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο 

γηα ηελ παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο ν ηξφπνο κεηάβαζεο ζε απηφ, ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο, ε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο, θ.ιπ.
5
. ηε 

βηβιηνγξαθία, επίζεο, ν φξνο πξνζβαζηκφηεηα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

«επηζθεςηκφηεηα» (Μπεξηζηκάο, 2003:69∙Πνιπρξνλίνπ, 2003:5) θαη κε δεηήκαηα 

φπσο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζέζε ηνπ κνπζείνπ, ε ζεκαηνδφηεζε θαη 

θαζνδήγεζε ζην ρψξν, ε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ, θ.ιπ. (Μνπζηψλε, 2009:72).  

 

Πξάγκαηη, αλ θαη αξρηθά ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα κνπζεία εξκελεπφηαλ κε φξνπο 

θπζηθήο πξφζβαζεο ή σξαξίνπ, ζηαδηαθά άξρηζε λα απαζρνιεί ηα κνπζεία σο κηα 

έλλνηα κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο (Lang, 2006:31-33). Έηζη, ν φξνο πξφζβαζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ 

θνηλνχ κε ην κνπζείν θαη ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο -θπζηθή, δηαλνεηηθή, πνιηηηζηηθή 

πξφζβαζε- (Νηθνλάλνπ, 2010:75). Ο φξνο πξφζβαζε ζπλδέεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ 

θνηλνχ ησλ κνπζείσλ θαη γεληθφηεξα κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ άξζε πνηθίισλ 

θξαγκψλ πξφζβαζεο θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ 

γεληθφηεξα ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ή κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, άηνκα κε 

αλαπεξία, θ.ά. (ελδεηθηηθά: Dodd & Sandell, 1998:12-14∙ Lang, 2006: 32-33∙ 

Σζηηνχξε, 2004, 2005). Αλάινγα, ε πξφζβαζε σο φξνο δηεπξχλεηαη πεξηιακβάλνληαο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, φπσο ε θπζηθή πξφζβαζε, ε δηαλνεηηθή, ε αηζζεηεξηαθή, ε 

εθπαηδεπηηθή, ε πνιηηηζηηθή, ε ηερλνινγηθή (π.ρ. πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) ή θαη 

δεηήκαηα φπσο νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, ε πξφζβαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, θ.ιπ. (Black, 2005:59-61∙Dodd & Sandell, 1998:14∙ 

Hartley, 1995:152-153∙ Hetherington, 2000:449-450∙ Lang, 2006:32∙ McGinnis, 

1999:281∙ Weisen, 2004, 2008). Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζπάζεηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο παξφιν πνπ ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαζηζηνχλ 

ην κνπζείν πην θηιφμελν. Ζ δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ ζπλδέεηαη κε ηε 

γεληθφηεξε θαη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ησλ κνπζείσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

ηελ εδξαίσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε θνηλφ ην νπνίν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο δελ 

ζπλεζίδεη λα επηζθέπηεηαη ην κνπζείν (Black, 2005:47). 

 

                                                           
5
 Βι. θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh10.jsp, ηειεπηαία επίζθεςε 5 Ηνπλίνπ 2015.  
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Γεληθφηεξα, ε πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά κε ηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα,  κπνξεί 

λα έρεη -θαη έρεη- θαη άιιεο δηαζηάζεηο: πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο. Εεηήκαηα εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, επθαηξίεο ζπκκεηνρήο, κάζεζεο, εκπεηξηψλ, θ.ιπ., είλαη παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφιαπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο 

απηήο. Ζ «ρξήζε» ηνπ κνπζείνπ, εμάιινπ, είλαη κηα «πνιηηηζηηθή πξαθηηθή» πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθψλ εληφο θαη εθηφο ησλ 

κνπζείσλ (Coffee, 2008:262). Σν πνηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζ’ έλαλ ρψξν, 

φρη κφλν ηππηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά, θαη κε πνηνλ ηξφπν ή πνηεο πξνυπνζέζεηο, 

βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζχγρξνλεο κνπζεηνινγηθήο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθήο 

ζπδήηεζεο θαη είλαη έλα δήηεκα πνιχπινθν θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε αληηιήςεηο, 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ 

θνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ θνηλσληθφ δηαρσξηζκφ, ην αίηεκα γηα 

ίζεο επθαηξίεο θαη ηζφηηκε θνηλσληθή ζπκκεηνρή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ 

επξχηεξή ηεο ζεκαζία ε πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ζπλδέεηαη κε πνιιέο 

άιιεο παξακέηξνπο πνπ απαζρνινχλ ηα κνπζεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία 

επξχηεξα.  

 

Ζ παξαθάησ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο πξφζβαζεο ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ έρεη ξφιν ηζηνξηθήο επηζθφπεζεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

εμέιημεο ησλ κνπζείσλ - δεηήκαηα γηα ηα νπνία άιισζηε ππάξρεη εθηελήο δηεζλήο θαη 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά: Bennet, 1995∙ Hooper-Greenhill, 1992∙ Νάθνπ, 

2001, 2009:13-121∙ Νηθνλάλνπ, 2010:15-72 ∙ Οηθνλφκνπ, 2003) - αιιά επηρεηξεί λα 

αλαδείμεη πνηθίιεο πηπρέο ηεο εμέιημεο ηεο έλλνηαο απηήο αλάινγα κε ηα θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα θαη ηνλ ξφιν πνπ έρνπλ ή θαινχληαη λα έρνπλ ηα κνπζεία ζήκεξα σο 

νξγαληζκνί ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο.  

1.2.1. Απφ ηηο αλαγελλεζηαθέο ζπιινγέο ζην κνπζείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

Σα κνπζεία
6
, φπσο θαη θάζε πιηθφο ρψξνο, δελ είλαη νπδέηεξνη ρψξνη. χκθσλα κε 

ηνλ Γεξκαλφ (1998:29) «o ρψξνο απνηειεί κηα ζχλζεηε πιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηεο 

νπνίαο ε επθιείδεηα γεσκεηξηθή δνκή είλαη επελδεδπκέλε κε ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο πνπ ηεο πξνζδίδνπλ κηα δπλακηθή αλζξσπνθεληξηθή 

πνηφηεηα». Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε, ν πιηθφο ρψξνο απνθηά ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα κέζα απφ ππνθεηκεληθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. ρη κφλν ε 

«παξαγσγή» ηνπ πιηθνχ ρψξνπ ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά θξηηήξηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε θνηλσλία αιιά θαη ε «νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία» ηνπ 

πιηθνχ ρψξνπ ζπλδένληαη κε ηα πνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο. Αλάκεζα ζε 
                                                           
6
Οη ζχγρξνλνη νξηζκνί γηα ην «κνπζείν» έρνπλ δηεπξπλζεί ζεκαληηθά θαη πεξηιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο φπσο αξραηνινγηθνχο ή θπζηθνχο ρψξνπο, κλεκεία, νξγαληζκνχο, θέληξα 

επηζηήκεο, πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, ρψξνπο εθζέζεσλ, θ.ιπ. (Οηθνλφκνπ, 2003:15-23). Απηνί νη 

«επξχηεξνη κνπζεηαθνί ρψξνη» φπσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:153), ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηα 

κνπζεία ζηνλ ππξήλα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ζπιινγέο (Οηθνλφκνπ, 2003:23∙ Μπνχληα, 2006:142). 
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απηά είλαη νη πξαθηηθέο θαη νη αληηιήςεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη αμίεο θάζε θνηλσλίαο αιιά θαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. εξγαζία, εθπαίδεπζε, 

θ.ιπ.). Σα δεηήκαηα απηά δελ είλαη ζηαηηθά θαη εθθξάδνπλ ηελ ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ν πιηθφο ρψξνο «ππνδεηθλχεη» ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ 

θαη ηα ίδηα ηα άηνκα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ κηα ζρέζε κε ηνλ ρψξν αμηνπνηψληαο 

ηνλ σο πεδίν λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Γεξκαλφο, 1998:17-

18, 25-27, 2006:20-44, 2015).  

 

Σα παξαπάλσ εθθξάδνληαη θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ηα νπνία δελ απνηεινχλ απιά 

πιηθνχο, νπδέηεξνπο ρψξνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη εθζέηνπλ ζεκαληηθά 

αληηθείκελα, αιιά «ζεζκνχο» πνπ αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

(Νάθνπ, 2001:112-113, 2009:14). Απφ ην «κνπζείν» σο ηέκελνο ησλ Μνπζψλ ζηελ 

αξραία Διιάδα, ην «Μνπζείν» ηεο Αιεμάλδξεηαο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ κέρξη ην 

ζχγρξνλν κνπζείν ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα ππάξρνπλ ξηδηθέο δηαθνξέο θαζψο ηα 

κνπζεία αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηα ζπκθξαδφκελα θάζε επνρήο - 

θνηλσληθά, ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά, πνιηηηθά, θ.ιπ. (Hooper-Greenhill, 

1992:1∙Νάθνπ, 2001:112-113). 

 

Παξαδείγκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην πψο νη ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο 

εγγξάθνληαη ζηνλ «πιηθφ ρψξν» ηνπ κνπζείνπ θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ κνπζείνπ θαη ε ίδξπζε εζληθψλ 

κνπζείσλ θπξίσο κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε ρξήζε επηβιεηηθψλ θηηξίσλ πνπ 

ελίζρπαλ ην θχξνο ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ησλ εζλψλ αιιά θαη ε ζπιιεθηηθή 

πνιηηηθή, νη εθζεηηθέο πξαθηηθέο ή ε ζπζζψξεπζε αληηθεηκέλσλ ζηα κεγάια κνπζεία 

ηνπ θφζκνπ πνπ εληζρχζεθε ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληαλαθιά ηηο θνηλσληθέο 

εμειίμεηο είλαη ε αλάδεημή ηνπ ζε ρψξν εθπαίδεπζεο θαη εζληθήο παηδείαο αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ κνπζείσλ απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη θαηά ηνλ 20ν 

αηψλα. ηε ζχγρξνλε επνρή ηα κνπζεία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζηξνθή ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηψλ, ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ππεξεζηψλ, ηνλ δηεπξπκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ηνπο ξφιν θαζψο  

ζήκεξα θαινχληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα δεηήκαηα ζπιιεθηηθήο πνιηηηθήο θαη 

εθπξνζψπεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζέκαηα πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηε ζηξνθή ζηνλ «ζρεδηαζκφ γηα φινπο», ηελ αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θ.ά. Tα παξαπάλσ ζέκαηα έρνπλ απνηειέζεη θαη απνηεινχλ επξχηαην 

πεδίν κειέηεο ηφζν γηα ηελ ηζηνξηθή απνηχπσζε ηεο πνξείαο ηεο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ φζν θαη γηα ηε κειέηε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ θνηλσλία. Αλάινγα, θαη ε έλλνηα ηεο 
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πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ απνθηά δηαθνξεηηθφ θαη δηεπξπκέλν πεξηερφκελν 

ζπκβαδίδνληαο κε ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πέξαζκα απφ ηηο ηδησηηθέο αλαγελλεζηαθέο ζπιινγέο 

(ελδεηθηηθά: Hooper-Greenhill, 1992:78-132∙ Γθαδή, 1999∙  Νάθνπ, 2001: 113-115∙ 

Νηθνλάλνπ, 2010: 25-30∙ Οηθνλφκνπ, 2003: 32-33), ζην δεκφζην κνπζείν θαη ζην 

«άλνηγκά» ηνπ ζην θνηλφ, ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο ζπδήηεζεο -αιιά θαη 

αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ- γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο, κηα 

ζπδήηεζε πνπ ζπλερίδεηαη θαη εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ Hooper-Greenhill (1992: 

23-29, 47-77), εμεηάδνληαο ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

αλαγελλεζηαθψλ ζπιινγψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ίδξπζε ηνπ Palazzo Medici ζηε 

Φισξεληία ηνπ 15
νπ

 αηψλα, αλαθέξεη φηη κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απηνχ ηνπ 

«πξψηνπ κνπζείνπ ηεο Δπξψπεο», ήηαλ φηη ε πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο απνηεινχζε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα είδνο «πξνλνκίνπ» πνπ ν ηδηνθηήηεο παξαρσξνχζε ζε 

νξηζκέλνπο. Σελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, αλ θαη νξηζκέλεο ηδησηηθέο ζπιινγέο 

ήηαλ επηζθέςηκεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ ιίγνη άλζξσπνη είραλ πξφζβαζε ζε 

απηέο ελψ νη ηδηνθηήηεο εδξαίσλαλ θαη ελίζρπαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ηελ 

αλσηεξφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο θπξηαξρία (Γθαδή, 1999:40∙ Hooper-Greenhill, 

1992: 23-29, 47-77∙Νάθνπ, 2001:113-115).  

 

Σα πξψηα δεκφζηα θαη αλνηρηά κνπζεία εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 

17νπ αηψλα θαη ζπλδένληαη κε ηα Παλεπηζηήκηα ηεο επνρήο (Γθαδή, 

1999:40∙Οηθνλφκνπ, 33-37), αιιά ε κεγάιε ηνκή ζηελ ηζηνξία ησλ κνπζείσλ, θαη 

κεηαμχ άιισλ, θαη ζην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζα ζπκβεί ηνλ 18ν αηψλα. Ζ Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ θαη γηα ηελ ηζηνξία ησλ κνπζείσλ θαζψο 

ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ εζληθνχ κνπζείνπ (Νάθνπ, 

2001:116∙Υνπξκνπδηάδε, 2006:28). Ζ κεηαηξνπή ηνπ Λνχβξνπ ην 1793 ζε κνπζείν 

είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επνρήο απηήο πνπ επεξέαζε ηελ ίδξπζε 

ησλ δεκφζησλ, εζληθψλ κνπζείσλ (Νάθνπ, 2001:116), αθνχ ην παξάδεηγκα ηνπ 

Μνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ζηελ 

Ακεξηθή θαη ζηαδηαθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Γθαδή, 1999: 41-42∙ Νάθνπ, 2001: 

116-117∙Οηθνλφκνπ, 2003:42). 

 

Απηή ηελ επνρή -ηέιε 18
νπ

 αηψλα θαη αξρέο 19
νπ

- αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ε 

ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ζεζκνχ ησλ κνπζείσλ θαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ, δήηεκα πνπ 

καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα κειέηε, απνθηά κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε θαζψο 

ζπληζηά νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνπζείσλ (Υνπξκνπδηάδε, 2006:26). πσο 

αλαθέξεη ε Hooper-Greenhill (1992:168, 176), ε «δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα» πνπ 

εκθαλίδεηαη απηή ηελ πεξίνδν, εθθξάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη κε ηελ εκθάληζε 

κνπζείσλ ελψ ην δεκφζην «κνπζείν» παξέρεη πξφζβαζε ζε φ,ηη κέρξη ηφηε είρε 

ηδησηηθφ ραξαθηήξα. ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ νη βαζηιηθέο ζπιινγέο είλαη πιένλ 

πξνζβάζηκεο ζηνπο πνιίηεο ελψ ε ειεχζεξε είζνδνο ηνπ θνηλνχ ζην κνπζείν 

ζπκβνιίδεη έκπξαθηα ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο αιιά θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο (Hooper-Greenhill, 1992:167-168,176∙ Οηθνλφκνπ, 2003:39). Ο Γηαθσηηζκφο 
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θαη ε αιιαγή ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο ζπλέβαιαλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ζπιινγψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ζε αιιαγέο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Γθαδή, 1999:40∙ 

Οηθνλφκνπ, 2003:33-34). Ζ Νηθνλάλνπ (2010:28,30, 32-34), αλαθέξεη φηη ε επνρή 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην «άλνηγκα» ησλ κνπζείσλ ζε 

επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ζε «κε εηδηθφ θνηλφ» αθνχ πιένλ ζεσξήζεθε, 

κεηαμχ άιισλ, φηη φινη νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα κνξθσζνχλ ελψ παξάιιεια 

ηεθκεξηψζεθε θαη ε ζεκαζία ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Χζηφζν, ην «άλνηγκα» ησλ κνπζείσλ ζην επξχ θνηλφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

ηππηθφ (Νάθνπ, 2001:116). Παξφιν πνπ ε πξφζβαζε ζηα κνπζεία απνηεινχζε 

δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε, ε πξφζβαζε σο δηαδηθαζία δελ ήηαλ απαιιαγκέλε απφ 

θνηλσληθά, ηδενινγηθά δεηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηάμε θαη ε εθπαίδεπζε. Ζ 

ηδέα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζην κνπζείν, πξνθάιεζε πνιιέο 

ζπδεηήζεηο. ε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο - παξφηη ην 

κνπζείν αξρίδεη λα απνθηά έλαλ ξφιν εθπνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο - πηνζεηήζεθαλ 

δηάθνξεο πξαθηηθέο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο φπσο ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

εκεξψλ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ θνηλνχ, ε γξαπηή αίηεζε πξηλ απφ ηελ επίζθεςε, θ.ά. 

(Classen, 2005: 282∙ Hooper-Greenhill, 1992:182-183). ηελ πεξίπησζε γηα 

παξάδεηγκα ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ, ε δηαδηθαζία επίζθεςεο ήηαλ αξθεηά 

πνιχπινθε, πεξηνξηζηηθή θαη ρξνλνβφξα
7
, ελψ απφ ηε δηαδηθαζία απηή απνθιείνληαλ 

ηα παηδηά αθνχ δελ επηηξεπφηαλ ε πξφζβαζε ζε απηά
8
 (Γθαδή, 1999:41∙Candlin, 

2008:12∙ Hooper-Greenhill,1992:182∙ Νηθνλάλνπ, 2010:31-32). 

 

Αλάινγα, ζηε Γαιιία θαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, νη απινί επηζθέπηεο 

κπνξνχζαλ λα επηζθέπηνληαη ην κνπζείν ζηηο «κέξεο θνηλνχ» θαη ζε μερσξηζηέο 

κέξεο νη θαιιηηέρλεο, αληηγξαθείο θαη νη θνηηεηέο (Hooper-Greenhill, 

1992:183∙Νηθνλάλνπ, 2010:31∙Οηθνλφκνπ:39), ελψ  ην κνπζείν ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ζχκβνιν ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δχλακήο ηνπ (Νηθνλάλνπ, 2010:31∙Οηθνλφκνπ, 

2003:41). Αλ θαη ηα κνπζεία ηνπ 19νπ αηψλα δηακνξθψλνληαη ζε ρψξνπο 

κνξθσηηθνχο θαη θνηλσληθνχο, ην λέν δεκφζην, θξαηηθφ κνπζείν είρε, φπσο αλαθέξεη 

                                                           
7
 ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ην Βξεηαληθφ Μνπζείν ήηαλ αλνηρηφ ζην θνηλφ  ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη δχν κέξεο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο θαη γηα ηδησηηθέο επηζθέςεηο. Σα αββαηνθχξηαθα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεκφζησλ δηαθνπψλ ήηαλ θιεηζηφ απαγνξεχνληαο έκκεζα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν ζε 

φζνπο εξγάδνληαλ. Δπηπιένλ, ε επίζθεςε ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν πξνυπέζεηε ζρεηηθή αίηεζε θαη 

κάιηζηα αξθεηέο εβδνκάδεο πξηλ ηελ επίζθεςε. Οη αηηνχληεο έπξεπε λα γξάςνπλ ζηελ αίηεζε ζηνηρεία 

ηνπ πξνθίι ηνπο, λα πεξηκέλνπλ λα εγθξηζεί ε αίηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαιάβνπλ ην εηζηηήξηφ 

ηνπο (Candlin, 2008:12). ’ απηή ηε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ζην Μνπζείν 

επηηξεπφηαλ λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα πνιχ ιίγα άηνκα θαη γηα ιίγν ρξφλν (Candlin, 2008:12∙ 

Νηθνλάλνπ, 2010:31-32, φπνπ θαη ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο). 
8
Αληίζηνηρν παξάδεηγκα κνπζείνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πνπ θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ δελ επέηξεπε ηελ 

είζνδν ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ δέθα εηψλ, είλαη ην Μνπζείν Μπελάθε πνπ ηδξχζεθε ην 1930. Ζ 

Φαξξάθε-Μπειεζηψηε (1997:71), ζην απφζπαζκα πνπ παξαζέηεη απφ ηνλ πξψην νδεγφ ηνπ Μνπζείνπ 

αλαθέξεη: «επηηξέπεηαη ε εηο ην κνπζείνλ είζνδνο εηο καζεηάο, ζπνπδαζηάο θαη θνηηεηάο» ελψ «δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο παίδσλ θάησ ησλ δέθα εηψλ». Σν γεγνλφο φηη ην Μνπζείν Μπελάθε ήηαλ ην 

πξψην κνπζείν ζηελ Διιάδα πνπ μεθίλεζε ηα νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά είλαη 

ελδεηθηηθφ ηεο αιιαγήο ησλ αληηιήςεσλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ζηελ Διιάδα. Γηα ηα πξψηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε βι. Γεξνπιάλνπ, 1985. 
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ε Hooper-Greenhill (1992:171), δχν δηαθνξεηηθέο θαη αληηθαηηθέο ιεηηνπξγίεο: ηνπ 

«λανχ ηεο ηέρλεο» γηα ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηαπηφρξνλα ελφο ρψξνπ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ. Αλάινγα, ν Bennett (1995:28) αλαθέξεη φηη ην κνπζείν 

ζεσξήζεθε έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν νη επηζθέπηεο ησλ ρακειφηεξσλ ηάμεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα «εθπνιηηηζηνχλ» κέζα απφ ηελ επαθή θαη ηε κίκεζε ζπκπεξηθνξψλ ηηο 

νπνίεο ζα ζπλαληνχζαλ ζην κνπζείν, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ ζπλέρηζε λα δηαθνξνπνηεί ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

απφ ηηο ιατθέο. Ζ Υνπξκνπδηάδε (2006:38) αλαθέξεη, επίζεο, φηη παξά ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ησλ κνπζείσλ δηαηεξήζεθε ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο 

θαη ζην επξχ, κε εηδηθφ θνηλφ πνπ εξρφηαλ ζην κνπζείν γηα λα «δηαπαηδαγσγεζεί». 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα:  

 

«Ζ δεκηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ κνπζείνπ ήηαλ ε έθθξαζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ 

δηαθσηηζκνχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ην νπνίν δεκηνχξγεζε ελζνπζηαζκφ γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηε κάζεζε… ηελ νπζία, νη πξαθηηθέο ησλ πξψελ 

ηδησηηθψλ ζπιινγψλ κεηαθέξζεθαλ ζηα δεκφζηα κνπζεία παξά ηελ αληίζεζε 

ζην ζθνπφ θαη ηηο πεξηζηάζεηο». 

 (Witlin, 1949 φπσο παξαηίζεηαη απφ Hein, 2011:26).
 
 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην άλνηγκα ηνπ κνπζείνπ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ πνπ δελ 

αλήθε απαξαίηεηα ζηελ θνηλσληθή ειίη θαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

ησλ κνπζείσλ είρε επηπηψζεηο θαη ζηηο πξαθηηθέο αηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο αθνχ ηα 

πξψηα κνπζεία ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα θαίλεηαη φηη επέηξεπαλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ζηνπο επηζθέπηεο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ - πνπ ζπλήζηδαλ λα 

ηα επηζθέπηνληαη - ηελ επεμεξγαζία κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ αθή (Candlin, 

2008∙ Classen, 2005). Αλ θαη ε εδξαίσζε ηεο φξαζεο σο θπξίαξρεο αίζζεζεο 

πξφζβαζεο ζηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ κνπζείνπ ζε έλαλ νπηηθφ 

ρψξν είλαη επαθφινπζν, κεηαμχ άιισλ, ηνπ ζηαδηαθά απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

κνπζεηνινγηθήο αλάπηπμεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πξφζβαζε φιν θαη πην 

επξχηεξσλ ηάμεσλ επηηάρπλε ηελ θαζηέξσζε ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ ζέαζεο θαη 

απαγφξεπζεο ηεο αθήο (Candlin, 2008∙ Classen, 2005). 

 

Πέξα απφ ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ κνπζείνπ, ε εκθάληζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο 

απηή ηελ επνρή ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδέαο ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, αθνχ γηα πξψηε θνξά ην κνπζείν ζπλδέεηαη κε 

ην έζλνο, ην θχξνο θαη ηε δχλακε ηνπ έζλνπο θαη ηελ ηαπηφηεηα κηαο εζληθήο νκάδαο 

(Νάθνπ, 2001: 117-122∙ Οηθνλφκνπ, 2003:38-40∙ Υνπξκνπδηάδε, 2006:28). Σα 

εζληθά κνπζεία πξνζηαηεχνπλ, νηθνδνκνχλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ εζληθή θιεξνλνκηά 

θαη ηαπηφηεηα θαη γη’ απηφ θαη ζεσξνχληαη ρψξνη κάζεζεο, γλψζεσλ θαη 

«θαιιηέξγεηαο ηεο εζληθήο παηδείαο» (Νάθνπ, 2001:117,119, 131-134, 2009:19). 

 

Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα εδξαηψλεηαη ε αληίιεςε φηη ην κνπζείν είλαη έλαο ρψξνο κε 

εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε, γηα ηελ επαθή κε ηελ ηέρλε θαη ηελ 
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αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα (Hooper-

Greenhill, 1994:9-15) αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζληθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο «κνλαδηθήο» αιήζεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο «αληηθεηκεληθήο» 

πξαγκαηηθφηεηαο (Νάθνπ, 2001:119-122, 127). Ήδε απφ απηή ηελ επνρή ηα κνπζεία 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε είζνδνο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ε δπλαηφηεηα θπζηθήο 

πξφζβαζεο δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ πξνζδνθηψλ θη έηζη 

αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη πξαθηηθέο φπσο επεμεγεκαηηθά θείκελα, θαηάινγνη, 

δηαιέμεηο γηα ελήιηθεο, επηζθέςεηο ζρνιείσλ, θ.ά. (Chu, 2010∙ Hooper-Greenhill, 

1992:182, 1994: 10-24)
9
. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2010:38), αλ θαη 

θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα αλαγλσξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ κνπζείσλ, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κνπζείσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο ζπιινγέο. Αλάινγα, ν Hein 

(2011:27), αλαθέξεη φηη ζηα κνπζεία απηήο ηεο επνρήο ε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηλφηαλ κε έλαλ αλνξγάλσην ηξφπν ζπγθξηηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ αξγφηεξα.   

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

απηήο ηεο επνρήο. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αξρίδεη λα 

πξνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα ηε δεκηνπξγία κνπζείσλ ζην πλεχκα ηεο επνρήο εθείλεο 

θαη ησλ γεληθφηεξσλ ηδενινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν (Υνπξκνπδηάδε, 

2006:31). Ζ δεκηνπξγία αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ θαη ε ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ αξραηφηεηα εθθξάδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ζπλδεφηαλ κε ηελ ίδηα 

ηελ ππφζηαζε ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο 

(Νάθνπ, 2001:122). Ζ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ κλεκείσλ είρε, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ κε ην αξραίν παξειζφλ 

(Γθαδή, 1999:43, 1999
α
∙ Νάθνπ, 2001:122-124∙ Οηθνλφκνπ, 2003:52-

54∙Υνπξκνπδηάδε, 2006:34).
 
Σα αξραηνινγηθά κνπζεία φπσο θαη άιια κνπζεία πνπ 

ηδξχζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα
10

 πξφβαιαλ ηελ ηζηνξία ηνπ έζλνπο θαη είραλ αλάινγν 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν (Γθαδή, 1999
α
∙ Νάθνπ, 2001:122-124∙ Οηθνλφκνπ, 2003:53).

 
Σν 

κνπζείν αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξν παηδείαο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ξφινο εθθξάδεηαη 

θαη επίζεκα φπσο γηα παξάδεηγκα ζην βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1885 γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κνπζείσλ φπνπ δηαηππψλεηαη φηη ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ησλ κνπζείσλ είλαη «…ε 

γεληθή δηάδνζηο ηεο αξραηνινγηθήο γλψζεσο θαη ε αλάπηπμηο έξσηνο πξνο ηαο θαιάο 

ηέρλαο» (Γθαδή, 1999
α
:47∙ Υνπξκνπδηάδε, 2006:36). πσο αλαθέξεη ε Γθαδή 

(1999:43, 1999
α
:47), βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξψησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ ήηαλ 

                                                           
9
ην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ εθηφο απφ πξαθηηθέο φπσο ε έθδνζε θαηαιφγνπ θαη κάιηζηα 

κεηαθξαζκέλνπ θαη γηα μέλνπο επηζθέπηεο, νη δηαιέμεηο, θ.ιπ. (Hooper-Greenhill, 1992: 182, 1994:10) 

αλαπηχρζεθαλ γεληθφηεξα πξαθηηθέο γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηε θχιαμε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ έθζεζε, ηε 

ζπληήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ νξγάλσζε εηδηθψλ εθζέζεσλ ή πξνζσξηλψλ (special θαη temporary 

exhibitions), θ.ιπ. Οη πξαθηηθέο απηέο νδήγεζαλ θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ εηδηθνηήησλ θαη 

επαγγεικάησλ θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ νξγάλσζε ησλ κνπζείσλ πνπ ηδξχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Λνχβξνπ. Πεξηζζφηεξα βι. Hooper-Greenhill, 1992:179-185. 
10

 ηελ πνξεία, θαη κε ηελ ίδηα ινγηθή ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, ηδξχνληαη θαη λέα κνπζεία φπσο ε 

Δζληθή Πηλαθνζήθε (1900), ην Βπδαληηλφ Μνπζείν (1914), ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν (1918), ην 

Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν (1926), ην Μνπζείν Μπελάθε (1930) ελψ απφ ηνλ Β΄Παγθφζκην Πφιεκν 

θαη κεηά δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά λέα κνπζεία δηαθφξσλ εηδψλ (Οηθνλφκνπ, 2003:53-54). 
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φηη ηδξχζεθαλ απφ ηελ αξρή σο δεκφζηα κνπζεία γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, 

σζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα εξεπλήηξηα (Γθαδή, 1999
α
:48), ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζεσξεηηθέο επηδηψμεηο, νη Έιιελεο επηζθέπηεο ήηαλ ειάρηζηνη. Οη πεξηζζφηεξνη 

επηζθέπηεο ήηαλ μέλνη επηζηήκνλεο (π.ρ. αξραηνιφγνη), πεξηεγεηέο, θ.ιπ. 
 

ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα ζηνλ 20

ν
 θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20

νπ
 αηψλα, νη 

εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζπλερίδνληαη. Ζ εκθάληζε λέσλ κνπζείσλ
11

 θαη ε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη ηελ 

αλάπηπμε πνηθίισλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ επηθνηλσληαθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. εκαληηθέο αιιαγέο 

αξρίδνπλ λα ζεκεηψλνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά (Hooper-Greenhill, 

1994:9), νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλφκνπ (2003:15,49), ζπλνδεχηεθαλ θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ κία θξηηηθή θαη κία ζπδήηεζε πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη γηα ηνλ 

ξφιν πνπ έρνπλ ηα κνπζεία ζήκεξα κέζα ζηελ θνηλσλία. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 

αηψλα πνπ πέξαζε ζην πιαίζην ηεο «λέαο κνπζεηνινγίαο» (Vergo,1989,1999), 

παξαηεξήζεθε κηα ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην «θνηλφ» ησλ κνπζείσλ 

(Νηθνλάλνπ, 2010:75-76∙ Υνπξκνπδηάδε, 2006:96-97).  

 

πσο αλαθέξεη ν Merriman (1999:43), ηα κνπζεία κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 

αηψλα πνπ πέξαζε ελδηαθέξζεθαλ πην ζπζηεκαηηθά γηα ην θνηλφ ηνπο ψζηε λα κελ 

απεπζχλνληαη κφλν ζε ιίγνπο «εθιεθηνχο» επηζθέπηεο. Οη γεληθφηεξεο αιιαγέο θαη 

εμειίμεηο - θνηλσληθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θ.ιπ.
12

 - αιιά θαη νη 

εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, νδήγεζαλ ηα κνπζεία ζε πξαθηηθέο θαηαλφεζεο ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο, 

γλψζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο (Black, 2005:9-45∙Dodd & Sandell, 

1998∙ Μνπζνχξε, 1999∙ Merriman, 1999∙ Οηθνλφκνπ, 2003:98-122), ζηελ πξνζθνξά 

πνηθίισλ ππεξεζηψλ, ζηελ εδξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Νηθνλάλνπ, 2010:39-62), 

ψζηε ηα κνπζεία λα κελ απνηεινχλ ρψξνπο πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

 

                                                           
11

 Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ κνπζείσλ έρεη λα παξνπζηάζεη έλα ηεξάζηην εχξνο ζπιινγψλ κε 

κνπζεία δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο κνπζεία θηλεκαηνγξάθνπ, 

θσηνγξαθίαο, ζεάηξνπ, λαπηηθά κνπζεία, κνπζεία ινγνηερλψλ, κνπζηθήο θαη πνιιά άιια εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο κνπζεία. Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ κνπζείσλ 

βι. θαη ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp (πξφζβαζε 5 Ηνπλίνπ 2015). 
12

Παξάιιεια κε ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ 

κνπζείσλ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κνπζείσλ ζην θνηλφ ηνπο ήηαλ 

θαη ε νηθνλνκηθή (Black, 2005:46). πσο αλαθέξεη ν Merriman (1999:43) ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην αίηεκα γηα νξζή δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

δεκηνχξγεζε θαη ηελ αλάγθε λα απνδείμνπλ ηα κνπζεία φηη είλαη σθέιηκα ζε επξχηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Δπίζεο, ν ίδηνο εξεπλεηήο (φ.π.) αλαθέξεη φηη ηα κνπζεία έπξεπε λα αληαγσληζηνχλ άιινπο 

ρψξνπο πνπ νη άλζξσπνη επηιέγνπλ γηα ηελ ςπραγσγία θαη ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν – ηε «βηνκεραλία 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» θαη ην «ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο»- θαη γηα ην ιφγν απηφ 

έπξεπε θαη λα θαηαλνήζνπλ ην «θνηλφ» ηνπο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο πνπ κεηαμχ 

ησλ άιισλ ζα εμαζθάιηδαλ θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 
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Πξάγκαηη, φπσο επηζεκαίλεη ε Γθαδή (2004:3-4), ν 20νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία λέα «αλζξσπνθεληξηθή» αληίιεςε εζηηαζκέλε ζηνλ επηζθέπηε-απνδέθηε θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ κνπζείνπ. πσο ζεκεηψλεη ε Νηθνλάλνπ 

(2010:75-76), ε αλζξσπνθεληξηθή απηή αληίιεςε κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη κε ηνλ 

φξν «επηζθεπηνθεληξηθφ κνπζείν» πνπ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο επηζθέπηεο ελφο 

κνπζείνπ αιιά θαη ηνπο κε επηζθέπηεο. Ζ Hooper-Greenhill (1999
α
:3, 24-25, ζεκ. 1), 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «θνηλφ» (audience) αληί γηα ηνλ φξν «επηζθέπηεο» (visitors), 

αθξηβψο γηα λα ππνδειψζεη φινπο ηνπο επηζθέπηεο: απηνχο πνπ επηζθέπηνληαη ην 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ, απηνχο πνπ επηζθέπηνληαη ειεθηξνληθά ην κνπζείν αιιά θαη 

απηνχο πνπ δελ είλαη επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ θαη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ. Αο 

ζεκεησζεί φηη ε «επηζθεπηνθεληξηθή» δηάζηαζε ηνπ κνπζείνπ δίλεη έκθαζε ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο επηζθέπηεο θαζψο δελ ηνπο αληηκεησπίδεη σο παζεηηθνχο δέθηεο 

πιεξνθνξηψλ θαη κπνξεί λα δηαπεξλά φιεο ηηο κνπζεηαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηηο εθζεηηθέο πξαθηηθέο θαη επηινγέο, ηε ζπιιεθηηθή πνιηηηθή, θ.ά. 

(Νηθνλάλνπ, 2002:66-68). 

 

Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο αθνχ απηφο ν 

πξνβιεκαηηζκφο, νη ζπδεηήζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ αλέδεημαλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ησλ κνπζείσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ άζθεζε ην έξγν ηνπ Pierre 

Bourdieu (1969, 2002) γηα ην «πνιηηηζηηθφ θεθάιαην», ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ησλ 

αηφκσλ λα θαηαλννχλ πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο θαη αγαζά, κηα ηθαλφηεηα πνπ δελ 

απνηειεί θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. πσο ζρνιηάδεη ε Οηθνλφκνπ (2003:67-70), 

παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη αξθεηέο δεθαεηίεο απφ ηελ έξεπλα ηνπ Bourdieu θαη 

νπσζδήπνηε πνιιά έρνπλ αιιάμεη απφ ηφηε θαη ζηε κνπζεηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ζηελ θνηλσλία, θαη παξφιν πνπ ν ίδηνο εξεπλεηήο κειεηνχζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

κνπζείνπ, νη ηδέεο ηνπ παξακέλνπλ επίθαηξεο αλαθνξηθά κε θξίζηκα δεηήκαηα φπσο ε 

πξφζβαζε θαη ε θνηλσληθή έληαμε. Οη ηδέεο ηνπ Bourdieu θαηέδεημαλ αθελφο φηη ε 

δπλαηφηεηα απιά ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο θαη ηεο εηζφδνπ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

δελ ηζνδπλακεί κε ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ πνπ ηα κνπζεία δηαρεηξίδνληαη - εθφζνλ απηφ θαίλεηαη λα είλαη «πξνλφκην 

ησλ θαιιηεξγεκέλσλ ηάμεσλ» - θαη αθεηέξνπ ηε ζεκαζία ηεο παηδείαο θαη ηνλ ξφιν 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ (Οηθνλφκνπ, 2003:67-70): 

 

«…ςεχηηθε γελλαηνδσξία, εθφζνλ ε δσξεάλ είζνδνο είλαη επίζεο θαη 

πξναηξεηηθή είζνδνο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζ’ απηνχο πνπ, νπιηζκέλνη κε ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηδηνπνηνχληαη ηα έξγα ηέρλεο, έρνπλ ην πξνλφκην λα θάλνπλ ρξήζε 

απηήο ηεο ειεπζεξίαο, θαη πνπ επνκέλσο βξίζθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

λνκηκνπνηεκέλν ζηελ πξνλνκηαθή ηνπο ζέζε». 

 (Bourdieu & Darbel, 1997 φπσο παξαηίζεηαη απφ Οηθνλφκνπ, 2003:69-70).  

 

Αλάινγα, ν Merriman (1998, 1999), ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηε 

Βξεηαλία, θαηέδεημε φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη επηζθέπηνληαη ή δελ 

επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία μεπεξλνχλ, φπσο αλαθέξεη (1999:44), ηηο «δνκηθέο» 
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παξακέηξνπο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε ηνπ εηζηηεξίνπ ή ε ζέζε ηνπ 

κνπζείνπ. Πνηνη θαη πψο κπνξνχλ λα έρνπλ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ηα κνπζεία δηαρεηξίδνληαη - είλαη 

εξσηήκαηα πνπ έθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ θνηλφ θαη ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο κε επξχηεξεο θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο.  

 

ήκεξα, είλαη πηα απνδεθηφ φηη ην «θνηλφ» ησλ κνπζείσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά-θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά, κνξθσηηθά, ηδενινγηθά-, δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζδνθίεο (Νάθνπ, 2001:137∙ Νηθνλάλνπ, 2002:65-66∙ 

Μνπζνχξε, 1999). Ζ αλαγλψξηζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ 

θαζνξίδεη, φπσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2002:66), «ην παηδαγσγηθφ γεγνλφο» ζην 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη ζηξέθεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε απηνχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο. Αλάινγα ε Hooper-

Greenhill (1999
α
:3, 24-25, ζεκ.1), κέζα απφ κηα επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ θνηλνχ ησλ 

κνπζείσλ, επηζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φινπο 

ηνπο δπλεηηθνχο ηχπνπο επηζθεπηψλ, αθνχ ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ 

κφλν γηα απηνχο πνπ επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν δηαηψληζεο 

πξαθηηθψλ δηαθξίζεσλ αθφκα θαη αλ απηέο είλαη ζησπεξέο. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη 

ηα ζχγρξνλα κνπζεία πιένλ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο φρη κφλν ζηε 

δηαηήξεζε θαη ηε κειέηε ησλ ζπιινγψλ αιιά θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ην θνηλφ ηνπο, 

ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδνληαη, κεηαθέξνληαη, εξκελεχνληαη
13

 θαη γίλνληαη 

αληηιεπηά δηαθνξεηηθά κελχκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο επηζθέπηεο θαη δηαθνξεηηθέο 

«εξκελεπηηθέο θνηλφηεηεο» (Hooper-Greenhill, 1999β:48∙ Μνπζνχξε, 2002∙ Νάθνπ, 

2015∙ Νηθνλάλνπ, 2010:80).  

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ κνληέξλσλ 

θαη κεηακνληέξλσλ επηζηεκνινγηθψλ αληηιήςεσλ. χκθσλα κε ηε Νάθνπ (2001:134-

145, 2009:21-23, 2015), νη κνληέξλεο επηζηεκνινγηθέο αληηιήςεηο αληηιακβάλνληαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζχλζεηε θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε απφιπηε γλψζε δελ είλαη 

δπλαηή αιιά δνκείηαη απφ ηα άηνκα κέζα απφ «ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο δηάδξαζεο» κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε ζηξνθή πξνο ηηο κνληέξλεο 

επηζηεκνινγηθέο αληηιήςεηο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

απφ ηα αληηθείκελα («object oriented») ζηα αληηθείκελα θαη ην θνηλφ («object and 

people oriented»), ηελ απνθπγή πξνβνιήο «κνλνζήκαλησλ» φςεσλ θαη γλψζεσλ, ηελ 

νξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθζέζεσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα θνηλσληθά 

ηνπο πιαίζηα, ηελ πνηθηιία κέζσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ, θ.ιπ. Οη κεηακνληέξλεο αληηιήςεηο επηθεληξψλνληαη ζην 

παξφλ, αληηιακβάλνληαη ηε γλψζε σο έλα ζχλνιν φςεσλ κηαο «απνδνκεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο» θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ην θνηλφ σο έλα γεληθφ θαη επξχ θνηλφ 

αιιά σο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο –θαη νκάδεο- κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

                                                           
13

Γηα ην δήηεκα ηεο εξκελείαο βι. ελδεηθηηθά Νάθνπ, 2001:73-105.  
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ελδηαθέξνληα θαη πξνζδνθίεο. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ακθηζβεηήζεθε ε δπλαηφηεηα 

ησλ κνπζείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη αλάινγα «ηζηνξίεο» 

πνπ είλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηαλνεηέο ζην επξχ θνηλφ. Οη παξαπάλσ απφςεηο είραλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην θνηλφ («people oriented»), ζηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ 

πξαθηηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ πξνεηνηκαζία 

εθζέζεσλ, ε πξφζβαζε θαη ζε άιινπο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ, θ.ιπ. (Νάθνπ, 

2001:134-145, 2009:21-23, 2015). 

 

Καζψο ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ απνηειεί πιένλ ζεκειηψδε ιεηηνπξγία ησλ 

κνπζείσλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ξφινο απνηειεί θνκβηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα φια 

ηα κνπζεία (Hooper-Greenhill, 1999
α
:3), ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

αζθνχλ ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ επηθνηλσλία, αληηιήςεηο θαη ζεσξίεο γηα ηε γλψζε, 

ηε κάζεζε αιιά θαη ηελ ίδηα ηε λνεκνζχλε. Οη ζεσξίεο απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη ζεσξίεο επηθνηλσλίαο (Hooper-Greenhill, 1999
α
, 1999β, 1999γ),

 
νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (Hein, 1995, 1998:135-179, 1999), ε ζεσξία ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983, 1993), ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηηι 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:339-340, 357-363∙ Νηθνλάλνπ, 2010:82), ε θχζε ηεο 

κνπζεηαθήο εκπεηξίαο (Falk & Dierking, 1992) (βι. θεθ. 4.1.), ε επίδξαζε κνληέξλσλ 

θαη κεηακνληέξλσλ επηζηεκνινγηθψλ αληηιήςεσλ (Νάθνπ, 2001:134-145, 2009:21-

23) γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο παξαπάλσ, επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

κνπζεία αληηιακβάλνληαη ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο ζπιινγέο 

ηνπο, αλέδεημαλ δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ επηζθέπηε, 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη, επηθνηλσλεί, δνκεί λνήκαηα θαη νηθνδνκεί ηε 

γλψζε αιιά θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, αλάγθεο, 

δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο, πξνζδνθίεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Ζ Οηθνλφκνπ (2003:50), ζρνιηάδνληαο ηηο αιιαγέο απηέο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, 

αλαθέξεη φηη απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ: «Δθεί πνπ 

παξαδνζηαθά νη ιέμεηο πνπ ηα ραξαθηήξηδαλ ήηαλ «ηαμηλφκεζε», «δηαλφεζε», 

«δηδαζθαιία», «ζαπκαζκφο», ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ιέμεηο φπσο 

«αηζζήκαηα», «εκπεηξίεο», «ζπκκεηνρή», «πξφζβαζε», «θνηλσληθή εθδήισζε». 

Αλάινγα, ε Νηθνλάλνπ (2010:75), αλαθεξφκελε ζηηο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ ζε ζρέζε 

κε ην θνηλφ ηνπο -ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά- επηζεκαίλεη δεηήκαηα 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ πξφζβαζεο ζε ζρέζε θαη κε ην αίηεκα γηα άξζε ηνπ 

«θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ» ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζεκεηψλνληαο φηη ηα κνπζεία: 

«…πξνρσξνχλ ζε νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο ψζηε λα γίλνπλ δηαλνεηηθά, θπζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πξνζβάζηκα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο επηζθεπηψλ θαη λα απαιιαγνχλ απφ 

ηελ απαξραησκέλε εηθφλα ηνπο πνπ ήηαλ ηαπηφζεκε κε ηνλ θνηλσληθφ δηαρσξηζκφ». 

 

Ζ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο πεξηιακβάλεηαη ζην ζχγρξνλν ιεμηιφγην ησλ κνπζείσλ σο 

έθθξαζε ηεο ζπλεηδεηήο ζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ηνλ 

ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηελ επίζθεςε θαη ηελ νπζηαζηηθή ηνπο πξφζβαζε αιιά θαη ηεο 

ζχλδεζεο ηεο έλλνηαο ηεο πξφζβαζεο κε ηελ άξζε κνξθψλ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ 
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θαη απνθιεηζκνχ. Έηζη, ηα κνπζεία ζήκεξα δίλνπλ έκθαζε ζηελ άκβιπλζε 

δηαθνξεηηθψλ θξαγκψλ πξφζβαζεο (Dodd & Sandell, 1998:14 ∙ Hartley, 1999: 152-

153∙ Hetherington, 2000: 449 ∙ Lang, 2006: 32 ∙ McGinnis, 1999: 281∙ Walters, 

2009∙Weisen, 2008: 247), ελψ ζήκεξα είλαη πιένλ θαηαλνεηφ φηη νη θξαγκνί ηεο 

πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα αιιά θαη ζηα κνπζεία εηδηθφηεξα, είλαη, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Weisen (2008:247) φρη κφλν «πνιπδηάζηαηνη» αιιά θαη 

«αιιεινεμαξηψκελνη». Παξάιιεια, ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο, δεκηνπξγνχληαη λέεο απαηηήζεηο θαη λέεο δπλαηφηεηεο αλαδεηθλχνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη λέεο πξνθιήζεηο ζε πηπρέο ηεο πξφζβαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Weisen, 

2004, 2008:247).  

 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

«κνπζείνπ γηα φινπο», φξνη φπσο «inclusive» θαη «inclusivity» απνηεινχλ θεληξηθά 

ζεκεία ζπδήηεζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Γεληθφηεξα, ν φξνο «inclusive» σο 

θνηλσληθφ δεηνχκελν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ην κέζν γηα ηελ εμάιεηςε 

θξαγκψλ, δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ, γηα θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηε δεκηνπξγία 

κηαο «θνηλσλίαο inclusion» (Barton, 2000:58-59·Εψληνπ-ηδέξε, 2000:39). Έηζη, φξνη 

φπσο «inclusion», «inclusive» ή «inclusivity»  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο φπσο ε εθπαίδεπζε
14

 θαη ηα κνπζεία. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ρξεζηκνπνηνχκε 

φξνπο φπσο «έληαμε», «εληαμηαθέο πξαθηηθέο» (inclusive ή inclusive practices), κε ηε 

δηεπξπκέλε ζεκαζία ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα εμάιεηςεο αληζνηήησλ θαη 

απνθιεηζκψλ ιφγσ δηαθνξεηηθφηεηαο (π.ρ. θπιήο, θνηλσληθήο ηάμεο, εζληθφηεηαο, 

ζξεζθείαο, θχινπ, αλαπεξίαο, θ.ιπ.) θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ κνπζείσλ.   

 

ην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ε έλλνηα απηή (inclusivity) είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

πξφζβαζε ρσξίο σζηφζν ε πξνζβαζηκφηεηα λα πεξηνξίδεηαη ζηε θπζηθή πξφζβαζε ή 

απιά ζηε δπλαηφηεηα θπζηθήο παξνπζίαο ζην ρψξν. πσο έρεη ήδε θαλεί απφ ηα 

παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη κηα εμειηζζφκελε 

                                                           
14 ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξεη ε Εψληνπ-ηδέξε (2011:168, ζεκ.23) ν φξνο inclusive 

δελ εξκελεχεηαη  κε αθξίβεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη εθθξάδεη ηελ απαίηεζε εθπαίδεπζεο φισλ 

ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο (θχιν, θπιή, γιψζζα, λνεηηθή ή ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, 

θ.ιπ.). ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, γηα 

εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη γηα 

εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ιφγσ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, φξνη φπσο inclusive (inclusive education) θαη «εληαμηαθή εθπαίδεπζε» δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα παηδηά κε αλαπεξία αιιά ζε φια ηα παηδηά κε καζεζηαθέο ή άιιεο 

ηδηαηηεξφηεηεο (Ainscow, 2007:3∙Εψληνπ-ηδέξε, 2005: 24-27, 29-30∙ηξνγγπιφο, 2015). ηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη θαζψο ν φξνο inclusion δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε 

αθξίβεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη φπσο «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε», 

«ζπλεθπαίδεπζε», «ηζφηηκε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε», «εθπαίδεπζε ηνπ κε απνθιεηζκνχ». 

Πεξηζζφηεξα γηα φξνπο θαη έλλνηεο φπσο «ελζσκάησζε», «έληαμε», «inclusion», «ζπλεθπαίδεπζε», 

θ.ιπ., βι. ελδεηθηηθά: Barton, 2000∙ Γεσξγνχια, 2011∙Εψληνπ-ηδέξε, 2000, 2008, 2011:156-233∙ 

νχιεο, 2002, 2008∙ ηξνγγπιφο, 2015∙ Σάθα, 1998. 
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έλλνηα θαη φρη ζηαηηθή (Wapner, 2013). Ζ ζπδήηεζε πιένλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ αθνξά κφλν ζηε θπζηθή πξφζβαζε ή ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

αιιά επεθηείλεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αληαλαθινχλ ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ κνπζείσλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θάζε επηζθέπηε. πσο επηζεκαίλεη ν Wapner 

(2013), αλ θαη ε παξνρή θπζηθήο πξφζβαζεο θαη δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ 

είλαη νπσζδήπνηε αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί έλα 

κνπζείν, είλαη απαξαίηεηε ε δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο ηερληθήο πιεπξάο ηεο 

πξφζβαζεο απφ άιιεο πξαθηηθέο ησλ κνπζείσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο επηζθέπηεο γηα ηζφηηκε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη 

ηηο ππεξεζίεο ησλ κνπζείσλ, ζηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ νη επηζθέπηεο ηηο 

δηθέο ηνπο εκπεηξίεο αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο «πνηφηεηαο» απηψλ ησλ εκπεηξηψλ.  

 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα παξάιιεια κε ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ άξζε θξαγκψλ πξφζβαζεο, αλαδεηθλχνληαη θαη δεηήκαηα 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ αληηπξνζψπεπζεο ή 

αλαπαξάζηαζεο δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, εζλνηηθψλ θαη άιισλ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ 

(Lang, 2006:32-33). Εεηήκαηα, ζπιιεθηηθήο θαη εθζεηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο, 

πνπ θαηά ηελ Hooper-Greenhill (1999
α
:7) ζπκπιεξψλνπλ φςεηο ηεο πξφζβαζεο, 

αλαδεηθλχνπλ έλα ζχλζεην πεδίν δξάζεο θαη δηαιφγνπ απφ ηελ άπνςε φηη ην κνπζείν 

κπνξεί λα είλαη έλαο «πξνβιεκαηηθφο» ρψξνο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ή θαη ηνλ ηξφπν 

πξνβνιήο θαη εθπξνζψπεζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ή κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

(Hooper-Greenhill, 1999
α
:11). Γηα παξάδεηγκα, ε ίδηα εξεπλήηξηα (Hooper-Greenhill, 

1999
α
:7-9), αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο επηζθεπηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αγγιία 

κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο. Οη έξεπλεο απηέο αλέδεημαλ πνηθίια 

δεηήκαηα φπσο ε επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα δνπλ ζην κνπζείν πξάγκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δηθή ηνπο δσή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηε 

δπζαξέζθεηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζε  νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνβάιινληαη νη πεξηνρέο 

απφ ηηο νπνίεο θαηάγνληαλ ή ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα αληηθείκελα απνζπάζηεθαλ απφ 

ηηο ρψξεο ηνπο.  πιιεθηηθέο επηινγέο, αλαθνξηθά κε ην ηη ζπιιέγεηαη θαη ηη φρη, θαη 

επηινγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο «θξπκκέλεο ηζηνξίεο» (hidden histories) 

(Delin, 2002:85-86)
15

, έρνπλ απνηειέζεη επξχηαην πεδίν ζπδήηεζεο (Νάθνπ, 2009) 

αλαθνξηθά θαη κε ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε (Dodd & Sandell, 

2001) πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.   

 

ήκεξα, ε ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία «κνπζείσλ γηα φινπο»  ζεκαίλεη φηη «θαλέλαο 

δελ απνθιείεηαη» (Coxall, 2006:139). Σα κνπζεία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν θαη λα 

απνηειέζνπλ νξγαληζκνχο γηα φινπο, αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο δξάζεηο, ππνδνκέο θαη 

πξνγξάκκαηα - εληφο θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ησλ κνπζείσλ - κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

                                                           
15

Με ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν αλάδπζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο νξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. ησλ γπλαηθψλ, ησλ καχξσλ, ησλ νκνθπιφθηισλ, θ.ιπ.). Ζ απνπζία ηεο 

ηζηνξίαο απηψλ ησλ νκάδσλ νθείιεηαη ζε πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ζχγρξνλεο, θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ (Laurence,1996 αλαθνξά απφ Delin 2002:85-86).  
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πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ γηα ηελ άξζε θξαγκψλ 

θπζηθήο πξφζβαζεο, ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, ηξφπσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

άξζε αηζζεηεξηαθψλ θξαγκψλ πξφζβαζεο, ηε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηελ άξζε νηθνλνκηθψλ θξαγκψλ πξφζβαζεο, ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηλνχ, ηηο μελαγήζεηο, ηα 

εξγαζηήξηα, ηηο δηαιέμεηο, ηηο εκεξίδεο θαη άιιεο εθδειψζεηο, ηηο εθδφζεηο, ηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ηελ αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ, ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε ρψξνπο φπσο νη απνζήθεο ησλ κνπζείσλ, ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ, ηηο πεξηνδηθέο 

θαη θηλεηέο εθζέζεηο, ηηο εθζέζεηο κε θνηλσληθά θαη άιια ζέκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αλαπεξία, ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε 

δηακφξθσζε εθζέζεσλ, ηα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

δηάθνξνπο θνξείο θ.ιπ. 

 

Ζ Coxall (2006:139), αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα έλα «κνπζείν γηα φινπο», 

αλαθέξεηαη ζε φςεηο ηεο «εληαμηαθήο πξαθηηθήο» ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ φπσο «ε 

εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε ζπλεξγαζία θαη ε αλαδήηεζε ζπκβνπιήο απφ 

ην θνηλφ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, ε δηεπηζηεκνληθή εξγαζία, ε ζπλεξγαζία θαη 

κε άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο, ε επίγλσζε θαη ελζσκάησζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο», 

θ.ιπ. Σα παξαπάλσ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δπλακηθή ησλ κνπζείσλ ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηελ Hooper-Greenhill (1999
α
:3-4), ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή 

κέζα απφ κηα δηεπξπκέλε νπηηθή πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

γηα καζεηέο, αιιά πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία δξάζεσλ πνπ δηαπεξλά πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε αλαγλψξηζε κηαο επξχηεξεο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ίδηα εξεπλήηξηα (Hooper-Greenhill, 

1999α:22-24), επηζεκαίλεη φηη ε ζπδήηεζε γηα ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη φρη κφλν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζε 

θνηλσληθά δεηήκαηα θαη εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ.  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, θαηαδεηθλχεηαη ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο 

έλλνηαο ηεο πξφζβαζεο πνπ δελ νξίδεηαη κφλν σο πξαθηηθή δηεπζέηεζε ή φπσο 

επηζεκαίλεη ε παλδάγνπ (2011:116) σο παξνρή απιά ηεο δπλαηφηεηαο θπζηθήο 

παξνπζίαο ή εηζφδνπ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ή επηζθεπηψλ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ θαηαδεηθλχεη φηη ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο 

κπνξεί λα πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν γηα δηαθνξεηηθνχο επηζθέπηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα σο έλλνηα εμειίζζεηαη θαη δηεπξχλεηαη παξάιιεια κε ηα θνηλσληθά 

αηηήκαηα γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ άκβιπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Νάθνπ, 2001:108, 2002:127), ηνλ ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 
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«κνπζείνπ γηα φινπο» αλαδεηθλχεη θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ππάξρνπλ αθνχ θαη 

ζήκεξα, φπσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:126), νξηζκέλεο κφλν θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη άηνκα έρνπλ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζε απηά. Παξάιιεια, ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζήκεξα γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ αλαγλσξίδνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν νη δπλαηφηεηεο αιιά θαη ην θαζήθνλ ησλ κνπζείσλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

(Sandell, 2002
α
:3). 

 

1.3 Μνπζεία  θαη θνηλσληθή έληαμε  

 

Σα ζχγρξνλα κνπζεία σο πνιηηηζηηθνί θνξείο κε ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν, αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ κεηαμχ άιισλ, φπσο ζεκεηψλεη ν 

Black (2005:4), ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 

Πξάγκαηη, έλα βαζηθφ θνηλσληθφ δεηνχκελν ζήκεξα είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

(Ησαλλίδε, 2006:21). πσο επηζεκαίλεη ν Σζανχζεο (1998:97), βαζηθή αξρή ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο βξίζθεηαη ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ θαη κε βάζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ, ηα 

κνπζεία θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο ή λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο (inclusive) 

(Black, 2005:49∙Dodd & Sandell, 2001:8). 

 

ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη 

ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ». Ο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο απνηειεί έλαλ κάιινλ «επέιηθην» φξν (Σζανχζεο, 1998:89) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη έλα θαηλφκελν πνπ αθνξά δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο θαη είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

αηηηψλ (π.ρ. θηψρεηα, αλεξγία, κεηαλάζηεπζε, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, άιιεο 

θνηλσληθέο αιιαγέο, ειηθία, θ.ιπ.) (Ησαλλίδε, 2006: 61-62∙ Μνπζνχξνπ, 1998: 73-75, 

ζεκ.3∙ Σζηάθαινο, 1998: 53). ηε Βξεηαλία, γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε φηη:  

 

«Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη έλαο ζχληνκνο φξνο γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

φηαλ άλζξσπνη ή πεξηνρέο ππνθέξνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ αιιεινζπλδεφκελσλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ε αλεξγία, νη θησρέο δεμηφηεηεο, ρακειφ εηζφδεκα, θησρφ 

επίπεδν ζηέγαζεο, πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, θαθή πγεία, θηψρεηα θαη 

νηθνγελεηαθή θαηάξξεπζε».  

(SEU, 2001 αλαθνξά απφ Tlili, 2012:128)  

 

Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα πεξηγξάςεη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην 

νπνίν δε ζπλδέεηαη κφλν κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα –π.ρ. ηε θηψρεηα- αιιά θαη κε 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Μνπζνχξνπ, 1998:67-70∙ Σζανχζεο, 1998:90-91∙ Σζηάθαινο, 
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1998:58∙ Tlili, 2008:128), γεγνλφο πνπ επηηξέπεη, φπσο αλαθέξνπλ νη Dodd & Sandell 

(2001:8-9), κηα πεξηζζφηεξν «νιηζηηθή» ζεψξεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πιηθά αγαζά θαη δεηήκαηα. Αληίζηνηρα, ε θνηλσληθή αληζφηεηα, 

φπσο αλαθέξεη ν Sandell (2002
α
:21, ζεκ. 6), κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε φξνπο 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο, ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηα δηθαηψκαηα δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Σζηάθαιν (1998:54-63), ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο κπνξεί λα 

αλαιπζεί κε φξνπο «παξεκπφδηζεο ζηελ απνξξφθεζε δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ 

αγαζψλ», θαζψο ην θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ 

ή δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα πεξηέιζνπλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξεκπφδηζε ζηελ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα θαη θνηλσληθά 

αγαζά. Αλάινγα, ε Μνπζνχξνπ (1998:67-68) ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ «έιιεηςε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ» 

θαη ζηελ «έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ απφιαπζε θνηλσληθψλ θαη 

δεκφζησλ αγαζψλ». Έηζη, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αθνξά ζε πεξηνξηζκνχο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο φπσο ε εξγαζία, ε πγεία, ν πνιηηηζκφο, θ.ιπ. 

(Ησαλλίδε, 2006:61) θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο απνθιεηζκνχ θαη πνηθίιεο 

νκάδεο απνθιεηνκέλσλ (Μνπζνχξνπ, 1998:68).  

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή, ζχκθσλα 

κε ηνλ Σζανχζε (1998:93) απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζεκαίλεη ηελ 

«παξεκπφδηζε άζθεζεο ελφο δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο», θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

είηε γηαηί νξηζκέλα άηνκα δελ έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα ηα αζθήζνπλ. Αλάινγα, ν Σζηάθαινο 

(1998:58-60) αλαθέξεη φηη νξηζκέλνη άλζξσπνη θαη νκάδεο απνθιείνληαη απφ 

νξηζκέλα αγαζά ή έρνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο είηε 

εμαηηίαο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ είηε εμαηηίαο έκκεζσλ πεξηνξηζκψλ θαη έιιεηςεο 

θάπνησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ. ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε εθπαίδεπζε παηδηψλ 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δε ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα αγαζά επεηδή δελ 

ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο.  

 

ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, φηη ν φξνο απηφο, ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, αλαθέξεηαη σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

αηηηψλ, αιιά θαη σο έλα θαηλφκελν κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο -νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή, θ.ιπ. - (Dodd & Sandell, 2001:9-11∙ Σζηάθαινο, 1998:53), νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο (Dodd & Sandell, 2001:9-11∙ 

Σζανχζεο, 1998:92). Έηζη, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ πεξηγξάθεηαη απιά σο κηα 

«θαηάζηαζε» αιιά σο κία «δηαδηθαζία» (Μνπζνχξνπ, 1998:69) ε νπνία, φπσο 

αλαθέξεη ν Σζανχζεο (1998:92), «νδεγεί αηηηαθά απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε». 

Τπφ ην πξίζκα απηφ ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ είλαη ηπραίνο θαη νχηε 

αλαπαξάγεηαη ηπραία (Σζηάθαινο, 1998:59-60).   
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Απηή αθξηβψο ε αλαγλψξηζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεηαη κεκνλσκέλα (Sandell, 2003:47-48), θαη ζπλαθφινπζα ηελ επέθηαζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, πέξα απφ ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο, θαη ζε άιινπο θνξείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζείσλ (Dodd & Sandell, 2001: 12∙ Tlili, 

2008:129). Έηζη, παξφιν πνπ ε ζπδήηεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ δελ 

είλαη θαηλνχξηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα παίξλεη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή, θαζψο γίλεηαη 

πην ζπγθεθξηκέλε θαη ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ ρψξεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ 

γεληθφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ 

κεηνλεθηήκαηνο θαη αληζφηεηαο (Black, 2005:48-51∙Newman, McLean & Urquhart, 

2005:41-42∙Sandell, 2002
α
:3, 2003:46∙ Tlili, 2008)

16
. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη νη δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο βηψλνπλ ή δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, δεκηνπξγνχλ δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη αζάθεηεο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο πξνζιακβάλεηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη επηρεηξείηαη ε 

πξαγκάησζή ηεο ή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία αληηιακβάλνληαη ηελ 

θνηλσληθή απνζηνιή ηνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο σο ρψξνη δηαθχιαμεο 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ (Hooper-Greenhill, Sandell, Moussouri & O’Riain, 2000:5, 11∙ 

Dodd & Sandell, 2001:4, 8-9∙ Sandell, 2003:45). Γηάθνξνη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη 

ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ φξσλ, ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ 

πξνζιακβάλεη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε έλλνηα απηή, ζηελ ηαχηηζή ηεο κε ηε 

δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ ή κε ηελ πξφζβαζε, θαη γεληθφηεξα ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα αηζζάλνληαη νη επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ σο πξνο ηε «κεηάθξαζε» ηεο 

έλλνηαο ηεο έληαμεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο εληαμηαθνχ 

ραξαθηήξα (Dodd & Sandell, 2001:4∙ Hooper-Greenhill et al, 2000:5,53∙ Sandell, 

2003:45, 47, 55∙ παλδάγνπ, 2011:55∙ Tlili, 2008).  

 

ε πην πξαθηηθφ επίπεδν, ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ πνηθίιεο πηπρέο 

ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξάζεσλ απηψλ, φπσο ην πψο δηαθξίλνληαη νη  

δξάζεηο «εληαμηαθνχ» ραξαθηήξα απφ εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ 

θνηλνχ ησλ κνπζείσλ ή ζηελ πξφζβαζε ή ην πψο κπνξεί ην κνπζείν λα ζπκβάιεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο (Dodd & Sandell, 2001:8∙ Sandell, 

2002α:4). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιειεπηδξαζηηθή θχζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 
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Γηα παξάδεηγκα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαζψο ηα κνπζεία αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «παξάγνληεο/θέληξα θνηλσληθήο αιιαγήο» 

(Weisen, 2008:250∙West & Smith, 2005). Έηζη, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ελψ ν γεληθφο ζθνπφο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη λα πξνσζνχλ «ηε ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο ή 

πεξηζσξηνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δνπλ ∙ ηελ αλαπεξία ηνπο, ηε θηψρεηα, ηελ 

ειηθία, ηε θπιεηηθή ή ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε» (DCMS, 2000:7). 
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θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ – κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε πνιηηηζηηθή – (Dodd & 

Sandell, 2001:9-12∙ Σζηάθαινο, 1998:53), ηα κνπζεία, φπσο είλαη αλακελφκελν, κε 

βάζε ηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ πνιηηηζκφ, έδσζαλ έκθαζε ζηελ πνιηηηζηηθή 

δηάζηαζε
17

 ηεο έληαμεο επηδηψθνληαο ηελ άξζε πνηθίισλ θξαγκψλ πξφζβαζεο θαη 

ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ δηεχξπλζεο ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε άηνκα θαη νκάδεο πνπ 

ζπλήζσο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ ηα επηζθέπηνληαη (Dodd & Sandell, 

2001:12∙Hooper-Greenhill et al, 2000:23∙ Lang, Reeve & Woollard, 2006∙Sandell, 

2003:47∙Watson, 2007). Χζηφζν, ε ζπδήηεζε θαη ε έξεπλα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαδεηθλχεη φηη ε δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ θαη ε 

πξφζβαζε δελ είλαη έλλνηεο ηαπηφζεκεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο αιιά απνηεινχλ βαζηθά βήκαηα γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο (Hooper-Greenhill et al, 

2000:23∙ Sandell, 2003:45, 47), ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ζπρλά νη νκάδεο 

ή νη θνηλφηεηεο πνπ δελ επηζθέπηνληαη ην κνπζείν αλήθνπλ ζε απηέο πνπ βηψλνπλ 

ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Black, 2005:49). Ζ πξφζβαζε θαη ε δηεχξπλζε 

ηνπ θνηλνχ κπνξνχλ λα είλαη ζηάδηα ελεξγεηψλ θαη βήκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε (DCMS, 2000:12). 

 

Έλα, επίζεο, αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ πεδίν δξάζεο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ξφινο. Ζ Νάθνπ (2001:108, 

2002:127-128) επηζεκαίλεη φηη ε παηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ αηφκσλ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ άκβιπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Αλάινγα, ν Hein (2011:38) αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί βαζηθή ππεξεζία ησλ κνπζείσλ θαη φηη «ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζπγθιίλεη 

κε ηελ θνηλσληθή επζχλε ησλ κνπζείσλ», ελψ ε Hooper-Greenhill (1999α:3-4), φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ππνζηεξίδεη πσο ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ζε θνηλσληθά εξσηήκαηα. Πξάγκαηη, ε εθπαηδεπηηθή δξάζε 

ησλ κνπζείσλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη ζπρλά ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε 

ησλ κνπζείσλ (Dodd & Sandell, 2001:25∙Sandell, 2002α:8).  

 

Γηα παξάδεηγκα, ε κνξθσηηθή δχλακε ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζέγγηζεο αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ 

ζπλεξγαζηψλ (DCMSα, 2000, section 1). Σα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο (outreach 

programmes) απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο δξάζεηο επηθνηλσληαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, απνζθνπνχλ ζηε ζχλδεζε ηνπ κνπζείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη 

θπξίσο κε άηνκα θαη νκάδεο πνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο δελ επηζθέπηνληαη κνπζεία θαη 

πινπνηνχληαη κε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ή πξαθηηθέο 

                                                           
17

 Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο πξφζβαζεο αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα απνιακβάλνπλ ηα 

πνιηηηζηηθά αγαζά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ σο ρξήζηεο αιιά θαη ελεξγά ζπλεηζθέξνληαο 

ζε απηφλ (Tlili, 2008:129-130, 144 ζεκ.2). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



36 
 

φπσο ν δαλεηζκφο αληηθεηκέλσλ, ηα κνπζεηνιεσθνξεία, θ.ά. (Καιεζνπνχινπ, 1999∙ 

Μνπζνχξε, 1999
α
). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο κε άηνκα 

ηξίηεο ειηθίαο πνπ είλαη απνθνκκέλνη απφ θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, άηνκα ή 

παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία, θ.ιπ. (βι. ελδεηθηηθά Hooper-Greenhill et 

al., 2000:24∙Μνπζνχξε, 1999α∙ Noble & Chatterjee, 2008 ∙ Phillips, 2008). Άιια 

παξαδείγκαηα δξάζεσλ κε θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη νη δξάζεηο κε λένπο πνπ 

έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν θαη αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο -θνηλσληθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο- θαη δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε κε 

πνηθίιεο νκάδεο, δξάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε θνηλνηήησλ, γηα ηελ πξνψζεζε πγηψλ 

θνηλσληψλ κε ζέκαηα φπσο ε εγθπκνζχλε ζηελ εθεβεία, ε ζεμνπαιηθή αγσγή, ην 

Aids, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

βαλδαιηζκφο θαη ε βία ζην πνδφζθαηξν, γηα ηελ απαζρφιεζε κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο  θ.ά. 

(ελδεηθηηθά: Dodd & Sandell, 2001∙Hooper-Greenhill et al., 2000∙ Sandell, 2002
α
 

∙Tranter & Palin, 2004). Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθέο είλαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ 

κνπζείσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία, δηάθνξεο εζλνηηθέο, πνιηηηζκηθέο 

νκάδεο (ελδεηθηηθά:Dodd, Sandell, Jolly & Jones, 2008 ∙ Sandell, Dodd & Garland-

Thomson, 2010 ∙ Young, 2001). 

 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ είλαη ε δηα βίνπ 

κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. Ζ δηα βίνπ κάζεζε (lifelong learning) ζήκεξα, απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ αηφκσλ, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, λα 

πξνσζήζεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα λα έρεη πνιιαπιά νθέιε θαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο θνηλσλίαο (O’Brien & Candlin, 2001). Ζ κάζεζε απνηειεί 

ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξεη ε Κνληνγηάλλε (1995:11), κία δηα βίνπ 

δηαδηθαζία θαη ηα κνπζεία ζε αληίζεζε κε ην ζρνιείν, είλαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο φινη 

νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ελψ ε ηδέα 

ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα ελειίθσλ δελ είλαη θαηλνχξηα 

(O’Brien & Candlin, 2001). Πξάγκαηη, ηα κνπζεία κπνξεί λα είλαη ρψξνη «αζθαιείο» 

θαη «ππνζηεξηθηηθνί» παξέρνληαο ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο έκπλεπζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Dodd & Sandell, 2001:27) πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο ρψξνη δηα βίνπ κάζεζεο 

(O’Brien & Candlin, 2001), πξνζειθχνληαο θαη πξνζθέξνληαο επθαηξίεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηλνχ θαη ελήιηθεο πνπ 

ελδερνκέλσο έρνπλ δπζθνιίεο ή είλαη πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθνί ζε άιιεο κνξθέο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο (DCMS, 2000
α
:6∙ Dodd & Sandell, 2001:27∙ Hooper-Greenhill, 

2006:243∙ Υάηηαο & Ησαλλίδε, 2006).  

 

Ζ ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ηνλ ξφιν 

ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαδεηθλχεη ηε «δχλακε ηεο 

κνπζεηαθήο παηδαγσγηθήο» (Hooper-Greenhill, 2006), θαη ηα ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ ζηα 

κνπζεία κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηελ απφθηεζε μερσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη πνηθίισλ δεμηνηήησλ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ 

είλαη ε δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο (Hooper-Greenhill, 2006:241-243), ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε θαη ε εκπινθή ησλ αηφκσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ηξφπν άκεζν 

θαη βησκαηηθφ (Hooper-Greenhill, 2006:241-242∙ Νηθνλάλνπ, 2010:77, 85-86), ν 

ζπλδπαζκφο ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο κάζεζεο (Νάθνπ, 2001:204∙ Νηθνλάλνπ, 

2005:21, 2010:77, 86), ε ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αηφκσλ (Νηθνλάλνπ, 2002:15, 2010:86), ην εχξνο ησλ 

κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα επξχηαην θάζκα εκπεηξηψλ, 

ε αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην πνηθίισλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλνληαη ζηφρνη πνπ εληζρχνπλ θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε (Dodd & Sandell, 

2001:26-27), ε έιιεηςε ηεο απαίηεζεο γηα βαζκνινγηθέο επηδφζεηο θαη ε απνπζία ηνπ 

άγρνπο πνπ κπνξεί  λα πξνθαιεί ε ηππηθή εθπαίδεπζε (Νηθνλάλνπ, 2002: 14-15, 287∙ 

Tranter & Palin, 2004:89∙ Υάηηαο & Ησαλλίδε, 2006), ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

θαη κεζφδσλ κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ (Νηθνλάλνπ, 2010:97-118), ε κάζεζε 

κέζσ αληηθεηκέλσλ (ελδεηθηηθά: Durbin, Morris, & Wilkinson, 1990∙ Hennigar-

Shuh,1999 ∙ Καιεζνπνχινπ, 2002∙ Μπνχληα & Νηθνλάλνπ, 2008∙ Νάθνπ, 2001: 35-

67. Νηθνλάλνπ, 2002:15-21, 89-93, 2005,  2010: 78-80), (βι. θαη θεθ. 4.1.). Χζηφζν, 

θαη ζην δήηεκα απηφ αλαπηχζζεηαη κία πξνζέγγηζε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

επίπεδν ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κνπζείσλ. Γηα παξάδεηγκα, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ζπρλά παξακέλεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ έπεηαη ηεο ζπιινγήο 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εθζέζεσλ (O’Brien & Candlin, 2001∙ Νηθνλάλνπ, 2005:22).  

 

Ζ ζχγρξνλε έξεπλα θαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε πνηθίισλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ (ελδεηθηηθά: 

Dodd & Sandell, 2001∙ Dodd et al., 2008∙ Hooper-Greenhill et al., 2000∙ Ησαλλίδε, 

2005∙ Newman, McLean & Urquhart, 2005∙ O’ Brien & Candlin, 2001∙ Sandell, 2002, 

2002
α
, 2003, 2007∙ Sandell, Dodd & Garland-Thomson, 2010∙ παλδάγνπ, 2011∙ 

Υάηηαο & Ησαλλίδε, 2006). Πξάγκαηη, ζε ζρεηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο θαη φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ παξαδείγκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κνπζεία 

έρνπλ αλαπηχμεη αμηφινγεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε κηα πνηθηιία θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. 

λνζνθνκεία, νίθνη επγεξίαο, θπιαθέο, θνξείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθνί θνξείο, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, θ.ά. (ελδεηθηηθά: 

Hooper-Greenhill et al., 2000), ελψ θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ 

αμηφινγα παξαδείγκαηα κε αλάινγν πξνζαλαηνιηζκφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο 

δξάζεηο κε ζρεηηθφ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο 

Σέρλεο (Tsekou, 2012), ηα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Μνπζείνπ (Καιεζνπνχινπ, 1999), ηε ζπλεξγαζία ηνπ Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ 

Μνπζείνπ κε Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο θαη άιιεο κνλάδεο γηα άηνκα κε ςπρηθέο 
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δηαηαξαρέο (Γθφηζεο & Βνζλίδεο, 2008∙ Ληφιηνο, 2008), ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα παηδηά 

κνπζνπικαληθψλ νηθνγελεηψλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο 

Αζήλαο ή ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ κνπζείσλ θαη θνξέσλ γηα παηδηά 

θαη άηνκα Ρνκά θαη παηδηά δηαθνξεηηθήο εζλνηηθήο θαηαγσγήο (βι. ελδεηθηηθά 

Γθφηζεο, 1996, 1997, 2011∙ Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:71-77∙ Νάθνπ, 2015∙Φαθηνιά, 

2002∙ ΤΠΠΟ, 2002:25-26), θ.ά. Αο ζεκεησζεί φηη γεληθφηεξα ηα ειιεληθά κνπζεία 

εκθαλίδνληαη επαηζζεηνπνηεκέλα ζε δεηήκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο φπσο θαη ζην 

δήηεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (βι. ελδεηθηηθά Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 

2005∙Γθφηζεο, 2011, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη Παιιηλνζηνχλησλ Μαζεηψλ» απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  http://www.diapolis.auth.gr/index.php/1-

----2011-2012/2011-2012)
18

.  

 

Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε ζπδήηεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη, επηθεληξψλεηαη ζηνλ αληίθηππν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα κνπζεία ζηε 

δσή ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζηνλ ξφιν ησλ 

κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ φπσο ν 

ξαηζηζκφο, άιιεο κνξθέο δηαθξίζεσλ, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, θ.ιπ. (Hooper-

Greenhill et al,  2000 ∙ Dodd & Sandell, 2001∙ Newman, McLean, & Urquhart, 2005∙ 

Sandell, 2002
α
, 2003:46). Σα παξαδείγκαηα δξάζεσλ δηαθφξσλ κνπζείσλ αιιά θαη ε 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα,  θαηαδεηθλχνπλ φηη ν ξφινο 

ησλ κνπζείσλ θαη ε ελ δπλάκεη ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κπνξεί λα αθνξά έλα επξχ 

θαη ζχλζεην θάζκα θαη κάιηζηα κε αληίθηππν ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, ζε επίπεδν θνηλνηήησλ θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο (Dodd & Sandell, 2001:25-

35∙ Sandell, 2002
α
, 2003:45-46).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε αηνκηθφ επίπεδν, νη δηάθνξεο δξάζεηο  ησλ κνπζείσλ κπνξνχλ 

λα απνδεηρζνχλ ζεκαληηθέο γηα άηνκα πνπ βηψλνπλ δπζθνιίεο θαη νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο φπσο ε αλαπεξία, ε θνηλσληθή απνκφλσζε, 

θ.ιπ. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ ζπλδέεηαη κε ζηφρνπο φπσο ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

απηνπεπνίζεζε, ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο, ε απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε αληηκεηψπηζε ηεο κνλαμηάο, ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

κε άιια άηνκα, νη επθαηξίεο αλαδήηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ 

αλήθεηλ, ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα μεπεξάζνπλ άιια εκπφδηα ή 

θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Οη ζηφρνη 

απηνί επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, κε ηελ 

άκεζε επαθή κε πξφζσπα ζην πιαίζην δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ κνπζείσλ (Dodd & Sandell, 2001:26-27,36-41∙ Hooper-Greenhill et al., 2000:24-

26∙Sandell, 2002
α
: 5-6, 2003:45). ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν εζεινληηζκφο είλαη κηα 

                                                           
18

 ηηο παξαπάλσ ελδεηθηηθέο αλαθνξέο δελ πεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο δξάζεηο κε 

άηνκα κε αλαπεξίεο. Γηα ην ζέκα απηφ γίλνληαη εθηελέζηεξεο αλαθνξέο ζε επφκελα θεθάιαηα. 
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αθφκα δπλαηφηεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα κνπζεία κε νθέιε ηφζν γηα ηα 

ίδηα ηα κνπζεία φζν θαη γηα ηα άηνκα (Dodd & Sandell, 2001: 27∙ Sandell, 2002α:6). 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ηα άηνκα κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

αλάινγα ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο κπνξεί λα είλαη θαη πην πξαθηηθά φπσο ε αλάπηπμε 

επθαηξηψλ ή δεμηνηήησλ απαζρφιεζεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, νη ζχγρξνλεο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

ππνγξακκίδνπλ φηη ε κάζεζε θαη ε εκπεηξία κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν γλσζηηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνχο 

φπσο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, απηνλνκία, αίζζεκα αζθάιεηαο, απηνεθηίκεζε, 

ζεβαζκφο, θαηαλφεζε ησλ άιισλ,  θ.ιπ. (Hooper-Greenhill, 2006, 

2007∙Κνληνγηάλλε, 1995: 24-27∙ Νάθνπ, 2001: 203-204∙Νηθνλάλνπ, 2002:42). 

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Dodd & Sandell (2001: 26), παξφκνηνη ζηφρνη ζε 

αηνκηθφ ή ςπρνινγηθφ επίπεδν πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ 

κνπζείσλ ίζσο λα κελ είλαη πάληα θαηαλνεηνί ή λα κελ θαηαγξάθνληαη θαη λα κελ 

αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ή θαη λα κε γίλνληαη 

πάληα επξχηεξα αληηιεπηνί πέξα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 

εκπιέθνληαη ζε αλάινγεο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ (Hooper-Greenhill et al, 2000:5, 18). 

Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, είλαη απηή ηεο ελδπλάκσζεο 

ηνπ «ελεξγνχ πνιίηε», κηα έλλνηα ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε φξνπο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ (Newman, McLean, 

& Urquhart, 2005:42-43). Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ηνκείο ηεο δσήο φπσο ν θνηλσληθφο 

ηνκέαο, ν πνιηηηθφο, ν πνιηηηζηηθφο ή θαη ν νηθνλνκηθφο. Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε «ελεξγψλ πνιηηψλ», δειαδή αηφκσλ πνπ ελζαξξχλνληαη θαη 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή αιιά θαη ζηελ 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο θνηλσλίαο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο (Newman, McLean, & Urquhart, 

2005: 41-42) ηνλίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπλεηζθνξά ησλ 

κνπζείσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλδέεηαη κε πξνζσπηθνχο ζηφρνπο φπσο ε 

απηνπεπνίζεζε θαη ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο.  

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο ζπλεηζθνξάο ή ηεο ελ δπλάκεη ζπλεηζθνξάο ησλ κνπζείσλ 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε, αθνξά ηηο επηκέξνπο θνηλφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. Μέζα απφ 

δηάθνξεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηα κνπζεία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελδπλάκσζε θνηλνηήησλ θαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ηνπο, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζέιεζεο γηα αιιαγή, ζηελ αχμεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηνπηθή δσή θαη ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ (Dodd & Sandell, 2001:27-28, 42-48∙ Hooper-Greenhill et al., 2000:27-

28∙Sandell, 2002α:7, 2003:45).  

 

Σν ηξίην επίπεδν ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε αθνξά 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα κνπζεία κέζα απφ ηηο 

ζπιινγέο ηνπο θαη ηηο «ηζηνξίεο» πνπ αθεγνχληαη έρνπλ ηε δχλακε θαη ηε δπλαηφηεηα 
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λα πιεξνθνξήζνπλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεηδεηά (Dodd & 

Sandell, 2001:32∙Sandell, 2002
α
:8-15∙ Sandell, 2003:45). πσο πξναλαθέξζεθε ηα 

κνπζεία δελ είλαη νπδέηεξνη ρψξνη φπσο δελ είλαη νπδέηεξεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

ζπιινγήο θαη έθζεζεο, γεγνλφο πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελφο επξχηεξνπ 

κνπζεηνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ (Νάθνπ, 2001) αλαθνξηθά θαη κε ηνλ βαζκφ ή ηνλ 

ηξφπν εθπξνζψπεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ. Δμάιινπ, φπσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:44),  «ηα κνπζεία δε 

κειεηνχλ ην παξειζφλ ή ην παξφλ απηφ θαζαπηφ, αιιά ηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο ή 

ηνπ παξφληνο πνπ δηαζέηνπλ θαη κε βάζε απηά δηακνξθψλνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο». 

Δπηπιένλ, ηα αληηθείκελα ηνπνζεηεκέλα ζην κνπζείν θαη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα απφ απηή πνπ ηα δεκηνχξγεζε, δελ «κηινχλ» απφ κφλα ηνπο αιιά 

κέζα ζην πιαίζην πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί (Hooper-Greenhill, 2000: 148∙Νάθνπ, 2001: 

147-176)
19

.  

 

Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε απηφ ην ηξίην επίπεδν ζπλεηζθνξάο ησλ κνπζείσλ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Dodd & Sandell, 2001:32) 

θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζηελ θνηλσλία. Μέζα  απφ ηηο 

ζπιινγέο, ηηο εθζέζεηο, ηα πξνγξάκκαηα θαη άιιεο δξάζεηο ηα κνπζεία κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ άκβιπλζε αληζνηήησλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηχπσλ, ζηελ 

αλάδεημε θαη ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Hooper-Greenhill et al, 2000:30-32∙ Dodd & Sandell, 

2001:32, 52-72∙ Sandell, 2002
α
:8-15, 2003:45). πσο αλαθέξεη ε Νάθνπ (2009:41), 

πνιιά κνπζεία ζήκεξα ζηξέθνληαη ζε ζπιιεθηηθέο θαη εθζεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ηε δσή απιψλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, γπλαηθψλ, κεηνλνηήησλ, θ.ιπ., αιιά 

θαη αηφκσλ κε αλαπεξία φπσο ζα δνχκε θαη ζε επφκελε ελφηεηα. 

 

Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα είλαη ζπκβαηηθή θαη απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε (Dodd & Sandell, 2001:34∙ Hooper-Greenhill 

et al, 2000:24). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα παξαπάλσ επίπεδα δελ δηαρσξίδνληαη 

απφιπηα, θαζψο νη δηάθνξεο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπινχο 

ζηφρνπο κε αληίθηππν θαη ζηα ηξία επίπεδα (Dodd & Sandell, 2001:34). Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξνπλ νη Hooper-Greenhill et al., (2000:24), κία έθζεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα πξνσζήζεη ζρεηηθά κελχκαηα ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ, λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηα άηνκα ηα 

νπνία κπνξεί λα πξνβάιινληαη κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ελψ ζην πιαίζην 

                                                           
19

 Ζ πνιπζεκία ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη έλα ζχλζεην δήηεκα θαη αθνξά ηα λνήκαηα, ηηο 

αμίεο θαη ηηο ζεκαζίεο πνπ απνδίδνληαη ζηα αληηθείκελα κε ηελ έληαμή ηνπο ζην κνπζεηαθφ ρψξν. Ζ 

πνιπζεκία ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο παξακέηξνπο – ηζηνξηθέο, 

πνιηηηζκηθέο, κνπζεηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο – θαη γεληθφηεξα κε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ κνπζεηαθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ν ρψξνο, νη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνπζείσλ, νη εθζεζηαθέο ινγηθέο θαη ην θνηλφ (Νάθνπ, 2001:147-176). Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ην 

δήηεκα ηεο εξκελείαο κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ.  
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πνηθίισλ δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο έθζεζεο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ θαη 

ζηφρνη κε ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί – θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε δεηήκαηα φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε πνιηηηθή νξηζκέλσλ ρσξψλ 

πνπ αλακέλεη απφ ηα κνπζεία λα έρνπλ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα δηάθνξνη εξεπλεηέο (Dodd & Sandell, 2001: 13-14, 24∙ 

Fleming, 2001: 17-19∙ Raj, 2001: 21-22∙Sandell, 2002α:3, 2003: 48), αλαθέξνληαη ζε 

απφςεηο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί γηα ην δήηεκα απηφ, φπσο φηη ε εκπινθή ησλ κνπζείσλ 

ζε πνηθίια θνηλσληθά δεηήκαηα (π.ρ. δηαθξίζεηο, άιια θνηλσληθννηθνλνκηθά ζέκαηα, 

θ.ιπ.) κπνξεί λα κελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κνπζείσλ σο πνιηηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Με ηελ έλλνηα απηή νη επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα ληψζνπλ 

πην βνιηθά κε ξφινπο ή πξαθηηθέο ησλ κνπζείσλ φπσο ε  δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ε εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία, θ.ιπ.  

 

Άιινη εξεπλεηέο επίζεο (Coffee, 2008: 261∙ Dodd & Sandell, 2001:13∙ Raj, 2001:21), 

αλαθέξνπλ απφςεηο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηελ «νπδεηεξφηεηα» ησλ 

κνπζείσλ, φπσο φηη ηα κνπζεία ζα πξέπεη λα είλαη ρψξνη «νπδέηεξνη» θαη 

«αληηθεηκεληθνί» αθνχ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

ίζσο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ δξάζεηο πνπ κπνξεί λα ηα πνιηηηθνπνηήζνπλ ή λα 

εξκελεπζνχλ κε φξνπο «ζπλεγνξίαο» ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Απέλαληη 

ζε απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αληηηίζεηαη ε άπνςε φηη ε εκπινθή ησλ κνπζείσλ 

ζε δεηήκαηα φπσο ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο, 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ ζέινπλ ηα κνπζεία λα εζηηάδνπλ ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο παξαθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο θαη 

ηελ θνηλσληθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα (Raj, 2001:21-22). πσο 

αλαθέξνπλ νη Dodd & Sandell, (2001:5), ε ελαζρφιεζε ησλ κνπζείσλ κε θξίζηκα 

θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο ν ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο, ε απαζρφιεζε, θιπ., δε 

ζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία ζα κεηαηξαπνχλ ζε «φξγαλα θπβεξλεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ». 

Δπηπιένλ, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ «νπδέηεξε» ζηάζε ησλ κνπζείσλ, ηα κνπζεία αθελφο 

δελ είλαη νπδέηεξνη ρψξνη (Νάθνπ,2001:125∙ Raj, 2001:21) θαη αθεηέξνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, έρνπλ ηε δχλακε λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη λα δηακνξθψλνπλ 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζπλεηδεηά (Dodd & Sandell, 2001:32). Μνπζεία πνπ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ξφινπ αληηκεησπίδνπλ 

γεληθφηεξα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ ηέρλε ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο πνπ 

δηακνξθψλεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ θνηλσλία θαη 

κε ηελ έλλνηα απηή, ε ζπιινγή, ε δηαθχιαμε θαη ε εξκελεία ησλ αληηθεηκέλσλ 

απνηεινχλ ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλνληαη επξχηεξνη θνηλσληθνί ζηφρνη (Dodd 

& Sandell, 2001:13,24). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην εχξνο 

ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ θαη ηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη πσο νη επαγγεικαηίεο κνπζείσλ κπνξεί λα δείρλνπλ θαη 
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έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα θέξεη 

ζηα κνπζεία ε πξνζέγγηζε απηή (Sandell, 2003:48). 

 

ε πην πξαθηηθφ επίπεδν ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο ε λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ε αλάπηπμε αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ, ην εχξνο ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ κελ ηε 

δπλακηθή ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή αιιά δεκηνπξγνχλ θαη δπζθνιίεο 

ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο κνπζεηαθήο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε, 

ε έιιεηςε αμηνιφγεζεο ή νη δπζθνιίεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ 

πνπ έρνπλ ζηνπο απνδέθηεο, νη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε κηθξή δηάξθεηα θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ, ε ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο, 

νη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ησλ ηνπηθψλ θαη κεγαιχηεξσλ 

κνπζείσλ, θ.ιπ. (Black, 2005:51∙Dodd & Sandell, 2001:27∙ Hooper-Greenhill et al, 

2000:5,53,60∙ Tlili, 2008:124∙ West & Smith, 2005). Δπηπιένλ, θαη ζε φ,ηη αθνξά ην 

δήηεκα ηεο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο απηήο ηεο ζπκβνιήο ησλ κνπζείσλ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαίλεηαη πσο πνιινί θνξείο κπνξεί λα κελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ κνπζείσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Sandell, 2002
α
:3∙ Tranter & 

Palin, 2004:90).  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα κνπζεία δελ 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ κφλα 

ηνπο θαη νχηε ηζρπξίδνληαη θάηη ηέηνην (Dodd & Sandell, 2001:24∙ Sandell, 2002
α
:21), 

ελψ είλαη απηνλφεην φηη δελ αληηθαζηζηνχλ ηνλ ξφιν άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Sandell 

(2002
α
:4,21), ε ελαζρφιεζε ησλ κνπζείσλ κε παξφκνηα θνηλσληθά δεηήκαηα δε 

ζεκαίλεη φηη φια ηα κνπζεία έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, ή ην πιηθφ  γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε φια απηά ηα ζέκαηα ή θαη ζηα ηξία επίπεδα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Δθείλν φκσο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ, ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο κέζα ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα αιιά θαη ησλ κνλαδηθψλ ζπλζεθψλ, επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ 

έρνπλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ επέιηθηεο δξάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο θαη λα ζπκβάινπλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πην δίθαηεο πνπ λα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ  κειψλ ηεο (Dodd & Sandell, 2001:24∙ Sandell, 2002
α
:4). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζην 

πιαίζην κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη φρη κεκνλσκέλα αιιά θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο κνπζεηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη θαλεξφ φηη αιιαγέο ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο δελ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε 

αιιά πξνυπνζέηνπλ κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε (Sandell, 2003). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε «ζεκειηψδεο θαη θηινζνθηθή δέζκεπζε» (Raj, 2001: 21) 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ ελ ηέιεη ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζχλζεην θαη δηεπξπκέλν θνηλσληθφ ξφιν πνπ ηα κνπζεία θαινχληαη ζήκεξα λα έρνπλ 

(O’ Brien & Candlin, 2001∙ Raj, 2001: 21-22∙ Sandell, 2003).  
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Κπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 1
νπ

 θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, σο έλαλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο παξάγνληα θαη ηαπηφρξνλα 

πξνυπφζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ρσξίο εκπφδηα, δηαθξίζεηο θαη 

απνθιεηζκνχο. Με ηελ έλλνηα απηή θαη δεδνκέλνπ φηη ε πξνζβαζηκφηεηα απνζθνπεί 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ είλαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη φρη απνζπαζκαηηθά. 

 

ην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ είλαη ζχκθπηε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ κνπζείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη κε ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ θαη πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: ηε θπζηθή πξφζβαζε, ηε δηαλνεηηθή, ηελ αηζζεηεξηαθή, ηελ 

εθπαηδεπηηθή, ηελ πνιηηηζηηθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ ηερλνινγηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, θ.ιπ. Αλάινγα, 

θαη νη θξαγκνί πξφζβαζεο είλαη πνιπδηάζηαηνη θαη αιιεινεμαξηψκελνη. Ζ ζπδήηεζε 

γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα απνηειεί 

έθθξαζε ηεο ζπλεηδεηήο ζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κνπζείσλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπο. Αλ θαη ε νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά απνηειεί έλα 

επξχηεξν ζέκα παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, ε ζπδήηεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζπλδέεηαη κε ην αίηεκα γηα ηελ άξζε κνξθψλ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη 

απνθιεηζκνχ θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ αηφκσλ γηα ηζφηηκε 

πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ. 

 

Μέζα ζην πιαίζην απηφ αλαδεηθλχεηαη θαη ε -ελ δπλάκεη- ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

απνηειεί ην ζεκειηψδεο βήκα γηα ηελ εδξαίσζε ζρέζεσλ κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη δελ είλαη ηαπηφζεκε ησλ 

δπλαηνηήησλ ζπλεηζθνξάο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ 

κνπζείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κε αληίθηππν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν θνηλφηεηαο θαη ζε επίπεδν θνηλσλία, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία αληηθαζηζηνχλ ηνλ ξφιν άιισλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 

Ο ξφινο ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλδέεηαη κε ηνλ ζχλζεην θαη 

δηεπξπκέλν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ ηα κνπζεία θαινχληαη ζήκεξα λα 

έρνπλ θαη ηελ επζχλε ηνπο λα ην πξάμνπλ. 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



44 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΟΤΔΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΑ ΜΔ 

ΑΝΑΠΖΡΗΔ – Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΟΒΑΡΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ 

Σν παξφλ θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα 

κνπζεία. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο-κνληέια αλαπεξίαο 

θαη ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ. Δπίζεο, απνζαθελίδνληαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

κνπζεία ην «θνηλφ» ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο. Παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο 

ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο ηα κνπζεία, ζε 

επίπεδν θξαηψλ, δηεζλψλ ελψζεσλ, δηαθεξχμεσλ θαη λνκνζεζίαο θαζψο θαη 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ζηε ρψξα καο. To θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ζεκείσλ ζπδήηεζεο γηα ηε «ζέζε» ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζε ρψξνπο «νπηηθνθεληξηθνχο» φπσο ηα κνπζεία αιιά θαη γηα δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ησλ κνπζείσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. 

  

2.1. Ζ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο  

 

Δίλαη γεληθφηεξε δηαπίζησζε φηη νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο 

πξνζθξνχνπλ ζε κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε αλαπεξία ηνπνζεηείηαη θαη εμεηάδεηαη, ηελ αλνκνηνγέλεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία, θ.ά. (Εψληνπ-ηδέξε, 

2011:15-22). Παξάιιεια, φπσο ζεκεηψλεη ν Κνπηάληνο (2000:65), «νη νξηζκνί 

πεξηέρνπλ πνιηηηθφ ιφγν θαη θνηλσληθέο απφςεηο», θαη έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, 

φρη κφλν γηα ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπλ κηα θαηάζηαζε θαη ην πεξηερφκελν πνπ 

απνδίδνπλ ζηελ αλαπεξία, αιιά θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αληηκεησπίδεηαη απηή ε θαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Oliver, 2009:40-43).  

 

Ζ επηθξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα ηνπ αηνκηθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο, ηδηαίηεξα ζηηο 

ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, επέβαιε κηα αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο 

«πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο», εδξαίσζε αληηιήςεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ αλαπεξία κε ηελ 

αξξψζηηα θαη ηε δπζηπρία, θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία αλάινγσλ 

ζηεξενηχπσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ κε φξνπο δηάγλσζεο, αζζέλεηαο, 

πξνζηαζίαο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο θαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο «απφθιηζεο» 

απφ ην «θαλνληθφ» (Γεσξγνχια, 2011: 8-10∙ Εψληνπ-ηδέξε, 2011:64-68∙Κνπηάληνο, 

2000:66∙ Oliver, 2009∙ηξνγγπιφο, 2015:14-16)
20

. ην αηνκηθφ κνληέιν ε αλαπεξία 

                                                           
20 χκθσλα κε ηνλ Oliver (2009: 121-134), ε αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο αηνκηθφ πξφβιεκα είλαη 

απηή πνπ νδήγεζε ζηελ «ηαηξηθνπνίεζε» ηεο αλαπεξίαο. Ζ ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο σο «αηνκηθή 

παζνινγία» νδήγεζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ αλαπήξσλ κέζσ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, κε ηελ ηαηξηθή – 
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γίλεηαη θαηαλνεηή σο αηνκηθή ππφζεζε, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε θάπνηαο 

«ιεηηνπξγηθήο βιάβεο» θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ σο «ζχκα» ηεο βιάβεο, ζέηνληαο ζην πεξηζψξην ηνλ ξφιν ηεο 

θνηλσλίαο πνπ επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηηο εκπεηξίεο ηεο αλαπεξίαο (Γεσξγνχια, 

2011:10 ∙Κνπηάληνο, 2000:65, 2005:32-37 ·Oliver, 2009∙ηξνγγπιφο, 2015:14-16).  

 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηε ζπκβνιή ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, εζηηάδεη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο θξαγκνχο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία θαη 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε θνηλσληθψλ αιιαγψλ (Εψληνπ-ηδέξε, 2011:69-

76∙Κνπηάληνο, 2005:37-42∙ηξνγγπιφο, 2015:14-16). Σα ίδηα ηα αλαπεξηθά θηλήκαηα 

είραλ ακθηζβεηήζεη ην αηνκηθφ κνληέιν αλαπεξίαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

1970 (Εψληνπ-ηδέξε, 2011:69) αλαπηχζζνληαο κηα αμηνζεκείσηε δξάζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο κηαο θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ηεο δηάθξηζεο ηεο «βιάβεο» απφ ηελ «αλαπεξία» (Oliver, 2009:55-56). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ην θίλεκα ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (UPIAS- Union 

of Physically Impaired Against Segregation) πξνζδηφξηζε ηελ αλαπεξία σο κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία «πξνθαιείηαη απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή νξγάλσζε, ε νπνία δε 

ινγαξηάδεη θαζφινπ ή ινγαξηάδεη ειάρηζηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θπζηθέο βιάβεο, 

πεξηνξίδνληάο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο» (αλαθνξά απφ Oliver, 

2009:56). Σν θνηλσληθφ κνληέιν, ρσξίο λα παξαβιέπεη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε βιάβε, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ θνηλσλία θαη ππνγξακκίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα άξζεο πνηθίισλ θξαγκψλ - πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ - πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

(Εψληνπ-ηδέξε, 2011:70-71∙ηξνγγπιφο, 2015:15-16).  

 

Ζ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο αηνκηθή παζνινγία θαη «απφθιηζε», αιιά θαη αλάινγα 

ζηεξεφηππα, αληαλαθιψληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο αθφκα 

θαη φηαλ ε πξφζεζε είλαη ε άκβιπλζε πεξηνξηζκψλ θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηε ρψξα καο γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

αλαπεξίαο κε ηελ απφθιηζε είλαη ν πξψηνο λφκνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ 

ςεθίζηεθε ην 1981 (Ν.1143/81) ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αλαθέξνληαλ σο 

«απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ». Ο λφκνο απηφο δέρηεθε θξηηηθή αθνχ, κεηαμχ 

άιισλ, φξηδε θαη δηαρψξηδε ηα «απνθιίλνληα» άηνκα απφ ηα «θπζηνινγηθά» (Εψληνπ-

ηδέξε, 2011:113-115, 2008:13-14, 2000:32∙ ηαζηλφο, 2001:237-238)
21

. Αληίζηνηρα, 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ 

θνξέσλ λα απεπζχλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη παξά ηηο 

αλακθίβνια θαιέο πξνζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ, βιέπνπκε αλαθνξέο ζηνπο 

                                                                                                                                                                      
αιιά θαη άιισλ «εηδηθψλ» - λα νξίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη έλα θάζκα θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη 

θαζαξά ηαηξηθήο θχζεο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία, θ.ιπ. (Εψληνπ-ηδέξε, 2011:70-71∙Κνπηάληνο, 

2000:67∙ Oliver, 2009:124). 
21

 Με ηνλ λφκν 1566/1985 θαηαξγήζεθε ν φξνο απηφο θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ φξν «άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο». Με ηνλ λφκν 2817/2000 ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» αιιάδεη ζε  «άηνκα κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» θαη κε ηνλ λφκν 3699/2008 πηνζεηείηαη ν φξνο «άηνκα κε αλαπεξία ή 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Πεξηζζφηεξα γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο βι. 

Εψληνπ-ηδέξε, 2011:108-128. 
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«απνθιίλνληεο», φξνο πνπ πεξηειάκβαλε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

καζεηψλ
22

. Αλ θαη ζηελ πνξεία απηνί νη φξνη παχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο 

πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ηελ άξζε πνηθίισλ θξαγκψλ πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο, δελ 

απνθεχγνληαη θαηάινηπα ηνπ αηνκηθνχ κνληέινπ κε αλαθνξέο ζηελ «αλεκπφξηα» ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πάζρνληεο»
23

. Οη παξαπάλσ αλαθνξέο 

ππνδειψλνπλ ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ αζθεί ην αηνκηθφ κνληέιν αλαπεξίαο παξά 

ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο ηεο πξνζέγγηζεο (ηξνγγπιφο, 2015:15).  

 

ήκεξα, ζε έλα πιαίζην ζπλδπαζηηθήο ζεψξεζεο (Κνπηάληνο, 2005:45-53), 

αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πιεπξάο ηεο αλαπεξίαο (Βιάρνπ, 2000:101). Ζ αλαπεξία, ζήκεξα, γίλεηαη θαηαλνεηή 

ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ 

εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ή πεξηβαιινληηθψλ θαη αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (WHO, 2002 αλαθνξά απφ Αξγπξφπνπινο, 2010:309). Σν 2001, o 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization, WHO) πηνζέηεζε ηε 

Γηεζλή Σαμηλφκεζε Λεηηνπξγηθφηεηαο, Αλαπεξίαο θαη Τγείαο (International 

Classification of Functional, Disability and Health). Πξφθεηηαη γηα κία πνιπδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο (WHO, 2001), κέζα απφ κία «βηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή άπνςε» (Dufreney-Trinchinetti, 2004:66) πνπ ζπλδπάδεη ηελ αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο (Dufreney-Trinchinetti, 2004:66∙ Fletcher, 

2013:299∙Κνπηάληνο, 2005:46) ππνγξακκίδνληαο φηη «ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο αηφκνπ 

ζε έλα ηνκέα αληαλαθιά κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ην 

πιαίζην πεξηβαιινληηθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ» (WHO, 2001:17). Απηή ε 

αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο θαη ε ζπδήηεζε γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζέηεη ε θνηλσλία ζηελ πξφζβαζε, ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (Dufreney-Trinchinetti, 2004:69), 

επεξέαζαλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηνκείο θαη ζεζκνχο ηεο 

θνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζείσλ (Delin, 2003∙Moussouri, 2007). 

 

 

                                                           
22

 «Ση γίλεηαη φκσο γηα ηηο νκάδεο ή ηα άηνκα πνπ παξεθθιίλνπλ ηνπ γεληθνχ θαλφλα; Χο απνθιίλνληεο 

ζεσξνχκε ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ βαζηθέο ειιείςεηο ζηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Απηέο 

κπνξεί λα νθείινληαη ζε ςπρνινγηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο (π.ρ. γξαθναλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, 

ιεηηνπξγηθφο αλαιθαβεηηζκφο, καζεζηαθή θαζπζηέξεζε) ή αθφκα θαη ζηελ νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηνπο πξνέιεπζε: παηδηά ηνπ ρσξηνχ SOS, παηδηά νξθαλνηξνθείσλ, παιιηλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο, απφδεκνη, ηζηγγάλνη ROM, θ.ά. Βέβαηα νη ειιείςεηο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε 

πξνβιήκαηα ςπρνθηλεηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλαπεξίαο» (Υξπζνπιάθε, 1997:52). 
23

 «Σελ αλεκπφξηα νθείινπκε λα ηε ρξεψλνπκε φρη ζηνπο πάζρνληεο ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά ζηελ ίδηα 

ηελ πνιηηεία πνπ απνθιείεη πνιινχο αλζξψπνπο απφ ηελ πξφζβαζε ζε πνιινχο ρψξνπο. Μνηάδεη ζαλ 

θαλείο λα κελ ζθέπηεηαη φηη φινη καο κπνξεί λα βξεζνχκε ζε απηήλ αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ραξαθηεξίδνπκε σο άηνκα κε αλαπεξία. Σνπιάρηζηνλ ην κνπζείν θαη ην ζρνιείν νθείιεη 

λα εκκέλεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη φρη λα ηνπο ζηεξεί επθαηξίεο κε ηε 

δηθαηνινγία θαη ηελ πξνβνιή ησλ αδπλακηψλ ηνπο» (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:65). 
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2.1.2 Άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο 

Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο - κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο 

- ζπληζηά κηα αλνκνηνγελή νκάδα αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο φρη κφλν σο 

άηνκα φπσο άιισζηε φινη νη άλζξσπνη, αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ηνπ νπηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, ηελ ππνιεηπφκελε φξαζε ή ηελ ειηθία εκθάληζεο ηνπ νπηηθνχ 

πξνβιήκαηνο (Αξγπξφπνπινο, 2015, 2011)
24

. Σα δηάθνξα πξνβιήκαηα φξαζεο 

(Ληνδάθεο, 2000:28-36∙ Mason, 1997∙ Κνπηάληνο, 2005:82-92), κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε νπηηθή νμχηεηα
25

, ην νπηηθφ πεδίν
26

, ε δηάθξηζε ησλ 

ρξσκάησλ ή ε επαηζζεζία ζην θνληξάζη, ζην έληνλν ή αδχλακν θσο ή ζηηο 

ελαιιαγέο ηνπ θσηηζκνχ (Αξγπξφπνπινο, 2011:31-32∙ Mason, 1997
α
). 

 

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο: ε 

ηαηξηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε (Αξγπξφπνπινο, 2006∙ Mason, 1997
α
). Με 

βάζε ηελ ηαηξηθή αμηνιφγεζε ηεο φξαζεο, ε «ηχθισζε» ή ε νιηθή απψιεηα φξαζεο 

αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα άηνκν έρεη νπηηθή νμχηεηα κηθξφηεξε απφ 3/60 

ή απψιεηα νπηηθνχ πεδίνπ κηθξφηεξε ησλ 10 κνηξψλ ζηνλ θαιχηεξν νθζαικφ κε ηελ 

θαιχηεξε δηφξζσζε (Αξγπξφπνπινο, 2011:32∙ Mason, 1997α:55∙ WHO,2010:8). 

ηελ Διιάδα θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 958/1979 (άξζξν 1): «Σπθιφο, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, λνείηαη παλ πξφζσπνλ, ην νπνίνλ ζηεξείηαη παληειψο θαη 

ηεο αληηιήςεσο ηνπ θσηφο ή ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή νμχηεο είλαη κηθξνηέξα ηνπ ελφο 

εηθνζηνχ (1/20) ηεο θπζηνινγηθήο ηνηαχηεο». ε φ,ηη αθνξά ηα άηνκα κε κεησκέλε 

φξαζε, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη σο άηνκα κε κεησκέλε ή 

πεξηνξηζκέλε φξαζε εθείλα ησλ νπνίσλ ε νπηηθή νμχηεηα είλαη κεηαμχ 6/18 θαη 3/60 

(ρεηξφηεξα απφ 6/18 θαη θαιχηεξα ή ίζα κε 3/60) (Αξγπξφπνπινο, 2011:32∙ Mason, 

1997
α
:55). Δπίζεο, ν φξνο «λνκηθψο ηπθιά άηνκα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα άηνκα ησλ 

νπνίσλ ε νπηηθή νμχηεηα ζηνλ θαιχηεξν νθζαικφ θαη κε νπηηθή δηφξζσζε δελ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 6/60 ή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλν ζε ηφμν φρη κεγαιχηεξν ησλ 20 κνηξψλ. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη 

                                                           
24

Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο νθείινληαη ζε δηάθνξα αίηηα πνπ δηαθξίλνληαη ζε γελεηηθά, 

πξνγελλεηηθά, πεξηγελλεηηθά θαη κεηαγελλεηηθά (Ληνδάθεο, 2000:36∙ Mason, 1997). Ζ αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηπθιψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Αληίζεηα, δε ζπκβαίλεη ην ίδην ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο φπνπ ε 

εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα (Ληνδάθεο, 2000:38).  
25

Ζ νπηηθή νμχηεηα είλαη ε επθξίλεηα ηεο φξαζεο, ε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη θαλείο απφ απφζηαζε 

έληνλεο αληηζέζεηο, ιεπηνκέξεηεο θαη ζρήκαηα (Αξγπξφπνπινο, 2011:31∙ Mason, 1997
α
:53). Ο πην 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο νπηηθήο νμχηεηαο είλαη ν πίλαθαο Snellen πνπ πεξηιακβάλεη ζεηξέο 

κε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο γξάκκαηα, αξηζκνχο ή εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ αλζξψπνπο κε θαλνληθή φξαζε. Αλ ην άηνκν κπνξεί λα δηαβάζεη κέρξη 

ηε ζεηξά γηα ηα 6 κέηξα, ηφηε ε νπηηθή ηνπ νμχηεηα είλαη θπζηνινγηθή θαη απνδίδεηαη κε ηνπο αξηζκνχο 

6/6. Ο πξψηνο αξηζκφο δειψλεη ηελ απφζηαζε απφ ηνλ πίλαθα θαη ν δεχηεξνο ηελ απφζηαζε απφ ηελ 

νπνία έλα άηνκν κε θπζηνινγηθή φξαζε δηαθξίλεη ηα γξάκκαηα. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα ην κέηξν 

νπηηθήο νμχηεηαο ελφο αηφκνπ είλαη 6/24, απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν απηφ κπνξεί λα δηαβάζεη απφ 

απφζηαζε 6 κέηξσλ απηφ πνπ θάπνηνο κε θπζηνινγηθή φξαζε κπνξεί λα δηαβάζεη ζηα 24 κέηξα 

(Αξγπξφπνπινο, 2011:31∙ Mason, 1997a:55). 
26

 Με ηνλ φξν νπηηθφ πεδίν πεξηγξάθεηαη «ε πεξηνρή πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο απ’ φια ηα ζεκεία ηνπ 

καηηνχ φηαλ θνηηάδεη επζεία κπξνζηά» (Mason, 1997
a
:58). 
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πεξηζζφηεξν γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε θξαηηθέο παξνρέο (π.ρ. επηδφκαηα) θαη φρη 

κε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε (Αξγπξφπνπινο, 2011:32∙ Huebner, 2000:59). Πξαθηηθά 

απηφ ζεκαίλεη φηη αλ έλα άηνκν ραξαθηεξηζηεί ηπθιφ δε ζεκαίλεη φηη είλαη νιηθά 

ηπθιφ (νιηθή απψιεηα φξαζεο) (Αξγπξφπνπινο, 2011:32). Πνιιά άηνκα θαη παηδηά 

πνπ αλαθέξνληαη σο «ηπθιά» έρνπλ ρξήζηκε ππνιεηπφκελε φξαζε ή δηαθξίλνπλ ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη ελψ ην ίδην άηνκν κπνξεί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. θαιέο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ), (Αξγπξφπνπινο, 2011:32∙ Huebner, 2000:59∙Mason, 

1997β:37∙Tobin, 1997:77).  

 

Οη θιηληθνχ ηχπνπ νξηζκνί θαη ηαμηλνκήζεηο έρνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

(Κνπηάληνο, 2005:114-115) θαζψο δελ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνιεηπφκελή ηνπ φξαζε (Huebner, 2000:60). Γηα ην ιφγν απηφ θαη 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ηεο φξαζεο (Αξγπξφπνπινο, 2006). ηε 

ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ην θέληξν βάξνπο δελ είλαη ε παζνινγηθή πιεπξά ηεο 

θαηάζηαζεο αιιά ε ιεηηνπξγηθή. Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξεη ε Mason 

(1997α:61,63), δχν παηδηά κε ηελ ίδηα θιηληθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε θαη ρσξίο άιιεο 

πξφζζεηεο δπζθνιίεο, κπνξεί λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά. 

Γηα ην ιφγν απηφ, δηάθνξνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φξνπο φπσο αλαγλψζηεο braille 

(braille readers) θαη αλαγλψζηεο έληππεο γξαθήο (print readers), (Huebner, 2000:61-

62). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ληνδάθε (2000:18): 

 

«Σπθιά είλαη ηα άηνκα, ηα νπνία, χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηαηξηθή 

δηνξζσηηθή παξέκβαζε, αδπλαηνχλ κελ λα δηαβάζνπλ έληππα κε ζπκβαηηθή 

γξαθή, κπνξνχλ φκσο λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θαη γεληθφηεξα 

λα εθπαηδεπηνχλ κε ην αλάγιπθν ζχζηεκα γξαθήο Braille». «Ακβιχσπα ή 

κεξηθψο βιέπνληα είλαη ηα άηνκα, ηα νπνία, χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ηαηξηθή δηνξζσηηθή παξέκβαζε, αλ θαη έρνπλ ζνβαξή βιάβε ζηελ φξαζε, 

κπνξνχλ λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θνηλά έληππα κε κεγεζπζκέλα ηππνγξαθηθά 

ζηνηρεία ή κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ θαη λα γξάθνπλ 

κε ζπκβαηηθή γξαθή».  

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πηνζεηνχκε ηνλ φξν «άηνκα κε αλαπεξίεο 

φξαζεο» ή «άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πιεζπζκφ 

ησλ αηφκσλ κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο (Αξγπξφπνπινο, 2011:31). Ζ 

αλαθνξά ζηνπο φξνπο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ζεκαληηθή 

θαζψο θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδνληαη έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Οη De Coster & Loots (2004:330), αλαθέξνπλ φηη ηα κνπζεία 

ζπρλά θαίλεηαη λα παξαβιέπνπλ δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα εθ γελεηήο 

ηπθιά άηνκα θαη ζε απηά πνπ έραζαλ ηελ φξαζή ηνπο ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



49 
 

δηαηεξνχλ ηηο νπηηθέο ηνπο κλήκεο
27

, ή αλάκεζα ζηα άηνκα κε νιηθή θαη κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο θαη ζην δηαθνξεηηθφ βαζκφ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αθή. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηή ζπρλά ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ηα ηπθιά άηνκα 

δνπλ ζην ζθνηάδη (De Coster & Loots, 2004:330), δηαησλίδνληαο έηζη έλαλ κχζν πνπ 

επηθξαηεί γηα ηα ηπθιά άηνκα
28

. Ο Hayhoe (2013) ζπκπιεξψλεη απηφλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ αλαθέξνληαο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη νπνίεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ 

ρξήζηκε ππνιεηπφκελε φξαζε θαη φηη ε εκθάληζε ησλ νπηηθψλ δηαηαξαρψλ 

παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ αθή, 

έρνπλ δήζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο σο βιέπνληεο θαη έρνπλ νπηηθή 

κλήκε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη κέζσλ δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

Δπηπιένλ, φπσο φινη νη άλζξσπνη έηζη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

φρη κφλν σο πξνο ηελ αλαπεξία αιιά σο πξνο έλα ζχλνιν πνιιψλ άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ – δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, εζλνηηθφ, κνξθσηηθφ ππφβαζξν, 

δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, ελδηαθέξνληα, δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, θ.ιπ. Ζ Candlin 

(2003), ζε έξεπλά ηεο γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζην πιαίζην εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ δξάζεσλ, ζρνιηάδεη φηη ηα 

κνπζεία ζπρλά θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο σο κηα 

«νκνηνγελή» νκάδα κε κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απψιεηα φξαζεο, παξαβιέπνληαο ηηο 

απηνλφεηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία γηα ιφγνπο πνπ δε δηαθέξνπλ 

απφ εθείλνπο ησλ βιεπφλησλ – κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

πξνζδνθίεο, θ.ιπ.  Ζ αληηκεηψπηζε απηή έρεη αληίθηππν θαη ζηηο εηδηθέο δξάζεηο πνπ 

νξγαλψλνληαη γηα ηπθινχο επηζθέπηεο, νη νπνίεο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ζπρλά είλαη 

πεξηζηαζηαθέο (Candlin,2003:102∙ Lisney, Bowen, Hearn & Zedda, 2013:357), 

επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ γεληθά ην θνηλφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

δηαηεξψληαο έλα κέζν ή ρακειφ επίπεδν ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο, ζηνηρείν πνπ κπνξεί 

λα κελ ηθαλνπνηεί κε άηνκα πνπ έρνπλ πην πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο (Candlin, 

2003:102). Ζ κε αλαγλψξηζε – αλ θαη έκκεζε ή κε εζθεκκέλε - ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ηφζν σο πξνο ην βαζκφ ή ηελ ειηθία 

απψιεηαο ηεο φξαζεο φζν θαη σο πξνο ηα άιια ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα 
                                                           
27

Σα άηνκα πνπ είλαη εθ γελεηήο ηπθιά δελ έρνπλ νπηηθέο κλήκεο. χκθσλα κε ηελ Huebner (2000:58), 

ν φξνο «εθ γελεηήο ηπθιφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα άηνκα πνπ έραζαλ ηελ φξαζή ηνπο πξηλ ηελ ειηθία 

ησλ 5 εηψλ, ειηθία ζηελ νπνία ζεσξείηαη φηη εγθαζίζηαηαη ε νπηηθή κλήκε.  
28

 Ζ Huebner (2000:64), αλαθέξεη φηη αλάκεζα ζηνπο άιινπο «κχζνπο» πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα ηπθιά 

άηνκα είλαη θαη ε αληίιεςε φηη απηά βιέπνπλ κφλν καχξν ή γθξη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κηθξφ 

πνζνζηφ αλζξψπσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη νιηθά ηπθινί. Δπίζεο, νιηθά ηπθινί 

άλζξσπνη αλαθέξνπλ φηη βιέπνπλ έλα νπδέηεξν γθξη, παξά ζθνηάδη ή καχξν ελψ άιια ηπθιά άηνκα 

έρνπλ αλαθέξεη φηη βιέπνπλ ιάκςεηο ρξσκαηηζηνχ θσηφο. Αθφκε, άιιεο πεξηπηψζεηο ηπθιψλ αηφκσλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηελ απνπζία ή ηελ παξνπζία θσηφο θάηη πνπ νλνκάδεηαη αληίιεςε 

θσηφο.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



50 
 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή «καηαίσζε» γηα επηζθέπηεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(De Coster & Loots, 2004:330) θαη αληαλαθιά ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε 

ησλ νπηηθψλ αλαπεξηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηα κνπζεία (Hayhoe, 2013). 

2.2. Πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα κνπζεία 

Ζ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα κνπζεία απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη αλάινγσλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο γεληθφηεξα ζηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζείσλ, είλαη ε έκπξαθηε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ αλζξψπσλ γηα πξφζβαζε 

ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά, φπσο απηφ εθθξάζηεθε ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην 1948: «ινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ 

ειεχζεξα ζηελ πνιηηηζηηθή δσή κηαο θνηλφηεηαο, λα απνιακβάλνπλ ηηο ηέρλεο θαη λα 

κνηξάδνληαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηα νθέιε ηεο» (UN, 1948, άξζξν 27, παξ. 

Η).  

 

Σν νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα απηφ ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δελ είλαη απφξξνηα κφλν ησλ αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο γηα 

ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θνηλφ ηνπο, αιιά θαη άιισλ 

παξαγφλησλ φπσο νη αληηιήςεηο γηα ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο πνπ πξναλαθέξζεθε (Moussouri, 

2007∙ Σζηηνχξε, 2005:38). Ζ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα κνπζεία θαη 

ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ απηά δηαρεηξίδνληαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο, κε ην αίηεκα γηα ηελ άξζε κνξθψλ 

απνθιεηζκνχ (Γθφηζεο, 2004:207) θαη ηελ έληαμε ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε επξχηεξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (EBU, 

2012:5∙Εψληνπ-ηδέξε, 2011:157-158) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 

Οη αξρηθέο πξσηνβνπιίεο δηαθφξσλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο 

ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα κνπζεία (ελδεηθηηθά: 

Fondation de France, 1991∙ Hooper-Greenhill, 1994:136-142∙McGinnis, 2003∙ 

Pearson, 1984) εληζρχζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά 

(Walters, 2009:29). Παξάιιεια, ζεκαληηθέο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ελδεηθηηθά: Fertier, 2004∙ Wehrens, 1991∙ 

Weisen, 2008:249). Γηα παξάδεηγκα, ην 1993 ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(ΟΖΔ), έρνληαο πξνεγνπκέλσο αλαθεξχμεη ηε δεθαεηία 1983-1993 σο δεθαεηία 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία
29

, πηνζέηεζε ηνπο «Πξφηππνπο Καλφλεο γηα Ίζεο Δπθαηξίεο γηα 

                                                           
29

 Ο ΟΖΔ είρε αλαθεξχμεη, επίζεο, ην 1981 σο «Γηεζλέο Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» (International 

Year of Disabled People) (βι.  http://www.un.org/esa/socdev/enable/disiydp.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 

27 Ννεκβξίνπ 2014).  
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ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο» (Standard Rules on Equal Opportunities for People with 

Disabilities), (Dufreney-Trinchinetti, 2004:66). Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ κε ζαθή αλαθνξά θαη ζηα 

κνπζεία: «Σα θξάηε νθείινπλ λα πξνσζνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηα ζέαηξα, ηα κνπζεία, νη 

θηλεκαηνγξάθνη θαη νη βηβιηνζήθεο, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο» (UN, 1994, θαλφλαο 

10.2).  

 

Αλαθνξά ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κνπζείσλ γίλεηαη θαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Convention of the Rights of Persons 

with Disabilities) απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηζφηηκε βάζε ζηελ 

πνιηηηζηηθή δσή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα 

κπνξνχλ «λα απνιακβάλνπλ πξφζβαζε ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ή ππεξεζηψλ, 

φπσο ζέαηξα, κνπζεία, θηλεκαηνγξάθνη, βηβιηνζήθεο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, θαη, 

θαηά ην δπλαηφ, λα απνιακβάλνπλ πξφζβαζε ζε κλεκεία θαη ρψξνπο εζληθήο 

πνιηηηζηηθήο ζπνπδαηφηεηαο» (UN, 2006, άξζξν 30, παξ.1γ). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο, 

ήηαλ ε  ζρεηηθή χζηαζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δπξψπεο ην 1992 (Recommendation no. 

R (92) 6), πνπ ππνγξάκκηδε ηελ αλαγθαηφηεηα «ζπζηεκηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

αιιαγήο» θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πξφζβαζεο (Weisen, 2008:249). ην ζρεηηθφ 

θείκελν νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ 

(https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGe

t&InstranetImage=2398057&SecMode=1&DocId=602414&Usage=2, θεθ. VIII,8).  

 

εκαληηθφ ήηαλ, επίζεο, ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 

2003 γηα ηε «δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πνιηηηζηηθή ππνδνκή θαη ηηο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο» θαη ε «Δπξσπατθή Γηαθήξπμε: Σέρλε, 

Πνιηηηζκφο, ΜΜΔ θαη Αλαπεξία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ην 2003, κε αθνξκή 

ηελ αλαθήξπμε ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε «Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» (Fertier, 

2004:73-75). Ζ δηαθήξπμε απηή πεξηειάκβαλε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ κηα ζεηξά 

ζεκάησλ, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

δεηήκαηα πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνζβαζηκφηεηαο ζην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ, ζε ρψξνπο θαη ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζκνχ, ζηελ ηέρλε θαη ζε άιιεο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δεηήκαηα πιεξνθφξεζεο, επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζεινληψλ, θιπ. (Fertier, 2004:74-75). 

ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα (European 

Concept for Accessibility), ην 2003, γίλεηαη επίζεο, ζαθήο αλαθνξά ζηα κνπζεία:  
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«Μνπζεία: Καζέλαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα δηαδξνκή 

ζην θηίξην θαη  αλάινγα φια ηα αληηθείκελα έθζεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

πξνζβάζηκα ζεκεία θαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε 

νπηηθή, αθνπζηηθή θαη απηηθή κνξθή αλάινγα κε ηα πεξηερφκελα ηεο έθζεζεο».  

 

(EuCAN, 2003:75).  

 

εκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα κνπζεία είρε θαη ε λνκνζεζία νξηζκέλσλ ρσξψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην  Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Γαιιία (EBU, 

2012:16). ηελ πεξίπησζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ε λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ εηζήρζε ην 1990 (Americans with Disabilities Act, 

ADA), άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε φρη κφλν ζηα κνπζεία ηεο ρψξαο αιιά θαη ζε 

άιιεο ρψξεο (Fletcher,2013:299), αθνχ, φπσο αλαθέξνπλ νη Pearson & Aloysious 

(1994:67-68), ε λνκνζεζία απηή ήηαλ ε πξψηε ζην είδνο ηεο παγθνζκίσο. Σν 

παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ αθνινχζεζε θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ηελ εηζαγσγή 

αλάινγεο λνκνζεζίαο ην 1995 (Disability Discrimination Act, DDA), (Hetherington, 

2003:107). χκθσλα κε ηε λνκνζεζία απηή θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

λνκνζεζίεο, ε άξλεζε κηαο ππεξεζίαο ζε άηνκν κε αλαπεξία ή αθφκα θαη ε παξνρή  

ππεξεζίαο θαηψηεξνπ επηπέδνπ είλαη παξάλνκε (Shepherd, 2009:140).  

 

Ο Hetherington (2003:107) αλαθέξεη φηη, ε εηζαγσγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε 

«απεηιή» λνκηθήο πξνζθπγήο απφ άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο δηάθξηζε, 

ζπλέβαιε ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή. Έηζη, ηα κνπζεία πξνρψξεζαλ ζε πνηθίιεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ πξφζβαζεο, ζηελ αλαζεψξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη ζηελ αλαδήηεζε 

εμσηεξηθψλ ζπκβνπιψλ απφ άηνκα ή θνξείο φπσο ην Βαζηιηθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

Σπθιψλ (Royal National Institute of the Blind, RNIB) ή άιινπο επαγγεικαηίεο. Μέζα 

ζην πιαίζην απηφ γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα ηελ «επζχλε» ησλ κνπζείσλ 

(accountability)
 

κε ηελ έλλνηα ηεο «ππνρξέσζεο λα δίλεη θαλείο ιφγν γηα ηα 

αλακελφκελα ή κε γεγνλφηα»
30

. πσο αλαθέξεη ν Hetherington (2003:107), ε έλλνηα 

ηεο «επζχλεο» ζπλδέεηαη κε θξηηήξηα θαη δεηήκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, γη’ απηφ θαη ε παξαπάλσ λνκνζεζία έδσζε δηαθνξεηηθή ψζεζε 

ζε δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Ο αληίθηππνο 

απηήο ηεο λνκνζεζίαο είλαη θαλεξφο ζηελ αληίιεςε θαη ηελ παξνρή ηεο πξφζβαζεο 

ησλ κνπζείσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθέο πξαθηηθέο (ελδεηθηηθά: Resource, Council for  

Museums, Archives and Libraries, 2001) αιιά θαη ζρεηηθέο έξεπλεο (Bell, Matty & 

Weisen, 2006). πσο αλαθέξεη ν Kirby (2004:78-79), θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ν 

αξηζκφο ησλ κνπζείσλ πνπ δηέζεηαλ δηεπθνιχλζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ήηαλ 

πνιχ κηθξφο, θαηάζηαζε ε νπνία πξννδεπηηθά άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν κε ηελ 

                                                           
30

 Ζ απφδνζε ηνπ φξνπ «accountability» αληιήζεθε απφ ηνλ ρψξν ηνπ κάλαηδκελη φπνπ ν φξνο απηφο 

κεηαθξάδεηαη σο «επζχλε» κε ηε ζεκαζία πνπ πξναλαθέξζεθε (Montana & Charnov, 2002:19). 
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ςήθηζε ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο. Αλάινγε αχμεζε ζε παξνρέο πξνζβαζηκφηεηαο 

ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζείσλ παξαηεξήζεθε θαη 

ζηε Γαιιία κεηά ηελ εηζαγσγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ην 2005 (EBU, 2012:17). 

Γεληθφηεξα, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σπθιψλ (EBU) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 γηα ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε, ζηηο ρψξεο πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη θαη επηβεβαηψλεη 

ξεηά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δπλακηθή θαη αιιαγή ζηελ πνιηηηζηηθή πξνζβαζηκφηεηα 

(EBU, 2012:16-17), ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ αθφκα ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο (EBU, 2012∙ Weisen, 2008). 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, θαη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο, 

φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε κνπζείσλ θαη δεκφζησλ ρψξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζπκβαίλεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην Δζληθφ Λαρείν (National Lottery) απφ ην 

1994 (Candlin, 2006:138∙ Hetherington, 2003:104∙ Kirby, 2004:79). Ζ παξνρή απηήο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνυπνζέηεη θαη ζαθείο αλαθνξέο ζε δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη 

πνιηηηθήο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ (Hetherington, 2003:107). Σα παξαπάλσ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνλ ξφιν 

πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα κνπζεία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, νδήγεζε ηα κνπζεία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πνηθίισλ δξάζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ γηα ηελ άξζε θξαγκψλ πξφζβαζεο ψζηε λα 

απνδεηθλχνπλ ην πψο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ (Walters, 

2009:30∙Weisen, 2008:250). εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζην ρψξν ησλ  

κνπζείσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο, είραλ θαη 

νη ίδηεο νη νξγαλψζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή άιισλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ηέρλε, 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηα κνπζεία
31

.  

 

πσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε έλλνηα ηεο 

πξφζβαζεο γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη αληίζηνηρα, φπσο επηζεκαίλεη ν Weisen (2008:247), πνιπδηάζηαηνη 

είλαη θαη νη θξαγκνί ηεο πξφζβαζεο. χκθσλα κε ηνλ Fertier (2004:70), ε πξφζβαζε 

αθνξά ηφζν ηε θπζηθή πξφζβαζε φζν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε πνιηηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, έξγα ηέρλεο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αλάινγεο ππεξεζίεο θαη 

παξνρέο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε Σπθιψλ (ΔBU) νξίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα σο ηελ 

«εκπεηξία απφ πξνζβάζηκα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη ζπιινγέο» πνπ είλαη ην 

                                                           
31

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Βαζηιηθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Σπθιψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Royal 

National Institute of Blinds, RNIB) (γηα ηε δξάζε ηνπ βι. ελδεηθηηθά Fetton, 2000∙ Hooper-Greenhill, 

1994:141∙ Hetherington, 2002:198∙Pearson, 1984:375∙RNIB, Vocaleyes, 2003:40), ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε Σπθιψλ – EBU (Boussaid, 2004), ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε EUCREA International (βι. 

Fertier, 2004:71-72 θαη http://www.edf-feph.org/default.asp , ηειεπηαία επίζθεςε 23 Ννεκβξίνπ 2014), 

ηελ νξγάλσζε Art Beyond Sight (βι. Axel & Levent, 2003 θαη http://www.artbeyondsight.org/, 

ηειεπηαία επίζθεςε 24 Ννεκβξίνπ 2014), ηελ Έλσζε Μνπζείσλ θαη Πηλαθνζεθψλ γηα ηελ Αλαπεξία 

(MAGDA) (Kirby, 2004), ε Very Special Arts (http://www.kennedy-center.org/education/vsa/, 

ηειεπηαία επίζθεςε 26 Ννεκβξίνπ 2015) θαη πνιινί άιινη.  
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«απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ πξνζβάζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ» φπσο ην πεξηβάιινλ 

(π.ρ. ζαθήο ζήκαλζε, απηηθνί ράξηεο, θ.ιπ.), ε πιεξνθφξεζε (π.ρ. πξνζβάζηκνη 

ηζηφηνπνη, πιεξνθνξίεο ζε Braille ή ζε κεγέζπλζε, θ.ιπ.), ε ππνδνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο (π.ρ. θηιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ), ην πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν 

(π.ρ. αθνπζηηθέο πεξηγξαθέο, μελαγήζεηο, απηηθέο ζπιινγέο, θ.ιπ.) αιιά θαη ε 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ (π.ρ. σο 

ζχκβνπινη, θαιιηηέρλεο, επηκειεηέο, θ.ιπ.), (EBU, 2012:13-14). Μέζα ζην πιαίζην 

απηφ ν «Kαζνιηθφο ρεδηαζκφο» απνηειεί ην θχξην πιαίζην ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξά 

νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο κε πνιιαπιά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

(Λεβέληε, 2004:30) (βι. θαη θεθ. 1.1.). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο -θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ- θαη γηα 

ην δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν ηεο «παγθφζκηαο γήξαλζεο» ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

αλαδεηθλχεη ηνλ «θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ» σο ην πην θαηάιιειν πιαίζην ελεξγεηψλ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο άξζεο θξαγκψλ πξφζβαζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη κε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο 

(EBU, 2012∙Fletcher,2013:298-299∙Panelli-Sarraf, 2008:56). 

 

ήκεξα, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

πξνζβάζηκνπ πεξηβάιινληνο ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ θηηξίσλ φζν θαη γηα 

παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα, αλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα κνπζεία 

ζπρλά πξνζθξνχνπλ ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παιαηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα 

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο 

(Σζηηνχξε, 2005) ή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, δεηήκαηα γηα ηα νπνία απαηηνχληαη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Παξάιιεια κε ηηο 

ππνδνκέο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηα κνπζεία αλαπηχζζνπλ έλα εχξνο 

δξάζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε ζηα εθζέκαηα θαη 

ηε ζπκκεηνρή, φπσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα γηα δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, απηηθέο ζπιινγέο θαη μελαγήζεηο, μελαγήζεηο ζε 

λνεκαηηθή γιψζζα, αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ρξήζε πνηθίισλ κέζσλ (π.ρ. 

απηηθά δηαγξάκκαηα, αληίγξαθα εθζεκάησλ, θ.ά.), δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξφζβαζεο 

ζηελ πιεξνθνξία (π.ρ. πιεξνθνξίεο ζε braille, νζφλεο κε πιεξνθνξίεο ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα θ.ιπ.), θ.ιπ. (ελδεηθηηθά: Αξγπξφπνπινο, 2010∙ Axel & Levent, 2003∙ 

Fletcher, 2013∙ Lisney et al., 2013∙ Reich et al., 2011:40-42,46-47∙Resource, Council 

for  Museums, Archives and Libraries, 2001∙Salmen, 1998∙Smithsonian Accessibility 

Program, 1996∙ Σζηηνχξε, 2004, 2005). 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη, επίζεο, ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο επηζθέπηεο κε αλαπεξία θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηε δηάζηαζε ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο 

πξφζβαζεο» θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αίζζεζεο ζηνπο επηζθέπηεο ελφο εππξφζδεθηνπ 

πεξηβάιινληνο (Black, 2005:35,57∙Dodd & Sandell, 1998:14) αιιά θαη ηε ζεκαζία 

ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πξνο 

ηνπο επηζθέπηεο κε αλαπεξία (Dodd & Sandell, 1998:14∙ Partington-Sollinger & 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



55 
 

Morgan, 2011:9∙ Reich et al., 2011: 31-37∙ Walters, 2009∙ Weisen, 2008:247-248). 

Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ απνηειεί κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο (Falk & Dierking, 1992, βι. θαη θεθ. 4.1.). Ζ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ – επηζηεκνληθφ, θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ 

αιιά θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ φπσο νη μελαγνί ή νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο - ζα 

πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ κνπζείσλ θαη ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο (Καζηξηλάθε, 2004∙ 

Ναληφπνπινο & Μαθξή, 2004:129).  Ζ ελεκέξσζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζην δήηεκα απηφ είλαη έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν 

ζηελ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

ζηελ ππνδνρή  θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε ζεβαζκφ ζηε αμηνπξέπεηά ηνπο 

(Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 1997:84∙ McGinnis, 1999:281∙Καζηξηλάθε, 2004:238), αιιά 

θαη ζηελ απνθπγή πξαθηηθψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ή ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, κειέηεο θαη 

έξεπλεο γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία αλαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

κε θαηάιιειεο πξαθηηθέο ή αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πνπ δελ νθείινληαη ζε θαθή πξφζεζε, αιιά ζηελ έιιεηςε 

επηκφξθσζεο θαη ζηε γεληθφηεξε άγλνηα γηα ζέκαηα αλαπεξίαο (Αξγπξφπνπινο & 

Καλάξε, 2011:369-370∙Reich et al., 2011:36-37∙Weisen, 2008). Έηζη, ππάξρνπλ 

αλαθνξέο γηα ειιηπείο πεξηγξαθέο θαη μελαγήζεηο (Reich et al., 2011:32), γηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εμαηηίαο πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζε άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζαλ λα επξφθεηην γηα άηνκα θσθά ή κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε (Candlin, 2003:102,103), γηα γεληθφηεξε άγλνηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππνδνρήο ή άγλνηα γηα ηηο παξνρέο ηνπ κνπζείνπ ή ππνηηκεηηθέο θαη απζηεξέο 

ζπκπεξηθνξέο απφ ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011:369-

370∙Reich et al., 2011:35-36∙Weisen, 2008 αλαθνξά ζε RNIB,Vocaleys, 2003). Γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δηάθνξνη νξγαληζκνί, θνξείο θαη κνπζεία αλαπηχζζνπλ 

πνηθίιεο δξάζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φπσο νξγάλσζε 

εκεξίδσλ, δηθηχσλ, βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ., πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο λα αλαδεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο (ελδεηθηηθά: 

Καζηξηλάθε, 2004∙ Montgomery, 2004). 

 

εκαληηθφο ηνκέαο ζηελ πξφζβαζε είλαη θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε κνπζεία. Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά ηφζν ην επίπεδν ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ φζν θαη άιινπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο, 

φπσο ην δηαδίθηπν, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην ξαδηφθσλν, θ.ιπ. (Partington-

Sollinger & Morgan, 2011:51-57). πσο αλαθέξεη ε Candlin (2003), γηα ηα άηνκα κε 

νπηηθέο αλαπεξίεο πνπ επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία είλαη ζεκαληηθφ λα κελ ζπαηαινχλ 
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ην ρξφλν ηνπο αλαδεηψληαο ηη είδνπο παξνρέο δηαζέηεη έλα κνπζείν ή εμεγψληαο ζην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ηελ πεξίπησζή ηνπο. H αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη, επίζεο, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα κε 

αληίθηππν ζηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ζηελ ελεκέξσζε, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ επηζθέςεσλ αιιά θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (Lisney et 

al., 2013∙Reich et al., 2011:26-27,30∙ ηεθαλίδεο, 2004∙Weisen, 2004, 2008:247). 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο είλαη ε ζπλεξγαζία κε 

άηνκα ή θνξείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε επίπεδν ζπκβνπιψλ, επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ, ζρεδηαζκνχ θαη  δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη επηκέξνπο 

πιηθνχ ή θαη δηεχξπλζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ κνπζείνπ (ελδεηθηηθά: Hetherington, 

2003:111∙Καζηξηλάθε, 2004∙ McGinnis, 1999:279∙ Panelli-Sarraf, 2008:56∙Σζηηνχξε, 

2005:41∙Wapner, 2013).   

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζε κηα άιιε παξάκεηξν 

αλαθνξηθά κε ηα «άηνκα κε αλαπεξία», σο νκάδα θνηλνχ ησλ κνπζείσλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο σο κία νκάδα επηζθεπηψλ ζηελ νπνία ηα 

κνπζεία πξέπεη λα απεπζπλζνχλ αλαπηχζζνληαο έλα εχξνο δξάζεσλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ απνηειεί νπσζδήπνηε έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηα κνπζεία. Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ηεο νκάδαο 

θνηλνχ «ΑκεΑ» δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεη, φπσο αλαθέξεη ν Black (2005:55) ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο, θάηη πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε, έρεη επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη γεληθφηεξα. πσο ζεκεηψλεη ε παλδάγνπ (2011:116), 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε νκάδεο φπσο ηα «άηνκα κε αλαπεξίεο» κπνξεί λα δηαησλίδεη 

ηελ «αληίιεςε φηη ππάξρεη ην «θαλνληθφ θνηλφ» θαη «εηδηθέο νκάδεο κε ηδηαίηεξα 

δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά».  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, πέξα απφ ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο αλαπεξίαο θαη ηηο πξνθαλείο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

αλζξψπσλ, δελ επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία απαξαίηεηα σο κέιε νκάδσλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο, αιιά θαη κε άιια 

άηνκα φπσο ε νηθνγέλεηά ηνπο, νη θίινη ηνπο, θ.ιπ., ζηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ή 

γεληθφηεξα ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011∙ Lisney et al, 

2013:359∙ Reich et al., 2011:48,52). Σν ζηνηρείν ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζην πιαίζην κηθηψλ νκάδσλ, έρεη επηζεκαλζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

θαη ζε ζρνιηθφ επίπεδν ηδηαίηεξα ζε ρψξεο πνπ ε πνιηηηθή ηεο έληαμεο θέξδηδε 

ζπλερψο έδαθνο (Pearson, 1989:23). πσο αλαθέξνπλ νη Lisney et al. (2013), νη 

δηαθξίζεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο επεξεάδνπλ φρη κφλν ηα ίδηα ηα άηνκα 

απηά αιιά θαη άιια πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Έξεπλεο γηα ηηο εκπεηξίεο 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία, θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κνπζεία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ πνιπαηζζεηεξηαθέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή (Candlin, 2003:109), θαη λα παξέρνπλ 
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έλα εχξνο δξάζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ, ψζηε νη επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

λα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ θνηλσληθέο εκπεηξίεο κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

ζην πιαίζην πνηθίισλ νκάδσλ θαη παξάιιεια λα έρνπλ δπλαηφηεηεο αλεμάξηεηεο 

κάζεζεο (Reich et al., 2011).  

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ε πξνζβαζηκφηεηα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

πεξηιακβάλεη ή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη επίπεδα ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο, ηηο ζπιινγέο, ηνλ 

ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ, ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κνπζείνπ, ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο επηζθέπηεο/ρξήζηεο, ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη  

κάξθεηηλγθ, ηελ ζηειέρσζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ αιιά 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κε δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο (MLA, 2004). Χζηφζν, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο θαη κνπζεία, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ πνηθίινπο θξαγκνχο ζηελ πξφζβαζή ηνπο, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξέο 

ηφζν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ –πνπ ζπλδένληαη κε δεηήκαηα λνκνζεζίαο, πφξσλ 

θαη ππνδνκψλ - αιιά θαη κεηαμχ κνπζείσλ. πσο επηζεκαίλνπλ νη Sandell & Dodd 

(2010:10) oη ζηφρνη ηεο άξζεο ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο εκθαλίδνπλ «δηαθνξεηηθά 

επίπεδα δέζκεπζεο θαη επίηεπμεο», ελψ θαίλεηαη πψο δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

άξζε θξαγκψλ θπζηθήο πξφζβαζεο θαη ιηγφηεξν ζηνπο θξαγκνχο αηζζεηεξηαθήο 

πξφζβαζεο. Δπίζεο, ε ηερλνινγηθή πξφζβαζε παξφιν πνπ ζηελ επνρή καο είλαη έλα 

βαζηθφ δεηνχκελν, ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ππφςε (Lisney et al., 2013). Καζψο ε 

πξνζβαζηκφηεηα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα θαη κε 

ηελ αλαπεξία (Αιεμίνπ, 2004:231), ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηα άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ν Boussaid (2004:59) επηζεκαίλεη φηη παξά ηα ζεηηθά βήκαηα 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ην 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ κνπζείσλ, ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο. ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη πην πξφζθαηε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σπθιψλ (ΔΒU, 2012:6) αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Αλάινγα, ν Weisen 

(2008:245,249) αλαθέξεη φηη ε «άβνιε αιήζεηα» είλαη φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ην βαζκφ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ 

πνιηηηζηηθή δσή θαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κηα 

«ελφριεζε θαη έλα εκπφδην ζηελ «θαλνληθή» ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ». Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο (Weisen, 2008:247), αλαθέξεη θαη ηνλ αληίθηππν 

ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζεκεηψλνληαο φηη «νη 

επαλαιακβαλφκελεο εκπεηξίεο απφ πεξηηηνχο θξαγκνχο νδεγνχλ ζηε καηαίσζε, ην 

ζπκφ, ηελ παξαίηεζε θαη εληέιεη ζηνλ πνιηηηζηηθφ απνθιεηζκφ».    
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2.2.1. Πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα κνπζεία-Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα  

ηε ρψξα καο ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλα (Διιεληθφ χληαγκα, άξζξν 21, παξ.3,6)
32

, ελψ ε δηεπθφιπλζε 

γεληθφηεξα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο (Ν. 3028/2002, 

άξζξν 3, παξ. ε). Αλ θαη ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

απαζρνιεί ηα ειιεληθά κνπζεία θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ 

ICOM ζα πξέπεη λα ππάξρεη «ηδηαίηεξε κέξηκλα» γηα απηά ηα άηνκα (ICOM-Διιεληθφ 

Σκήκα, 2009:16), δε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηα ειιεληθά κνπζεία δηαζθαιίδεηαη ζε ζηαζεξή βάζε θαη γηα 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξία (Σζηηνχξε, 2005), θαζψο φπσο επηζεκαίλεη 

ε Νάθνπ (2010:329-330), ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ην 

είδνο ησλ παξνρψλ, ηε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ην είδνο ησλ δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο ή θαη άιιεο «επαίζζεηεο ή 

πεξηζσξηαθέο» θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

Αλακθηζβήηεηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ελφο πξνζβάζηκνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο πνπ επεξέαζε θαη ηα 

κνπζεία, ήηαλ ε  ίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ Μειεηψλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ζην ηφηε 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ) ην 1985, 

κε ζηφρν ηε κειέηε πξνδηαγξαθψλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξφζβαζε 

φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο εμαηηίαο θξαγκψλ ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο (Λεβέληε, 2004:31∙ Πνιπρξνλίνπ, 1997:44). Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο 

Καλνληζκφο (ΓΟΚ) ήηαλ ε πξψηε λνκνζεζία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ ίδην ρξφλν πξνβιέπνληαο πξνδηαγξαθέο πξφζβαζεο ζε φια ηα 

λέα θηίξηα (Νφκνο 1577/85), (Λεβέληε, 2004:31)
33

. Σν 2000 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ ε ππνρξέσζε πξνδηαγξαθψλ πξφζβαζεο 

επεθηείλεηαη θαη ζηα ήδε ππάξρνληα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θνηλφ (Λεβέληε, 

2004:32), ελψ ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πεξηγξάθεηαη θαη απνηειεί θεληξηθφ 

ζεκείν θαη ζηνλ λέν νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο (Νφκνο 

4067/2012). Χζηφζν, ηελ επνρή εθείλε, νη εηδηθνί επηζήκαηλαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ απνπζία λνκνζεζίαο γηα πξνδηαγξαθέο, ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο 

θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο κε ηα ππάξρνληα κνπζεία. 

Παξάιιεια κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα θηίξηα 

                                                           
32

 «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, 

ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο  

ρψξαο», (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2013. Διιεληθφ χληαγκα, άξζξν 21, παξ.6). 
33

 Σν 1989 ν ΓΟΚ ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1998 κεηά απφ κηα ζεηξά κειεηψλ απφ 

νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ηφηε ΤΠΔΥΧΓΔ πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 

αλακνξθσκέλσλ νδεγηψλ κε γεληθφ ηίηιν «ρεδηάδνληαο γηα ινπο» (Λεβέληε, 2004:31-32). Γηα ηηο 

πξνδηαγξαθέο βι. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο 

& Δλέξγεηαο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380 (ηειεπηαία επίζθεςε 5 Απξηιίνπ 2015).  
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θαη ζηα κνπζεία αλαπηχζζεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη 

ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ (Πνιπρξνλίνπ, 1997:47-48).  

 

Δλδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν εθείλε ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηα κνπζεία, είλαη κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1984 απφ ηελ 

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο παζηηθψλ γηα ηε κειέηε  ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζε «θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξσηεχνπζαο». Ζ έξεπλα ήηαλ εληαγκέλε ζην 

θνηλνηηθφ πξφγξακκα HELIOS θαη βξαβεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Πνιπρξνλίνπ, 1997:48). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη απφ δψδεθα 

κνπζεία ηεο Αζήλαο, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είραλ πνιχ θαθή έσο θαθή πξφζβαζε 

ελψ κφλν έλα είρε πνιχ θαιή
34

. πσο αλαθέξεη ν Πνιπρξνλίνπ (1997:48), ε έξεπλα 

αθνξνχζε ζε βαζηθέο δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο φπσο αλειθπζηήξεο, ηελ πξφζβαζε 

ζε νξφθνπο, θ.ιπ., θαη δελ είρε επεθηαζεί ζε άιιεο δηεπθνιχλζεηο θαη εμππεξεηήζεηο 

(π.ρ. ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ρψξνη πγηεηλήο, ζήκαλζε, θ.ιπ.), γηαηί εθείλε ηελ επνρή δελ 

ππήξρε θακία πξφβιεςε γηα ηέηνηεο παξνρέο. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο 

(Πνιπρξνλίνπ,1997:48), αλαθέξεη φηη κέρξη θαη κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δελ είρε 

ζεκεησζεί θακία βειηίσζε ζηα κνπζεία πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έξεπλα.  

 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε 

πνιηηηζηηθά αγαζά ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ Αθήο 

(http://www.tactualmuseum.gr/) ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1984 απφ 

ηνλ Φάξν Σπθιψλ Διιάδνο (http://fte.org.gr/index.php/el/). Σν Μνπζείν Αθήο είλαη  

έλα απφ ηα ειάρηζηα Μνπζεία Αθήο ζηνλ θφζκν (Αζηδέξε, 2004∙ Benaki, 1991∙ 

Μπελάθε-Πνιπδψξνπ, 1997∙Levi, 2005) ελψ ν Φάξνο Σπθιψλ παξακέλεη κέρξη θαη 

ζήκεξα έλαο βαζηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη γεληθφηεξα ηηο δξάζεηο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε ζνβαξά φξαζεο ζε κνπζεηαθνχο 

ρψξνπο. Σν 1988 ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ε Διιεληθή Δηαηξεία Καιιηηερληθψλ 

Πξνγξακκάησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Very-Special Arts Hellas, 

http://www.vsahellas.gr/cms/), κία κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηφζν σο 

δεκηνπξγψλ φζν θαη σο θνηλφ. Ζ Very-Special Arts Hellas αλέπηπμε θαη ζπλερίδεη λα 

έρεη κία ζεκαληηθή δξάζε πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα, μελαγήζεηο καζεηψλ απφ 

Δηδηθά ρνιεία ζε κνπζεία, ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξα κνπζεία θαη θνξείο, παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο, ζεκηλάξηα γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ, θ.ιπ. (Καζηξηλάθε, 2004). Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν εκθαλίδνληαη θαη ηα 

πξψηα νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε αλαπεξία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην Μνπζείν Μπελάθε (Φαξξάθε-Μπειεζηψηε, 1997∙Υξπζνπιάθε, 

2004) θαη ζην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο ην νπνίν είρε αλαπηχμεη 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

                                                           
34

Σα κνπζεία πνπ κειεηήζεθαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν, ην Βπδαληηλφ Μνπζείν, ην Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ην Μνπζείν Κεξακεηθνχ, 

ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Υαηδεκηράιε, ην Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο, ην Μνπζείν Μπελάθε, ην 

Πνιεκηθφ Μνπζείν, ε Δζληθή Πηλαθνζήθε, ε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε, ην Ηζηνξηθφ Δζληθφ Μνπζείν θαη 

ην Ναπηηθφ Μνπζείν ηεο Διιάδνο (Πνιπρξνλίνπ, 1997:50). 
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γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

(Υξπζνπιάθε, 2004:22)
35

.  

 

Μηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε κνπζεία θαη 

ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ήηαλ ε δηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο εξγαζίαο ην 1993 κε 

ζέκα «Μνπζεία θαη Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Δκπεηξίεο θαη Πξννπηηθέο», απφ ην 

Κέληξν Κνηλσληθήο Μνξθνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΔΚΜΟΠΟΠ) ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη κνπζείσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, εθπαηδεπηηθνί θαη αθαδεκατθνί. ηα πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο 

απηήο (Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Σνπληαζάθε, 1997), απνηππψλνληαη κεξηθέο απφ 

ηηο πξψηεο δξάζεηο θαη πξνζπάζεηεο κνπζείσλ ηεο ρψξαο καο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζε κηα επνρή πνπ ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή γηα ην 

ζέκα απηφ, φπσο αλαθέξνπλ νη Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Σνπληαζάθε (1997α:14), 

αλ θαη «πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο» θαηλφηαλ «αξθεηά ειπηδνθφξα».   

 

Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 είλαη κηα πεξίνδνο εληαηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

Διιάδαο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 

2004. Σν γεγνλφο απηφ, ε αλαθήξπμε ηνπ έηνπο 2003 ζε «Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ 

Αλαπεξία», ε ζρεηηθή επαηζζεηνπνίεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη 

νη βάζεηο πνπ είραλ ηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηε ρψξα καο – π.ρ. χπαξμε 

λνκνζεζίαο θαη πξνδηαγξαθψλ πξφζβαζεο - ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα δεηήκαηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία αιιά 

θαη ζηελ επηηάρπλζε ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θπζηθήο πξφζβαζεο θαη ζηελ χπαξμε βαζηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζε κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. ηα λέα κνπζεία πνπ ηδξχνληαη αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο πξφζβαζεο (ελδεηθηηθά: Μπνκπφηεο, 2004∙ Παληεξκαιήο & Γφιιε, 

2004∙ Υνχιηα-Καπεξψλε & Μπνπηνπνχινπ, 2004), γίλνληαη παξεκβάζεηο ζε 

παιαηφηεξα κνπζεία (Αζαλαζηάδνπ, 2004∙ Υνχιηα-Καπειψλε & Μπνπηνπνχινπ, 

2004) ελψ κειέηεο θαη παξεκβάζεηο γίλνληαη θαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

(ελδεηθηηθά: Βξαλίθαο, 2004∙Ναληφπνπινο & Μαθξή, 2004∙ Καββαδίαο, 2004∙ 

Καξαηδά, 2004∙Κνληφξδνο, 2004). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν βξάρνο ηεο Αθξφπνιεο 

θαηέζηε πξνζβάζηκνο ζε άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004, 

παξακνλέο ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Γεσξγαθά & Γαβαιάο, 2015:240∙ 

Οηθνλνκφπνπινο, 2005). Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ είρε σο γεληθφηεξν ζηφρν 

ηνλ «πνιηηηζκφ γηα φινπο», επηδηψθεηαη: 

 

                                                           
35

 Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο είρε αλαιάβεη 

πξσηνβνπιίεο γηα δξάζεηο κε απνδέθηεο ηπθιά άηνκα ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 (Αληδνπιάηνπ-

Ρεηζίια, 2005:291). 
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«ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φρη 

κφλν σο δείγκα ησλ πξνζπαζεηψλ, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Φνξέσλ ηνπ ΤΠΠΟ, αιιά θαη σο 

εθαιηήξην γηα ηε ζπλερή δεκηνπξγία θαη αλαλέσζε ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ πνπ φινη δχλαληαη λα έρνπλ θαη 

λα κνηξάδνληαη». 

 (Υξπζνπιάθε, 2004)
36

 

 

ε ζρεηηθφ ηφκν πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο (Υξπζνπιάθε, 

2004), επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία κε έκθαζε ζηα κεγάια θαη πην γλσζηά κνπζεία ηεο ρψξαο καο, 

ζηα κνπζεία ησλ νιπκπηαθψλ πφιεσλ αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. Σν 

2003 ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ δηνξγαλψλεη ζηε Θεζζαινλίθε ζρεηηθφ ζπλέδξην 

(Σζηηνχξε, 2004), ελψ γίλεηαη θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ κνπζείσλ (Καζηξηλάθε, 2004∙ ΤΠΠΟ, 2004
α
). ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη πξφζβαζεο αλ θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ πιεπξά θνξέσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ αιιά θαη νξηζκέλσλ κνπζείσλ ή άιισλ θνξέσλ (ελδεηθηηθά: 

Καζηξηλάθε,2004∙ Ναληφπνπινο & Μαθξή, 2004∙ ΤΠΠΟ, 2004α), θαίλεηαη πσο δελ 

ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαζψο νη πξσηνβνπιίεο 

απηέο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη εκβέιεηαο. Έλα πξφζθαην 

παξάδεηγκα κηαο πην ζπζηεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο θαη πξφζβαζεο ζε ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ είλαη ην Πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε Γλψζεσλ 

Απνθνίησλ (ΠΔΓΑ) «Πνιηηηζκφο-Δηδηθή Αγσγή», ην νπνίν, σζηφζν, δελ 

νξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ αιιά απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
37

. Γεληθφηεξα, ηε ηειεπηαία δεθαεηία 

ππήξμαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία φπσο ε εμέιημε θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε κλεκεία φπσο ε πεξίπησζε κλεκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο (Ναληφπνπινο & Σζαιήο, 

2015)
38

 ή ε πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο φπσο ηα άηνκα 

                                                           
36

 Απφ ηνλ πξφινγν ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θπξίνπ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ (Υξπζνπιάθε, 

2004). 
37

 Σν Πξφγξακκα Δπηθαηξνπνίεζεο Γλψζεσλ Απνθνίησλ κε ηίηιν «Πνιηηηζκφο-Δηδηθή Αγσγή. Ζ 

πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ» ήηαλ δη-ηδξπκαηηθφ κε θνξέα πινπνίεζεο 

ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 

ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θχξην Αξγπξφπνπιν Βαζίιεην θαη ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα ην Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Σν πξφγξακκα, δηάξθεηαο 

150 σξψλ, απεπζπλφηαλ ζε απφθνηηνπο ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ πνπ είραλ επαγγεικαηηθή ζπλάθεηα θαη εκπεηξία 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη είρε δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα κε ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ θαη 

εξγαζηεξίσλ θαη ηε ζπκκεηνρή εηζεγεηψλ απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία θαη δηαθνξεηηθνχο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Πεξηζζφηεξα βι. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο http://pega-

culsped.uth.gr/ (ηειεπηαία επίζθεςε 2 Φεβξνπαξίνπ 2015). 
38

 Βι. θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΡΟΠΔΛΑΗ» www.prospelasis.com (ηειεπηαία 

επίζθεςε 4 Γεθεκβξίνπ 2014). Σν 2014, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηή θχξην Αξηζηνηέιε Ναληφπνπιν, απέζπαζε 
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κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά  ζε επφκελν 

θεθάιαην.   

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 2010 ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ 

Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη Μνπζείσλ» ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψρζεθε γηα πξψηε θνξά ε 

θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη κνπζεία. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα απνηεινχζε ην πξψην βήκα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο ζε επηζθεςηκφηεηα 

ρψξνπο θαη κνπζεία. Με ηε ζπλεξγαζία ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Δθνξεηψλ 

Αξραηνηήησλ θαηαγξάθεθαλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε 

ηξείο βαζκίδεο: ζηηο «βαζηθέο» ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ «ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, θπιηθείν ή φπνπ δελ είλαη εθηθηφ απηφκαην πσιεηή λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ, 

ρψξνη πγηεηλήο, ρψξνο ζηάζκεπζεο»,  ζηηο «επηζπκεηέο» ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα – «πξφζβαζε θαη ηνπαιέηεο γηα ΑΜΔΑ, 

δίγισζζεο πηλαθίδεο/ιεδάληεο, επίζεκνο νδεγφο ή θαηάινγνο θαη πσιεηήξην ή πσιεηέο 

νδεγψλ ζηελ είζνδν», θαη ζηηο «εμεηδηθεπκέλεο» ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη «ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο μελάγεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ηα κεραλνγξαθεκέλα ζχζηεκα έθδνζεο εηζηηεξίσλ, νη απηηθέο δηαδξνκέο ή νη ρψξνη 

αθήο». Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ρψξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ θαηαηάρζεθαλ ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ ζηνπο 

επηζθέπηεο
39

. Απφ ηελ αμηνιφγεζε δηαπηζηψζεθε φηη θαλέλαο απφ απηνχο ηνπο 

ρψξνπο δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α1 – δειαδή ησλ ρψξσλ πνπ 

παξέρνπλ βαζηθέο, επηζπκεηέο θαη εμηδεηθεπκέλεο ππεξεζίεο - ελψ πάλσ απφ 100 

ρψξνη δηαπηζηψζεθε φηη ρξεηάδνληαλ αλαβάζκηζε θαη ζε βαζηθέο ππεξεζίεο
40

.  

 

Παξφιν πνπ ηo Πξφγξακκα απηφ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλν ζηελ πξφζβαζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, είρε αληίθηππν 

ηφζν σο πξνο ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε – θπξίσο γηα ηελ θαηάηαμε ππεξεζηψλ 

                                                                                                                                                                      
δηεζλή δηάθξηζε ζην δηαγσληζκφ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (UIA) “Friendly Spaces”, γηα ηηο 

παξεκβάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο – θπζηθήο θαη αληηιεπηηθήο – ζην κλεκείν ηεο Ρνηφληαο ζηε 

Θεζζαινλίθε (Κσλζηαληάηνπ, 2014).  
39

 Οη θαηεγνξίεο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είραλ σο εμήο: Α1: ρψξνη πνπ παξέρνπλ βαζηθέο, επηζπκεηέο 

θαη εμηδεηθεπκέλεο ππεξεζίεο, Α2: ρψξνη πνπ παξέρνπλ βαζηθέο θαη επηζπκεηέο ππεξεζίεο αιιά 

ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, Α3: ρψξνη πνπ παξέρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο 

αιιά ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε ζε επηζπκεηέο ππεξεζίεο θαη Α4: ρψξνη πνπ ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε ζε 

βαζηθέο ππεξεζίεο (Γξαθείν Σχπνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. «Δηζήγεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θ. Παχινπ Γεξνπιάλνπ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κνπζεία». 

24 Ννεκβξίνπ 2010, απφ http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=41932), (ηειεπηαία επίζθεςε 4 

Γεθεκβξίνπ 2014). 
40

Γξαθείν Σχπνπ Τπνπξγείνπ  Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, «Δηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θ. Παχινπ Γεξνπιάλνπ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ επηζθεπηψλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη  κνπζεία». 24 Ννεκβξίνπ 2010, απφ 

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=41932), (ηειεπηαία επίζθεςε 4 Γεθεκβξίνπ 2014). 
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πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ θαηεγνξία ησλ «επηζπκεηψλ» θαη 

«εμεηδηθεπκέλσλ» ππεξεζηψλ
41

 - φζν θαη γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνηθίισλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία εληχπσλ ζε γξαθή Braille, ε πξφβιεςε θαη ν ζρεδηαζκφο ρψξσλ αθήο θαη 

δηαδξνκψλ ζε αξραηνινγηθά κνπζεία φπσο ηεο Αηαλήο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ 

Γειθψλ, ε δεκηνπξγία απηηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Αθξφπνιεο, θιπ., ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ θαη ην 

Μνπζείν Αθήο
42

.  

 

Σν 2011 κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (ΤΠΠΟΣ, 

357/8-3-2011), δίλνληαη επηπιένλ νδεγίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ε άδεηα αθήο ζε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ, ε άδεηα εηζφδνπ ζθχισλ-νδεγψλ, ε επηινγή 

αληηθεηκέλσλ απφ ηηο απνζήθεο ησλ κνπζείσλ πξνθεηκέλνπ νη ηπθινί επηζθέπηεο λα 

κπνξνχλ λα ηα αγγίδνπλ, ε δεκηνπξγία ρψξσλ αθήο ή δηαδξνκψλ φπνπ είλαη εθηθηφ, 

νη αθνπζηηθέο μελαγήζεηο, ηα επεμεγεκαηηθά θείκελα ζε braille θαη ε δεκηνπξγία 

απηηθψλ δηαγξακκάησλ. εκαληηθή ήηαλ, επίζεο, θαη ε θχξσζε κε εζσηεξηθφ λφκν 

(Ν. 4074/2012) ηεο ζχκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαη ηνπ πξναηξεηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 

φπνπ ππάξρνπλ ζαθείο αλαθνξέο γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα κεξηκλνχλ γηα 

ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαη ζηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά γεληθφηεξα.  

  

Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλνπηηθή αλαθνξά ελεξγεηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηε 

ρψξα καο, θαίλεηαη πσο νη ζπλζήθεο σξηκάδνπλ θαη θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, αθνχ κεηαμχ άιισλ ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

απνηειεί θαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε κνπζείσλ
43

. Χζηφζν, 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνηθίινη θξαγκνί πξφζβαζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ησλ κνπζείσλ θαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπεξίαο. Παξά ηα 

ζεκαληηθά βήκαηα πνπ γίλνληαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

κνπζεία ζε φ,ηη αθνξά ην είδνο ησλ δηεπθνιχλζεσλ αιιά θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Νάθνπ, 2010:329-

330∙ Σδαλαβάξα, 2013∙Σζηηνχξε, 2005). 

 

                                                           
41

 Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία (ειεθηξνληθή έθδνζε). «Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κνπζείσλ θαη ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή». 21 Μαξηίνπ 2011, 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=261279 (ηειεπηαία επίζθεςε 4 Γεθεκβξίνπ 2014). 
42

 Γξαθείν Σχπνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, «Δηζήγεζε γεληθήο γξακκαηέσο θ. Λίλαο 

Μελδψλε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη Μλεκείσλ». 

28 Ννεκβξίνπ 2011, απφ http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=48314), (ηειεπηαία επίζθεςε 4 

Γεθεκβξίνπ 2014).  
43

 Βι. ζρεηηθά ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12 Ηαλνπαξίνπ 2015).  
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2.3. Μνπζεία, (θνηλσληθή) έληαμε θαη αλαπεξία 

πσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο «κνπζείνπ γηα φινπο» πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο 

ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε πνηθίισλ θξαγκψλ πξφζβαζεο, ρσξίο σζηφζν ε πξφζβαζε λα 

εμαληιείηαη ζηε θπζηθή πξφζβαζε θαη ρσξίο λα είλαη ηαπηφζεκε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ έρνπλ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Χζηφζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε άξζε ζπγθεθξηκέλσλ θξαγκψλ πξφζβαζεο δελ είλαη έλα 

απιφ ηερληθφ δήηεκα, αιιά πξνζθξνχεη ζηελ ίδηα ηε θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ.  

 

Γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα νπνία εζηηάδεη ε παξνχζα εξγαζία, 

έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θξαγκνχο πξφζβαζεο ζηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο είλαη ν 

«νπηηθνθεληξηθφο» ραξαθηήξαο ησλ κνπζείσλ (παλδάγνπ, 2011:117). πσο 

αλαθέξεη ν Hetherington (2000), ηα κνπζεία δελ είλαη απιά ρψξνη έθζεζεο 

αληηθεηκέλσλ αιιά ρψξνη πνπ έρνπλ σο βαζηθή απνζηνιή, κεηαμχ άιισλ, θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Σα κνπζεία σο ρψξνη «ζέαζεο», 

δηαθχιαμεο θαη πξνζηαζίαο αληηθεηκέλσλ, απαγνξεχνπλ ηελ αθή ζε φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο θαη πξνυπνζέηνπλ φηη ηα άηνκα πεγαίλνπλ ζην κνπζείν γηα λα «δνπλ» ηα 

εθζέκαηα. Παξάιιεια, ε ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε βηηξίλεο πέξα απφ ην 

δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ππνδειψλεη θαη ηελ απφζηαζε απφ ηελ νπνία ν επηζθέπηεο 

«βιέπεη» ηα εθζέκαηα. Έηζη, ηα κνπζεία δελ έρνπλ απνθιείζεη επίηεδεο ηνπο 

επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ηπθινί επηζθέπηεο 

ήηαλ «απφληεο» απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ κνπζείνπ (Hetherington, 2002:193). Ο 

Hetherington (2000), ππνζηεξίδεη φηη ε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ην πψο ηα κνπζεία πεξηιακβάλνπλ θαη 

εληάζζνπλ αλάκεζα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο φζνπο δελ δηαζέηνπλ φξαζε ή δηαζέηνπλ 

κεξηθή φξαζε, απφ ην πψο γεληθφηεξα ζθηαγξαθείηαη ε «θηγνχξα» ηνπ ηπθινχ 

επηζθέπηε ζε έλα ρψξν «ζέαζεο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηπθιφο επηζθέπηεο 

ηζηνξηθά είλαη κία «απξνζδφθεηε παξνπζία», κηα θηγνχξα «κε αληηπξνζσπεπηηθή»
44

 

κέζα ζηα ζπκθξαδφκελα ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί αξρηθψο σο 

ρψξνο ζέαζεο.  

 

Οη αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο, νη θνηλσληθέο πηέζεηο θαη γεληθφηεξα ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε θέξλεη ηα κνπζεία αληηκέησπα κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα 

θαηαζηήζνπλ πξνζβάζηκεο ηηο ζπιινγέο θαη κέζσ αθήο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

ηνπο επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Έηζη, αλαπηχζζνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ηηο νπνίεο εληάζζνπλ ζην ξεπεξηφξην ησλ 

επηκέξνπο δξάζεψλ ηνπο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε θεληξηθή ηδέα ηνπ κνπζείνπ σο 

                                                           
44

 Ο Hetherington (2000:446-447) αλαθέξεηαη ζηνλ φξν the “not” figure. Πξφθεηηαη γηα  

ζπγθεθξηκέλεο θηγνχξεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο φπσο ηα άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο θαη ηα 

κνπζεία σο ρψξνη ζέαζεο, θηγνχξεο πνπ εκπιέθνληαη ζε κε κηα «δηθνξνχκελε ζρέζε κεηαμχ παξνπζίαο 

θαη απνπζίαο».  
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νπηηθνχ ρψξνπ. Παξάιιεια, απηέο νη δξάζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο πξνβάιινληαη σο 

θαιέο πξαθηηθέο πξφζβαζεο (Candlin, 2006:138∙Hetherington, 2000, 2002). 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ 

κνπζείσλ δελ απνηειεί απιά έλα πξαθηηθφ, ηερληθφ δήηεκα πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο – θαη φρη κφλν. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ «αλζξσπνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε» ηνπ ρψξνπ θαη κειέηεο πνπ αλέδεημαλ ην πψο ν ρψξνο βηψλεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά ππνθείκελα, ην πψο επηηξέπεη ή δελ επηηξέπεη, αλαπαξάγεη θαη επεξεάδεη  

πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο (Γεξκαλφο, 2006:20-44), είλαη θαλεξφ φηη ε νπηηθνθεληξηθή 

νξγάλσζε ηνπ κνπζείνπ δηακνξθψλεη ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

κε ην ίδην ην κνπζείν σο ρψξν θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα απηφ. Παξάιιεια, ν ρψξνο 

θαη ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπ απνηειεί έλαο απφ ηνπο ηξεηο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κνπζεηαθή εκπεηξία –καδί κε ηνλ πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ 

παξάγνληα (Falk & Dierking, 1992, βι. θαη θεθ. 4.1.). H δπλακηθή αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρψξνπ κε ηα ππνθείκελα, ε ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε 

ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα (Γεξκαλφο, 2006:20-44) θαη ε αιιειεπηδξαζηηθή θχζε ηεο 

κνπζεηαθήο εκπεηξίαο (Falk & Dierking, 1992), επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ «έληαμε» ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε 

κνπζεία. Γηα παξάδεηγκα ε αίζζεζε ή ε αληίιεςε φηη ην κνπζείν απεπζχλεηαη ζε 

βιέπνληεο ή φηη δελ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011:371∙ Partington-Sollinger & Morgan, 2011:8), ε 

δηαπίζησζε φηη νη ηπθινί επηζθέπηεο ήηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, «απφληεο» απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ κνπζείνπ (Hetherington, 2000, 2002), ε αίζζεζε ηνπ 

απνθιεηζκνχ (Candlin, 2003∙ Weisen, 2008) είλαη δεηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε ηα κνπζεία θαη επεξεάδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο.    

 

Αλάινγν πξνβιεκαηηζκφ, εθζέηεη θαη ε Candlin (2003:100) ζε ζρεηηθή έξεπλά ηεο 

αλαθέξνληαο φηη ε αίζζεζε ηεο έληαμεο «εηξσληθά ζεκειηψλεηαη ζηνλ δνκηθφ 

απνθιεηζκφ ησλ ηπθιψλ ζε ρψξνπο ηέρλεο» θαη έηζη «ρσξίο ζεζκηθέο αιιαγέο, νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηπθινχο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη έλα αλεπαξθέο ζπκπιήξσκα 

κηα δνκήο πνπ είλαη θαη ζα παξακείλεη άδηθε». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Candlin (2003), 

δηεξεπλψληαο ηηο εληππψζεηο ηπθιψλ αηφκσλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζην πιαίζην 

εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ δξάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ ή 

δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηηο δξάζεηο απηέο, δηαπίζησζε φηη ηα άηνκα πνπ ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλα ζπρλά δελ αλέθεξαλ ζεηηθά ζρφιηα γηα ηηο ίδηεο ηηο δξάζεηο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ ζπγγξαθέαο (φ.π.) ππνζηεξίδεη φηη ν ιφγνο έιιεηςεο ζεηηθψλ 

ζρνιίσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ δξάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο επηζθέςεηο απηέο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο φςεηο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο. Γηα ηνπο ηπθινχο επηζθέπηεο, ε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηεο δξάζεηο κπνξεί 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο «έληαμεο» θαη ηε δηαηήξεζε ζπλεζεηψλ θαη 
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ζχλδεζεο κε ηε δσή θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ είραλ πξηλ ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο, σο 

κία «δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο» ζηνλ θφζκν ησλ βιεπφλησλ ή αθφκε κε ηελ ίδηα ηελ 

ηδέα ηεο πξφζβαζεο ζε έλα ρψξν πνπ θαηά θαλφλα ηνπο απνθιείεη. Δπηπιένλ, ε  

επίζθεςε ζην κνπζείν κπνξεί λα είλαη κηα «θνηλσληθή επθαηξία», κηα επθαηξία λα 

ζπλαληεζνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο ή λα θέξνπλ καδί ηνπο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. 

Έηζη, ν πξνζσπηθφο θχθινο γλσξηκηψλ, ηα «πξνζσπηθά θνηλσληθά δίθηπα», 

δεκηνπξγνχλ θαη ην θνηλφ απηψλ ησλ δξάζεσλ. Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο (Candlin, 2003), 

ππνζηεξίδεη φηη νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο απφ ην ίδην 

ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ θαη ζεσξεί φηη νη δξάζεηο απηέο εθφζνλ είλαη 

απνζπαζκαηηθέο, ηειηθά εδξαηψλνπλ ηνλ απνθιεηζκφ αθνχ δελ επεξεάδνπλ ην δνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαγφξεπζεο ηεο αθήο. Γηα ην ιφγν απηφ δηαηππψλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο δπλαηνηήησλ πνιπαηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ κνπζείσλ θαη αλαγλψξηζεο ησλ ηπθιψλ επηζθεπηψλ κε 

βάζε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη φρη κφλν κε βάζε ηελ απψιεηα ηεο 

φξαζεο.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ξφιν ησλ κνπζείσλ γεληθφηεξα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, φπσο 

παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (θεθ. 1.3.), ηα 

κνπζεία ζήκεξα αλακέλεηαη λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

(Black, 2005:4) ελψ ν αληίθηππνο ησλ δξάζεψλ ηνπο ζηε δσή ησλ αηφκσλ πνπ 

βηψλνπλ ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα αθνξά ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Ο ζεηηθφο αληίθηππνο δηαθφξσλ κνπζεηαθψλ δξάζεσλ ζηε δσή ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ε αηνκηθφ επίπεδν ππάξρνπλ 

αλαθνξέο ζηελ απηνεθηίκεζε, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ, θ.ιπ., δεηήκαηα ηα 

νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο αλαθέξεηαη ε αλάπηπμε λέσλ ελδηαθεξφλησλ,  

δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηέρλε ζην πιαίζην πνηθίισλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ ή ε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Candlin, 2003:197∙ Ginley, 2013), ν απηνπξνζδηνξηζκφο, νη 

επθαηξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα ή άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ε 

δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ή δηαρείξηζεο δεκφζησλ ρψξσλ (Hooper-Greenhill et al., 

2000:25∙Candlin, 2003:107). 

 

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο θαη αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε 

επίπεδν θνηλσλίαο, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άξζε πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ζηεξενηχπσλ, ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο αλαπεξίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εηθφλαο γηα ηελ αλαπεξία. Ζ άπνςε φηη νη πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο/εηθφλεο 

(cultural representations) θαη ε δχλακή ηνπο λα δνκνχλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία (Oliver, 

2009:148∙Sandell & Dodd, 2010:3), βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην πψο παξνπζηάδνληαη θαη πξνβάιινληαη ηα άηνκα κε 
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αλαπεξίεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ ηειεφξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε ινγνηερλία, ηε 

δηαθήκηζε, θ.ιπ., θαη γηα ην πψο απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ είηε λα 

δηαησλίδνπλ, λα εληζρχνπλ θαη λα δηακνξθψλνπλ πξνθαηαιήςεηο είηε λα πξνσζνχλ 

ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Delin, 2002:85∙ 

Sandell, Delin, Dodd & Gay, 2005:9-10∙Sandell & Dodd, 2010:5, φπνπ θαη ζρεηηθέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο).   

 

Ζ κειέηε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ε 

αλάδεημε ησλ «θξπκκέλσλ ηζηνξηψλ» (hidden histories) θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ζηα 

κνπζεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ηα κνπζεία νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

παξάγνληεο θνηλσληθήο έληαμεο, λα πξνβάιινπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο 

θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

Οη Sandell, Dodd & Garland-Thomson ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ πνπ επηκεινχληαη κε 

ηίηιν Representing Disability, Activism and Agency in the Museum (2010), 

αλαθέξνπλ φηη έλα θεληξηθφ εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο ησλ 

κνπζείσλ αθνξά ζηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα κνπζεία ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηελ αλαπεξία, θαη 

επηζεκαίλνπλ έλα θελφ, ηφζν ζην ρψξν ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ζην ρψξν 

ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ αλαπεξία. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ην δήηεκα απηφ αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλαπεξίαο. Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα πνπ αλάγνληαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο 

(Sandell & Dodd, 2010:5-6∙Εψληνπ-ηδέξε, 2011:23-27∙ Πνιπρξνλνπνχινπ-

Εαραξφγεσξγα, 1995:36-45), ε θπξηαξρία γηα πνιιά ρξφληα ηνπ αηνκηθνχ κνληέινπ 

ηεο αλαπεξίαο θαη ε αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο «πξνζσπηθή ηξαγσδία» ή σο ζηίγκα, 

ε έλλνηα ηεο «απφθιηζεο» απφ ην «θπζηνινγηθφ» ή ην «θαλνληθφ», νη αμίεο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φπσο ε απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ε αηζζεηηθή 

(Γεσξγνχια, 2011:9-10∙ Εψληνπ-ηδέξε, 2011:11-13,22), ηξνθνδφηεζαλ πνηθίιεο 

αλαπαξαζηάζεηο, κχζνπο ή αθφκα θαη εμηδαληθεχζεηο (Εψληνπ-ηδέξε, 2011:16)
45

. Σα 

άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξεί λα αληηκεησπίδνληαη ή λα αλαπαξίζηαληαη ζε ζχλδεζε κε 

ηελ αξξψζηηα ή ηε δπζηπρία (Γεσξγνχια, 2011:10∙ Κνπηάληνο, 2000:66), σο 

επάισηα, αδχλακα θαη εμαξηεκέλα, (Gay & Fraser, 2008:21), σο άηνκα πνπ 

                                                           
45

 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα νπνία εζηηάδεη ε 

παξνχζα έξεπλα κέρξη θαη ζήκεξα θαίλεηαη λα επηβηψλνπλ νξηζκέλνη «κχζνη» πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία αληηιακβάλνληαη ηελ ηχθισζε. Οξηζκέλνη απφ ηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο «κχζνπο» φπσο ηνπο αλαθέξεη ε Huebner (2000:64-67) είλαη φηη ηα ηπθιά άηνκα έρνπλ 

κηα έθηε αίζζεζε, φηη δνπλ ζην ζθνηάδη, φηη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηε κνπζηθή, φηη είλαη 

γεληθφηεξα θαηαζιηπηηθά θαη ιππεκέλα άηνκα, φηη δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κφλνη ηνπο, θ.ιπ. Άιινη 

«κχζνη» πνπ ζπλδένληαη θαη ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα ηπθιά άηνκα είλαη φηη ηα κε 

αλάπεξα άηνκα πξέπεη λα ηνπο κηινχλ δπλαηά ή φηη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ιέμεσλ φπσο 

«βιέπσ» ή νη αλαθνξέο ζε ρξψκαηα, θ.ιπ.  
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«μέθεπγαλ απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε» (Εψληνπ-ηδέξε, 2011:24) ή κε ηδηαίηεξεο 

δπλαηφηεηεο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο δελ ππνρψξεζαλ νχηε ζηνλ 20ν αηψλα. 

Ο Oliver (2009:147) αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη κε αλαπεξία «ζπλερίδνπλ λα 

ζθηαγξαθνχληαη σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ αλζξψπηλνη θαη ζπάληα ζαλ 

ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα». 

 

Σα παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ρψξνπο φπσο ηα κνπζεία, ηα νπνία έρνπλ 

ηφζν ηελ απνζηνιή δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο φζν θαη ηε δχλακε λα  

«δνκνχλ θαη λα δηαησλίδνπλ θπξίαξρεο θνηλσληθέο αθεγήζεηο» κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπιιεθηηθέο θαη εθζεηηθέο πξαθηηθέο (Sandell, 2002α:8). Χζηφζν, 

φπσο επηζεκαίλνπλ δηάθνξνη εξεπλεηέο (Sandell & Dodd, 2010:10-11∙ Sandell, Delin, 

Dodd &Gay, 2005:8), ην ελδηαθέξνλ ησλ κνπζείσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

εθθξάζηεθε θπξίσο γηα δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη ιηγφηεξν γηα ζέκαηα παξνπζίαζεο 

θαη εθπξνζψπεζεο ηεο αλαπεξίαο κέζα απφ ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο. Ζ Delin 

(2002:84), επηζεκαίλεη ηελ απνπζία εθπξνζψπεζεο/αλαπαξάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, αλαθέξνληαο φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη 

πηζαλφ λα κε ζπλαληήζνπλ θακία εηθφλα αηφκσλ φπσο νη ίδηνη ή θάπνην ηεθκήξην γηα 

ηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην παξειζφλ θαη γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. 

Αλάινγα, ε Allday (2009:35) ζε έξεπλά ηεο γηα δεηήκαηα ηεθκεξίσζεο ηεο ηζηνξίαο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε κνπζεία, αλαθέξεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο 

θαη ιήζεο ηεο ηζηνξίαο απηψλ ησλ αηφκσλ, επηζεκαίλνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ  

κνπζείσλ ζην δήηεκα απηφ.  

 

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ δηάθνξνη εξεπλεηέο (Allday, 2009:39∙ Dodd, Sandell, 

Delin & Gay, 2004), ε απνπζία ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ είλαη απαξαίηεηα ην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζρεηηθνχ 

πιηθνχ ή κηαο ερζξφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ ή έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο, 

αιιά κάιινλ  απνηέιεζκα αδξάλεηαο. Γηα παξάδεηγκα απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κνπζεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Dodd et al, 2004), ε νπνία 

ζηφρεπε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην λα δηεξεπλήζεη αλ ε κε εθπξνζψπεζε ηεο αλαπεξίαο 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθνχ πιηθνχ, δηαπηζηψζεθε φηη 

ηα κνπζεία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηέζεηαλ έλα ζεκαληηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ 

αλαπεξία ή ηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο αληηθείκελα, έξγα ηέρλεο, 

αξρεηαθφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, 

θνζηνχκηα, ζχγρξνλα αληηθείκελα ζρεηηθά κε άιιεο δξάζεηο φπσο νη Παξανιπκπηαθνί 

Αγψλεο, θ.ιπ. (Dodd et al., 2004:10-11∙ Sandell, et al., 2005:14-15). Χζηφζν, ε 

έξεπλα θαηέδεημε φηη ην πιηθφ απηφ κπνξεί λα εθηίζεηαη ζπάληα ή ε ζχλδεζή ηνπ κε 

ηελ αλαπεξία λα κελ είλαη πάληνηε ζαθήο θαη αληηιεπηή (Dodd et al., 2004:5∙ Sandell 

et al., 2005). Δπηπιένλ, ε έξεπλα απηή (Dodd et al., 2004) εζηίαδε θαη ζηνλ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο αλαδεηθλχνληαο φηη παξά ηελ χπαξμε πιηθνχ ζρεηηθνχ 

κε άιινπο ξφινπο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο (π.ρ. σο γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, 

ζπιιέθηεο, πνιηηηθνί, θ.ιπ.), ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηά 

παξνπζηάδνληαη ρσξίο ζηεξεφηππα (Sandell et al., 2005:15∙ Sandell & Dodd, 

2010:12). Σα άηνκα κε αλαπεξίεο ζπάληα πξνβάιινληαη σο άηνκα «ελεξγά θαη 
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ζπλεζηζκέλα» αιιά πεξηζζφηεξν ζε ξφινπο παζεηηθνχο – π.ρ. σο απνδέθηεο 

ειεεκνζχλεο, ππνζηήξημεο ή θξνληίδαο ή σο «freaks»
46

 ή κέζα απφ κία εξσηθή 

δηάζηαζε σο άηνκα πνπ ππεξέβεζαλ ηελ αλαπεξία ηνπο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο 

ή ηνλ εξσηζκφ ηνπο (Delin, 2002:89-90∙ Dodd et al., 2004:12-13∙Sandell et al.,  

2005:15). Οη δηαπηζηψζεηο απηέο, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ νδεγνχλ απαξαίηεηα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κνπζεία ζπλεηδεηά δηαησλίδνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλαπεξία, αιιά φηη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο 

ηεο αλαπεξίαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ είρε απνηειέζεη κέρξη πξφζθαηα 

αληηθείκελν γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ή φηη ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζεκαζία απηνχ 

ηνπ πιηθνχ δελ είρε γίλεη θαηαλνεηή  πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Dodd et al.,  2004:5, 

13-14).  

 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη γεληθφηεξα, ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπδήηεζεο 

έρνπλ αλαδεηρζεί δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί φπσο ε ζεκαζία δηαθχιαμεο ηεθκεξίσλ 

γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο,  ν ξφινο ησλ κνπζείσλ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, δεηήκαηα έθζεζεο φπσο ην 

πψο ζα κπνξνχζε λα εθηεζεί ζρεηηθφ πιηθφ κε ηξφπν κε πξνζβιεηηθφ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο – π.ρ. ρσξίο λα ζηηγκαηίδεηαη ε δηαθνξά, κε θαηάιιειε γιψζζα, θ.ιπ. -, 

γηα ην πψο ζα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ «δχζθνιεο ηζηνξίεο» - π.ρ. ηζηνξίεο κε 

άζπια, δεηήκαηα πφλνπ, θ.ιπ. - , πψο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε θαιιηηέρλεο 

κε αλαπεξίεο ρσξίο απηφ λα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηνπ θαιιηηερληθνχ ηνπο έξγνπ, 

δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, έθζεζεο θαη εξκελείαο, αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επηζθεπηψλ, θ.ιπ. (ελδεηθηηθά: Allday, 2009∙ Delin, 2002∙ Dodd et al., 2004∙ 

Dodd, Jones, Jolly & Sandell, 2010∙ Sandell, 2007∙ Sandell et al., 2005∙ Sandell & 

Dodd, 2010).  

 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα 

κνπζεία ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ γεληθφηεξα, αιιά θαη 

εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

δηάθνξεο ζρεηηθέο δξάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην project Rethinking Disability 

Representation in Museums and Galleries πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Κέληξν 

Δξεπλψλ γηα ηα Μνπζεία θαη ηηο Πηλαθνζήθεο (Research Centre for Museums and 

Galleries (RCMG). ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ project πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθζέζεηο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο δξάζεηο κε ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ηνπο επηζθέπηεο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ αλαπεξία θαη ηηο ζχγρξνλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο κε ζεβαζκφ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Dodd, Sandell, Jolly & 

Jones 2008∙ Dodd, et al., 2010∙Sandell & Dodd, 2010)
47

. 

                                                           
46

 Ο φξνο “freak” ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο Sandell et al., (2005:15),  γηα λα πεξηγξάςεη 

αλζξψπνπο πνπ ζε θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο εμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο εθηέζεθαλ σο 

ζέακα. Μία γλσζηή πεξίπησζε θαη απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά είλαη ν Joseph Merrick 

γλσζηφο κε ηελ νλνκαζία The Elephant Man. Βι. επίζεο Delin, 2002:88∙ Hevey, 2010.  
47

 Σν πνιπεπίπεδν απηφ project πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2006 σο ην 2009 κε 

γλψκνλα ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο θαη ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ επηζθέπηε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο  (Sandell & Dodd, 2010:13-15) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



70 
 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκε θαη ε αλαθνξά ζε εθζέζεηο θαιιηηερλψλ κε αλαπεξία. 

Πέξα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ησλ αηφκσλ απηψλ πξψηα σο θαιιηηερλψλ, νη 

εθζέζεηο απηέο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία σο δεκηνπξγψλ, ζηελ άξζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ 

γηα ζέκαηα αλαπεξίαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ είλαη νη εθζέζεηο 

κε έξγα θαιιηηερλψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο νη πεξηνδεχνπζεο εθζέζεηο “Art of 

the Eye” (1986) θαη “Art of the Eye II” (2001) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηαμίδεςαλ ζε δεθάδεο πφιεηο ησλ ΖΠΑ (Nelson, 2003), εθζέζεηο θσηνγξάθσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, φπσο ε έθζεζε “Sight Unseen: International Photography by 

Blind Artists” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο θαη ην 

Μνπζείν Φσηνγξαθίαο ηεο Καιηθφξληαο (McCulloh, 2013∙ UCR/California Museum 

of Photography, 2009), θ.ά.  

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε θαη κηα άιιε πηπρή ζρεηηθή κε ηελ έληαμε 

πνπ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Δθηφο 

απφ ηηο δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα κνπζεία σο ρψξνη 

εξγαζίαο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο σο εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ζην 

δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο γεληθφηεξα θαη ηεο αλάπηπμεο ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ (EBU, 2012:13-14∙Κνθθέβε-Φσηίνπ, 1997, 2004∙Πνιπρξνλίνπ, 1997:48∙ 

Ginley, 2013). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα κνπζεία κπνξεί επίζεο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα κε αλαπεξίεο γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Βαζηιηθνχ Μνπζείνπ Καιψλ Σερλψλ ζην 

Βέιγην ή ηνπ Smithsonian American Art Museum ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε θσθνχο 

– θαη εζεινληέο - γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε μελαγήζεσλ ζηε λνεκαηηθή γιψζζα 

(Alpen, 2004∙ Νηθνιαξαΐδε, 2015).  ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε 

πξφζθαηε πξσηνβνπιία ηεο ρψξαο καο γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη αθνήο ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ. ην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ 

Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δηδηθήο Αγσγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

εηδηθφηεηα «Ξελαγφο ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνχο-Πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο γηα 

ηπθιά θαη θσθά άηνκα» πνπ πξνζθέξεηαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή 

πξνβιήκαηα αθνήο
48

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
θαη κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ κνπζείσλ, θνξέσλ θαη αηφκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο. Σα κνπζεία πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ηα παξαθάησ: Colchester and Ipswich Museums 

Service, Tyne and Wear Museums, Glasgow Museum of Transport, Royal London Hospital Archives 

and Museum, Stamford Museum, Birmingham Museum and Art Gallery, Northampton Museum and 

Art Gallery, Imperial War Museum London θαη Whitby Museum. Πεξηζζφηεξα βι. Dodd et al., 2008). 
48

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γειηίν Σχπνπ «Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ΞΔΚΗΝΟΤΝ 

ΓΖΜΟΗΑ ΗΔΚ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ. Γηα ηπθιά θαη θσθά άηνκα», 10 Απξηιίνπ 2014, απφ 

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/11000-10-04-

14.html, (ηειεπηαία επίζθεςε 3 Ηαλνπαξίνπ 2015). 
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Κπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

ην ρψξν ησλ κνπζείσλ βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη επεξεάζεη θαη 

δηακνξθψλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη ην 

θνηλσληθφ κνληέιν αλαπεξίαο πνπ εζηηάδεη θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ θαη άξζεο θξαγκψλ πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θνηλσλία θαη ε νξγάλσζή ηεο. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άξζε 

θξαγκψλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο ηα 

κνπζεία κε βαζηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ. Οη 

ελέξγεηεο θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ελζαξξχλνληαη θαη απφ πνηθίιεο πξσηνβνπιίεο δηεζλψλ θαη άιισλ νξγαλψζεσλ ελψ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ξφιν έρεη θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Παξφια απηά ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνηθίινπο θξαγκνχο πξφζβαζεο ζε 

ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο ηα κνπζεία. ηε ρψξα καο, παξά ηηο πξσηνβνπιίεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θξαγκνί πξφζβαζεο κε δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα κνπζεία σο πξνο ην είδνο ή ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ησλ παξνρψλ θαη 

ππνδνκψλ πξφζβαζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα θαη κε ηελ αλαπεξία. 

 

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα αηφκσλ κε δηαθξηηφ 

γλψξηζκα κφλν ηελ «αλαπεξία». Αλάινγα, θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο – κε 

νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο- δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο φρη κφλν σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο αιιά θαη σο άηνκα κε δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληα, κνξθσηηθφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, θ.ιπ., ζηνηρείν ην νπνίν 

δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη παξνρψλ 

πξνζβαζηκφηεηαο. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ε πξφζβαζε ζηα κνπζεία 

πξνζθξνχεη ζε κηα ζεκειηψδε αληίθαζε φξαζεο θαη αθήο πνπ ππαγνξεχεηαη θαη απφ 

ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα κνπζεία σο ρψξνη 

ζέαζεο, ηζηνξηθά δελ είραλ ζπκπεξηιάβεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο φζνπο δελ δηέζεηαλ 

ην πξναπαηηνχκελν ηεο φξαζεο γηα λα «δνπλ» ηα εθζέκαηα κε απνηέιεζκα ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο φξαζεο λα πθίζηαληαη έλαλ ηδηφηππν απνθιεηζκφ ζηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ αθνχ ε αθή απαγνξεχεηαη ζε φινπο. Οη αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ 

ξφιν ησλ κνπζείσλ, ηελ αλαπεξία θαη νη πηέζεηο γηα ηζφηηκε πξφζβαζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ νδήγεζαλ ηα κνπζεία ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ζηηο 

ζπιινγέο ηνπο κε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο, παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ή πεξηνξηζκέλεο θαη δελ επεξεάδνπλ 

ηνλ νπηηθνθεληξηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ κνπζείσλ.  

Παξάιιεια κε ηε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα 

κνπζεία αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Ο ξφινο ησλ κνπζείσλ  

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα είλαη πνιιαπιφο ηφζν ζε επίπεδν δξάζεσλ φζν 

θαη ζε επίπεδν ζπιιεθηηθψλ θαη εθζεηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ  ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΟΒΑΡΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ ΣΑ ΜΟΤΔΗΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηάθνξεο δξάζεηο θαη 

δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

φπσο δηεπθνιχλζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θίλεζεο, δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε 

εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ, ζπιινγέο αθήο, απηηθέο δηαδξνκέο θαη μελαγήζεηο, αμηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ απηηθνχ πιηθνχ, αθνπζηηθέο μελαγήζεηο θαη άιιεο δξάζεηο κε 

αληίζηνηρα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαη απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Αλαθνξά γίλεηαη, 

επίζεο, θαη ζηα Μνπζεία Αθήο πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο σο κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία κνπζείσλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα 

πνιηηηζηηθά αγαζά. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα κνπζεία θαη ζε 

δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εμειηζζφκελεο ζπδήηεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. 

 

3.1. Γηεπθνιχλζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θίλεζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ  

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν παξάγνληαο ρψξνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ- απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ (Falk & 

Dierking, 1992). Απηνλφεηα, γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θίλεζεο (θηλεηηθφηεηαο), 

έλα βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ κέζα ζην ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ (Boussaid, 2004:56∙ Buyurgan, 2009:1199∙ Levi, 2005∙ Σζηηνχξε, 

2005:39)
49

.  

  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη, ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο δηεπθφιπλζεο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο φπσο επηδαπέδηα ζήκαλζε, ζήκαλζε ζε 

ζθαινπάηηα, δηαθνξεηηθήο πθήο δάπεδα πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο θχξηνπο απφ ηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο, θαηάιιεινο θσηηζκφο
50

, ρεηξνιηζζήξεο, 

ερεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο εηζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα γλσξίδνπλ 

                                                           
49

Πεξηζζφηεξα γηα φξνπο θαη δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε 

δεμηφηεηεο «πξνζαλαηνιηζκνχ» θαη «θηλεηηθφηεηαο» βι. ελδεηθηηθά: Αξγπξφπνπινο, 2011:60-63∙ 

Jacobson, 1993∙ Κνπηάληνο, 2005:164-180∙Ληνδάθεο, 2000:82-99∙Stone, 1997∙Fazzi, 2000. 
50

Αο ζεκεησζεί εδψ φηη δεηήκαηα φπσο ε ρξήζε ρξσκάησλ ζην ρψξν ή ν θσηηζκφο δελ είλαη νπδέηεξεο 

επηινγέο. Ζ Μπνχληα (2006:155), εμεηάδνληαο ην δήηεκα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηηο κνπζεηαθέο 

εθζέζεηο σο αλαπαξαζηάζεηο θαη «ζπζηήκαηα» παξαγσγήο λνεκάησλ, αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ φπσο ην ρξψκα ζηνπο ηνίρνπο πνπ «έρεη πάληνηε ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο» ή ν «δξακαηηθφο» θσηηζκφο πνπ απνηειεί «ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο θαη ηεο 

δξνκνιφγεζεο ηεο επηζπκίαο». Παξφκνηα, ν Hetherington (2002:187) αλαθέξεηαη θαη ζε απηά ηα 

ζηνηρεία σο κέξνο ηεο «πιηθφηεηαο» (materiality) ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πεγαίλνπκε ζηα κνπζεία γηα 

λα «δνχκε». Σα δεηήκαηα απηά έλα πεδίν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο επηζηήκνλεο –

αξρηηέθηνλεο, κνπζεηνιφγνη, θιπ.-  αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ εθζέζεσλ θαη δεηήκαηα πξφζβαζεο. 
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πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη, δπλαηφηεηα ρξήζεο ζθχινπ νδεγνχ
51

, απηηθά δηαγξάκκαηα 

ή καθέηεο ηνπ θηηξίνπ, ησλ ρψξσλ ηνπ κνπζείνπ ή ηεο ζέζεο ηνπ κνπζείνπ ζε ζρέζε 

κε άιια ζεκαληηθά θηίξηα ηεο πεξηνρήο κε πιεξνθνξίεο ζε Braille, ππνβνήζεζε απφ 

άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ, θ.ιπ. (Boussaid,2004:55-56∙ Handa & 

Dairokou, 2010:230∙McGinnis, 1999:280∙ Πνιπρξνλίνπ, 2004:84∙ Σζηηνχξε, 

2005:39). Ο ζπλδπαζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ παξαπάλσ δηεπθνιχλζεσλ ζπκβάιινπλ 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ.  

 

Οη παξαπάλσ δηεπθνιχλζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε πην ζπζηεκαηηθή κνξθή ζε 

νξηζκέλα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηπθινχο κνπζεία (Boussaid, 

2004:58∙Σζηηνχξε,2005) φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Tyflologico Museo ζηε Μαδξίηε 

ηεο  Δζληθήο Οξγάλσζεο Σπθιψλ ηεο Ηζπαλίαο (ONCE) (Axel & Levent, 2003: 459-

461∙Boussaid, 2004:58). ηα ιεγφκελα «ζπκβαηηθά» κνπζεία (Boussaid, 2004:57), 

δειαδή ζηα κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα κνπζεία γηα ηπθινχο, νη δηεπθνιχλζεηο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θίλεζεο απαληψληαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε Σπθιψλ (European Blind Union-EBU) ην 2001, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε 

επξσπατθά κνπζεία
52

, δελ επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαγξαθή ηέηνησλ δηεπθνιχλζεσλ, 

θαζψο φπσο αλαθέξεη ν Boussaid (2004:56), νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηα κνπζεία 

είλαη πεξηνξηζκέλεο
53

. Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο δηεπθφιπλζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηεο θίλεζεο ζηα κνπζεία, φπνπ απηέο ππάξρνπλ, ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη είηε ζε 

ρψξνπο ησλ κνπζείσλ πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην «Σκήκα Αθήο» ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ 

(Boussaid, 2004:58), είηε ζην πιαίζην πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα 

απεπζπλζνχλ ζε ή θαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Pearson, 1984) θαη ζε 

ηκήκαηα ρψξσλ θαη εθζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη εθζέκαηα ή άιιεο απηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε 

ελζσκάησζε ηέηνησλ νδεγηψλ ζηηο αθνπζηηθέο πεξηγξαθέο θαη μελαγήζεηο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Μνπζείν Καιψλ Σερλψλ ηεο Βνζηψλεο ην νπνίν αλάκεζα 

                                                           
51

 ηελ Διιάδα κε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 2010, επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ ζθχισλ νδεγψλ 

ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη ζηα κέζα 

κεηαθνξάο (Νφκνο 3868/2010, άξζξν 16, παξ.7). 
52

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπσο ε Γαλία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε 

Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη αθνξνχζε ηφζν ζε «ζπκβαηηθά» 

κνπζεία φζν θαη ζε κνπζεία Αθήο. Ζ Διιάδα παξφιν πνπ αξρηθά ήηαλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ 

επηιέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ Μνπζείνπ Αθήο, δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαζψο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην Μνπζείν Αθήο δε 

ιεηηνπξγνχζε εμαηηίαο δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζεηζκφ πνπ είρε πιήμεη εθείλε ηελ πεξίνδν ηελ 

Αζήλα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Πεξηζζφηεξα βι. Boussaid, 2004:56-57.  
53

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πεξίπησζε ηεο Cite des sciences et de l’ Industrie ζην Παξίζη, σο έλαο ρψξνο 

πνπ θαηνξζψλεη λα εμαζθαιίδεη πξνζβαζηκφηεηα ζην κεγαιχηεξν κέξνο  ησλ ρψξσλ ηνπ κε κία ζεηξά 

παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδαπέδησλ νδεγψλ θαη ησλ πξνθνξηθψλ 

ζρεηηθψλ νδεγηψλ κέζσ εηδηθψλ αθνπζηηθψλ ζπζθεπψλ (Guyomarch, 2004). 
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ζηηο άιιεο δηεπθνιχλζεηο θαη παξνρέο πξφζβαζεο γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο δηαζέηεη αθνπζηηθή μελάγεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο (touch tours) κε 

πεξηγξαθέο ησλ εθζεκάησλ αιιά θαη νδεγίεο θίλεζεο ψζηε ν επηζθέπηεο λα κπνξεί 

λα πεξηεγεζεί ζηελ έθζεζε θαη κφλνο ηνπ (Rubin, 2003, φπνπ θαη απνζπάζκαηα 

ζρεηηθήο πεξηγξαθήο). ρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Βαζηιηθφ 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Σπθιψλ ζηελ Αγγιία (RNIB, Vocaleys, 2003), αλαθέξεη θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ αθνπζηηθψλ μελαγήζεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα θαιχπηνπλ ηφζν ηηο αλάγθεο πεξηγξαθήο εθζεκάησλ φζν θαη ηηο αλάγθεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Χζηφζν, ε ελζσκάησζε 

νδεγηψλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θίλεζεο ζηηο αθνπζηηθέο μελαγήζεηο κπνξεί λα κελ 

είλαη πάληα αξεζηή θαζψο αξθεηνί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 

πιεξνθνξίεο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή απφ ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο ζε έλα 

κνπζείν πνπ είλαη ε επαθή κε ηα εθζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε ελζσκάησζε νδεγηψλ 

θίλεζεο κε αλαθνξέο ζε «βήκαηα» θαίλεηαη λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ρψξνπο 

φπσο ηα κνπζεία, φρη κφλν γηαηί ν δηαζθειηζκφο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε 

άηνκν αιιά θαη γηαηί ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα κελ έρνπλ 

εμνηθεησζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο νδεγίεο γηα ηελ θίλεζε ζε άγλσζηνπο ή κε νηθείνπο 

ρψξνπο (Ginley, 2013). 

 

Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο είλαη κία 

ιχζε αθνχ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηηο νδεγίεο πξνζαλαηνιηζκνχ απφ 

άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο (RNIB, Vocaleyes, 2003:45-47). Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία 

δίλεη θαη άιιεο δπλαηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα νδεγηψλ αλάινγα κε ηα GPS (Ginley, 

2013) ηα νπνία βνεζνχλ ζεκαληηθά ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ θίλεζε 

θαη ηελ πινήγεζή ηνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (Αξγπξφπνπινο, 2011:62).  Γεγνλφο 

πάλησο είλαη πψο κέρξη ζήκεξα ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο 

επηζθέπηεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ θίλεζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

κέζα ζην κνπζείν θαίλεηαη φηη είλαη νη άλζξσπνη – ζπλνδνί, θίινη, θ.ά., - πνπ ηνπο 

ζπλνδεχνπλ ζε απηέο ηηο επηζθέςεηο (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011:369∙Boussaid, 

2004:56∙ Levi, 2005).  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία είλαη θαη νη θάζε είδνπο δηεπθνιχλζεηο 

πξφζβαζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ κνπζείσλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη δψλεο 

φδεπζεο ηπθιψλ (Πνιπρξνλίνπ, 2004:82), ηα κέζα κεηαθνξάο, θ.ιπ. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ κε ζπκκεηέρνληεο άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ πξφζβαζε ζε κνπζεία δηαπηζηψζεθε 

φηη, νη ηπρφλ δπζθνιίεο ζηα κέζα κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθίλεζε πξνο ην κνπζείν είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα ην επηζθεθηνχλ. Ζ κεηαθίλεζε 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηα ηα άηνκα απηά θαη επνκέλσο ε επίζθεςε ζην 

κνπζείν ζα πξέπεη λα ηα ηθαλνπνηεί σο πξνο ηηο παξνρέο θαη ηηο υπθρεςίεσ που 

προςφζρει ϊςτε να μθν απογοθτευτοφν ζχοντασ καταβάλλει και κόπο και χρόνο για 
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ηε κεηαθίλεζή ηνπο (Reich et al, 2011:29). Ζ  δηαπίζησζε απηή θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα κηαο ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφζβαζεο κε ηε ζπλεξγαζία 

πνηθίισλ θνξέσλ γηα ηε δηαζθάιηζε «αιπζίδσλ πξφζβαζεο» ζην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ (Μπεξηηζκάο, 2003:69).  

3.2. «πιινγέο αθήο», εθζέζεηο, απηηθέο δηαδξνκέο θαη μελαγήζεηο  

Γηάθνξα κνπζεία ηνπ θφζκνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπιινγέο αθήο ή ηα ηκήκαηα αθήο 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, ην 

Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν Νέαο Τφξθεο, ην Βξεηαληθφ Μνπζείν θαη άιια (Boussaid, 

2004:58∙ Fletcher, 2013:303-305∙ Hetherington, 2002,2003:111∙ McGinnis, 2003). Οη 

ζπιινγέο αθήο – ή ηκήκαηα, ελφηεηεο αθήο - παξφιν πνπ φπσο αλαθέξεη ν Bνussaid 

(2004:57-58) κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ αληηθεηκέλσλ ή θαη ζε 

ζεκαηηθέο, απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πξαθηηθή πξνζβαζηκφηεηαο. Μπνξεί, επίζεο, λα 

είλαη αλνηρηέο θαη ζε βιέπνληεο επηζθέπηεο θαη λα αμηνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο 

νκάδεο θαη άηνκα, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξάζεηο θαη παξνρέο ησλ κνπζείσλ 

(McGinnis, 2003:455). Οη ζπιινγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ αληίγξαθα εθζεκάησλ ηα 

νπνία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ζπληήξεζεο δελ κπνξνχλ λα είλαη πξνζβάζηκα κε 

ηελ αθή ή απζεληηθά αληηθείκελα, θαη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη κε άιιν πιηθφ φπσο 

πιεξνθνξίεο ζε Braille, αθνπζηηθή μελάγεζε, απηηθά δηαγξάκκαηα, αλάγιπθν πιηθφ, 

καθέηεο, δηεπθνιχλζεηο θίλεζεο, θ.ιπ. (Boussaid, 2004:58∙ Hetherington, 2002, 

2003:111). πσο αλαθέξεη ε Levi (2005), εθηφο απφ ηα αληίγξαθα αληηθεηκέλσλ 

κπνξνχλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ κνπζείσλ. Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο (φ.π.) αλαθέξεη φηη πνιιά απφ ηα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο δελ είλαη κνλαδηθά επξήκαηα ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπο, αιιά δείγκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο αληηθεηκέλσλ θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία απηηθψλ ζπιινγψλ θαη κε 

απζεληηθά αληηθείκελα. Ζ δεκηνπξγία ζπιινγψλ αθήο ζε δηάθνξα κνπζεία ηεο 

Διιάδαο είλαη κία απφ ηηο πξνηάζεηο εθπξνζψπσλ ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη εξεπλεηψλ (Αζηδέξε, 2004:138∙ Levi, 2005) αιιά θαη ζηηο 

πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή εγθχθιην 

(ΤΠΠΟΣ, 357/8-3-2011). Παξαδείγκαηα κνπζείσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αλάινγεο ζπιινγέο ή ελφηεηεο ζηε ρψξα καο είλαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Αηαλήο
54

 θαη ην Μνπζείν Αξραίαο (Ρσκατθήο) Αγνξάο Θεζζαινλίθεο
55

. 

 

Δθηφο απφ ηηο ζπιινγέο αθήο, πνιιά κνπζεία έρνπλ νξγαλψζεη θαη νξγαλψλνπλ 

πεξηνδηθέο απηηθέο εθζέζεηο ή πνιπαηζζεηεξηαθέο εθζέζεηο. Ζ πξαθηηθή απηή 

εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο (Pearson, 1991∙ 

Ruyssinck & Van Raemdonck, 1991). Γηα παξάδεηγκα, ε Tate Gallery ζην Λνλδίλν 

                                                           
54

 ICOM, Γειηίν Σχπνπ γηα ηε Γηεζλή Ζκέξα Μνπζείσλ, «Μνπζεία γηα ηελ Κνηλσληθή Αξκνλία». 15 

Μαΐνπ 2010, απφ   http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=37654 (ηειεπηαία επίζθεςε 7 Γεθεκβξίνπ 

2014) 
55

 Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο (ειεθηξνληθή έθδνζε). «Θεζζαινλίθε: Απέθηεζε Μνπζείν Αξραίαο 

Αγνξάο». 2 Ηνπιίνπ 2010, απφ http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=100&artid=49283 

(ηειεπηαία επίζθεςε 7 Γεθεκβξίνπ 2014). 
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δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε απηηθή έθζεζε ην 1976, κία πξαθηηθή πνπ αξγφηεξα 

ζπλερίζηεθε θαη εμειίρηεθε (Pearson, 1991:122∙Hetherington, 2003:104). πσο 

αλαθέξεη ν Hetherington (2003:104), ε απφθαζε ηεο Tate Gallery γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο πξνζσξηλήο απηηθήο έθζεζεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επνρή εθείλε πνπ νη γλψζεηο ησλ κνπζείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηέηνηνπ είδνπο εθζέζεσλ ήηαλ ειάρηζηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ έγηλαλ θαη θάπνηα 

βαζηθά ιάζε. Γηα παξάδεηγκα νη επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο δελ επηηξεπφηαλ 

λα έρνπλ καδί ηνπο κέζα ζηελ έθζεζε βιέπνληεο θίινπο ηνπο σο ζπλνδνχο/νδεγνχο. 

Ο Hayhoe (2013), ζρνιηάδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο επνρήο απηήο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ σο πξσηνπνξηαθέο, επηζεκαίλεη θαη ηελ αληίιεςε πνπ δηαθαηλφηαλ 

γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ αληηκεησπίδνληαλ σο άηνκα πνπ είραλ 

άγλνηα γηα δεηήκαηα ηέρλεο. Χζηφζν, ε εκθάληζε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 1980 απνηειεί έθθξαζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ είρε αξρίζεη 

λα αλαπηχζζεηαη ηελ επνρή εθείλε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ έηνπο 1981 

σο Γηεζλέο Έηνο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία (Hayhoe, 2013). Πξάγκαηη, ην 

παξάδεηγκα ηεο Tate Gallery αθνινχζεζαλ θαη άιια κνπζεία ηεο Αγγιίαο ελψ 

κεγάιε απήρεζε είραλ νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ (Pearson, 

1984, 1991) πνπ νξγαλψζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980
56

. Ζ δηαπίζησζε φηη ε 

δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζηα εθζέκαηα ήηαλ ζεκαληηθή θαη γηα ηνπο 

βιέπνληεο επηζθέπηεο, ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο γηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ε ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 

νη αληίζηνηρεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νδήγεζαλ ηα κνπζεία ηεο 

Βξεηαλίαο ζηελ αλάπηπμε παξφκνησλ εθζέζεσλ επηηξέπνληαο ηελ είζνδν θαη ζε 

βιέπνληεο επηζθέπηεο αμηνπνηψληαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

δξάζεσλ απηψλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζε νξγαλψζεηο ηπθιψλ (Hayhoe, 2013∙ 

Kirby, 1983∙Pearson, 1991:122). 

 

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000, νξηζκέλα 

κνπζεία νξγαλψλνπλ πεξηνδηθέο απηηθέο ή πνιπαηζζεηεξηαθέο εθζέζεηο.  Παξάδεηγκα 

έθζεζεο αθήο ήηαλ ε έθζεζε κε ηίηιν «Αγγίμηε ηελ Σέρλε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2002 ζην Πνξθπξνγέλλεην Ίδξπκα ζηελ Αγξηά Βφινπ θαη ζηελ Αζήλα (επηέκβξηνο 

θαη Γεθέκβξηνο 2002 αληίζηνηρα). Ζ πεξηνδηθή απηή έθζεζε πεξηειάκβαλε γιππηά 

δηαθφξσλ θαιιηηερλψλ θαη ζηφρεπε ζηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε 

αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ ηέρλε (ΤΠΠΟ, 2002
α
). Πην πξφζθαηα 

παξαδείγκαηα πεξηνδηθψλ απηηθψλ/πξνζβάζηκσλ εθζέζεσλ είλαη ε έθζεζε «Μχξηηο: 

Πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην παξειζφλ». Ζ έθζεζε απηή παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζην θνηλφ ζην λέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ζηε ζπλέρεηα 
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 Ζ πξψηε απηηθή έθζεζε ζρεδηάζηεθε ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν ην 1983  θαη είρε γεληθφ ηίηιν 

«Παξαθαιψ αγγίμηε» (“Please Touch”). Ζ έθζεζε ήηαλ αλνηρηή ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο, βιέπνληεο 

θαη ηπθινχο, ελήιηθεο θαη παηδηά θαη είρε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Ζ εκπεηξία θαη ε επηηπρία απηήο ηεο 

έθζεζεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ην Βξεηαληθφ Μνπζείν, δχν ρξφληα κεηά λα νξγαλψζεη θαη άιιε απηηθή 

έθζεζε κε ηίηιν “Human Touch”. Ζ έθζεζε απηή, φπσο θαη ε πξψηε, πεξηειάκβαλε γιππηά δηαθφξσλ 

πνιηηηζκψλ (Pearson, 1984, 1991). 
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πεξηφδεπζε ζε δηάθνξα κνπζεία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 

2011 ε έθζεζε παξνπζηάζηεθε ζην Βφιν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μνπζείν 

Πιηλζνθεξακνπνηίαο Σζαιαπάηα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οκίινπ Πεηξαηψο (ΠΗΟΠ) 

εκπινπηηζκέλε κε ζηνηρεία πνπ επέηξεπαλ ηελ πξφζβαζε ζε άηνκα κε απψιεηα 

φξαζεο θαη αθνήο φπσο αληίγξαθα, καθέηεο, αλάγιπθν πιηθφ, αθνπζηηθή πεξηγξαθή, 

νζφλεο πεξηγξαθήο ζηελ λνεκαηηθή ελψ ήηαλ δηαζέζηκν έληππν πιηθφ ζε γξαθή 

Braille θαη ζε κεγέζπλζε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξνζβάζηκεο έθζεζεο έγηλε θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Kalou, 2012). Άιιν παξάδεηγκα πεξηνδηθήο 

έθζεζεο πνπ απεπζπλφηαλ ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε έθζεζε 

«Αγγίδνληαο ηε Γεκνθξαηία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην 

Μνπζείν ηεο Αξραίαο Αγνξάο ζηελ Αζήλα (Κιψληδα, 2013). εκαληηθή, επίζεο, 

ήηαλ ε πεξηνδηθή έθζεζε «Πξφζσπα θαη Πξάγκαηα» πνπ πινπνηήζεθε ζην Κέληξν 

Λατθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ζηελ Πιάθα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ 

Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γεθέκβξηνο 2006- επηέκβξηνο 2007). ηελ 

έθζεζε απηή πνπ βξαβεχηεθε κε ρξπζφ κεηάιιην ζηελ θαηεγνξία ηνπ Interior Design 

ζηελ 3
ε
 Biennale of Young Architects ζηελ Λεπθνξσζία, ζρεδφλ ην 95% ησλ 

εθζεκάησλ - αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο απφ ην θνληηλφ παξειζφλ - ήηαλ 

πξνζβάζηκα κε ηελ αθή ελψ νη ελφηεηεο ηεο έθζεζεο πιαηζηψζεθαλ θαη κε άιιεο 

πεγέο αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ φπσο κπξσδηέο θαη ήρνπο (π.ρ. κπξσδηέο απφ 

βφηαλα, ήρνο απφ θινγέξα, θ.ά.) (Υάηηαο & Σξάληα, 2010). 

 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ ησλ  κνπζείσλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη νη απηηθέο δηαδξνκέο (πεξηεγήζεηο) θαη 

μελαγήζεηο (touch tours) (Axel & Levent, 2003∙Levent, Kleege & Muyskens Pursley, 

2013). Οη απηηθέο δηαδξνκέο-πεξηεγήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο ή λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ζπιινγψλ ή λα ζπλδπάδνληαη θαη κε 

άιιεο ππνδνκέο θαη παξνρέο ηνπ κνπζείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπιινγέο αθήο. 

Οη απηηθέο μελαγήζεηο/πεξηεγήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απζεληηθά αληηθείκελα 

πνπ πξνζθέξνληαη γηα αθή ή ζπκπιεξψλνληαη κε αληίγξαθα, απηηθέο αλαπαξαγσγέο, 

απηηθά δηαγξάκκαηα, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε Braille ή ζε κεγαινγξάκκαηε γξαθή, 

αθνπζηηθή πεξηγξαθή, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο, θ.ιπ. (Axel & Levent, 2003:202∙ Ginley, 

2013∙ Levent, Kleege & Muyskens Pursley, 2013) θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε  

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ – αθφκα θαη ζηνλ θήπν (Rosenberg, 2003:466-

468). ηελ πεξίπησζε ησλ απζεληηθψλ εθζεκάησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, εθηφο απφ 

δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ επηζθέπηε κε πξφβιεκα φξαζεο λα 

θαηαλνήζεη ηε ζρέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην ζέκα ηεο έθζεζεο αιιά θαη ηελ ηερληθή 

θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα απηηθή πξφζβαζε 

είλαη επίζεο ζεκαληηθή ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαπεξηθφ ακαμίδην ή παηδηά (Ginley, 2013). 

 

ηε ρψξα καο κφληκε απηηθή δηαδξνκή έρεη ζρεδηαζηεί ζην Βπδαληηλφ θαη 

Υξηζηηαληθφ Μνπζείν απφ ην 2007. Ζ δηαδξνκή απηή πνπ απνηειεί ηελ πξψηε 

αλάινγε εθαξκνγή ζε ειιεληθφ κνπζείν σο κφληκε θαη ζηαζεξή πξαθηηθή 
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πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, πεξηιακβάλεη δέθα απζεληηθά 

αληηθείκελα ησλ κφληκσλ ζπιινγψλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ εηδηθή ζήκαλζε. Ζ απηηθή 

δηαδξνκή ζπκπιεξψλεηαη απφ αθνπζηηθή πεξηγξαθή θαη πιεξνθνξίεο ζε Braille 

(Κσλζηάληηνο, 2008). Ζ δεκηνπξγία ηεο απηηθήο δηαδξνκήο ζην Βπδαληηλφ θαη 

Υξηζηηαληθφ Μνπζείν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ 

Διιάδνο θαη ην Μνπζείν Αθήο θαη απνηέιεζε κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πηινηηθήο δξάζεο 

κε ηίηιν «Μνπζείν γηα ινπο» (Museum for Many), ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ ζην επξσπατθφ πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 

Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use (ACCU), 

(Κσλζηάληηνο, 2008· ηακαηέινπ & Υαξαιακπίδνπ, 2007). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο πεξηιακβάλεηαη θαη ζε ζρεηηθή 

έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπθιψλ σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο φρη κφλν 

γηα ηελ απηηθή δηαδξνκή αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε ηνπ εθπαηδεπηηθή δξάζε (EBU, 

2012:35-39). Πην πξφζθαηα, ην 2015, ην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηε 

Θεζζαινλίθε εγθαηλίαζε θαη απηφ κία απηηθή δηαδξνκή κε δέθα πέληε επηιεγκέλα 

απζεληηθά εθζέκαηα ησλ ζπιινγψλ ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ερεηηθή μελάγεζε θαη 

πιεξνθνξηθφ πιηθφ γηα ηνπο ζπλνδνχο (http://mbp.gr/html/gr/nea.htm).Σν 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, επίζεο, πεξηιακβάλεη ζηα ζρέδηά ηνπ 

αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ελψ δηαζέηεη θαη ππαίζξηα έθζεζε ηεο νπνίαο ηα εθζέκαηα 

κπνξνχλ λα αγγίδνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο (Γθαηδφιεο, Κνθνξφηζθνπ & 

αθαιή, 2010:126 θαη http://www.amth.gr/el/component/k2/item/424-mnimoi-kai-

lithoi).  

 

Οη απηηθέο μελαγήζεηο ζπλήζσο ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ζην 

πιαίζην μελαγήζεσλ (guided touch tours) θαη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε θαηφπηλ 

ξαληεβνχ είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (Axel & Levent, 2003:202 

∙Levent, Kleege & Muyskens Pursley, 2013). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ρσξίο θαζνδήγεζε (self-guided tour).  ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηα αληηθείκελα δηαθξίλνληαη απφ ζήκαλζε ζε Braille ή ζε 

κεγαινγξάκκαηε γξαθή (Axel & Levent, 2003:202), ή δίλεηαη ερνγξαθεκέλν πιηθφ 

πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηα 

(ελδεηθηηθά: Rubin, 2003:462-465). Ζ ρξήζε πιηθψλ ηφζν ζην πιαίζην μελαγήζεσλ ή 

άιισλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηε ζχλδεζε κε ηελ έθζεζε θαη 

ηα αληηθείκελα ηεο έθζεζεο (Ginley, 2013). Μηα ζεκαληηθή αλάινγε πξσηνβνπιία 

ζηε ρψξα καο είλαη απηή ηνπ Μνπζείνπ Αζηαηηθήο Σέρλεο ζηελ Κέξθπξα ην νπνίν 

αλέπηπμε ππνδνκέο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κε αμηνπνίεζε θαη ηεο 

ςεθηαθή ηερλνινγίαο (ςεθηαθή ζήκαλζε γηα ηελ πεξηήγεζε ζε αίζνπζεο ηνπ 

κνπζείνπ πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηελ αθνπζηηθή μελάγεζε, αληίγξαθα εθζεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα αγγίμεη ν επηζθέπηεο κε ζήκαλζε ζε Braille, ζχζηεκα εζσηεξηθήο ηειε-

εηδνπνίεζεο γηα πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ ςεθηαθή 

μελάγεζε, θ.ιπ.) (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Moyseio-Asiatikhs-

Tehnhs-Kerkyras). 
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ε ειιεληθά κνπζεία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο μελαγήζεηο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο είηε ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ή άιισλ πξσηνβνπιηψλ ή θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. Παξάδεηγκα νξγαλσκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο/μελάγεζεο γηα ελήιηθεο κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ Πξνθνινκβηαλή Σέρλε ζην Μνπζείν Μπελάθε ην θαινθαίξη 

ηνπ 2009. Ζ μελάγεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε ηνπ κνπζείνπ Μπελάθε θαη παξείρε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο 

ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα, αληίγξαθα θαη απηηθά δηαγξάκκαηα. ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππνζηήξηδε ηελ μελάγεζε ζπκκεηείραλ άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ελψ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ θαη ησλ 

επηζθέςεσλ είρε αλαιάβεη ν Φάξνο Σπθιψλ Διιάδνο (Δκκαλνπήι & Απγνπιάο, 

2011). Πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηνπ ίδηνπ κνπζείνπ είλαη ε ζεηξά πξνγξακκάησλ κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαη κε γεληθφ ηίηιν «Βιέπνληαο κε ηηο αηζζήζεηο». Σα 

πξνγξάκκαηα πεξηειάκβαλαλ μελαγήζεηο αθήο, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη κνπζηθέο 

αθξνάζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εηθαζηηθφ Φψηε Φιεβνηφκν 

(http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=3020301&sid=1060).  

 

Σν Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, επίζεο, απφ ην 2006, ζρεδηάδεη, κεηαμχ άιισλ, 

θαη μελαγήζεηο γηα ελήιηθεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο Art Education for the Blind (AEB) πνπ έρεη 

νξίζεη ηνλ Οθηψβξην σο κήλα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ ηέρλε πέξα απφ ηελ φξαζε 

(βι. θαη http://www.artbeyondsight.org/). Σν ίδην κνπζείν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

μελαγήζεσλ ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ελψ 

γηα κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο δηαηίζεηαη θαηάινγνο κε επηιεγκέλα γηα ςειάθεζε 

έξγα απφ ηε κφληκε ζπιινγή γιππηψλ ηνπ κνπζείνπ (Υξηζηνπνχινπ, 2011). Άιια 

κνπζεία νξγαλψλνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην εθδειψζεσλ θαη 

ενξηαζκψλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ είλαη ε μελάγεζε γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κνξίλζνπ «Φειαθψληαο ην 

ξσκατθφ παξειζφλ ηεο Κνξίλζνπ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηε Γηεζλή 

Ζκέξα Μνπζείσλ ην 2015 

(https://corinthiaevents.wordpress.com/2015/05/13/diethnis-imera-mouseion/) ή 

παιαηφηεξε αλάινγε πξσηνβνπιία ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ ζην πιαίζην ησλ 

εθδειψζεσλ γηα ηε Γηεζλή Ζκέξα Μνπζείσλ ην 2012 

http://www.nma.gr/ekd_25052012.htm). Άιια κνπζεία νξγαλψλνπλ αληίζηνηρεο 

δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο ή άιινπο θνξείο φπσο ε πεξίπησζε ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Κνκνηελήο (Μαξθελδνχδεο, 2013) ή θαηφπηλ ζρεηηθψλ 

αηηεκάησλ. πσο πξναλαθέξζεθε ην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο έρεη 

αλαιάβεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα (Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 

2005:291). Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αθξφπνιεο, επίζεο, έρεη κηα αμηφινγε δξάζε 

ζε επίπεδν μελαγήζεσλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ μεθίλεζε ην 1998 θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηε ζπλεξγαζία ηεο Δθνξείαο Αθξνπφιεσο κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ 

Διιάδνο (Γεσξγαθά & Γαβαιάο, 2015). Οη παξαπάλσ ελδεηθηηθέο αλαθνξέο 

θαηαδεηθλχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
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πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ζηηο ζπιινγέο 

ηνπο. Χζηφζν, ε εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ ζην δήηεκα απηφ είλαη ειάρηζηα 

δεκνζηεπκέλε ελψ ιείπνπλ θαη νη κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ.  

3.3. Αμηνπνίεζε απηηθνχ πιηθνχ 

Πνιιά κνπζεία ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιν απηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε 

εθζέκαηα θαη ζηελ πιεξνθνξία. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε απηηθνχ πιηθνχ φπσο 

θαηαζθεπέο, απηηθά δηαγξάκκαηα, αλάγιπθν πιηθφ, απηηθά βηβιία, απηηθνί ράξηεο, 

κνληέια, καθέηεο, θ.ιπ. (Αξγπξφπνπινο, 2011:41∙Axel & Levent, 2003:202-203) ή 

θαη άιια αληηθείκελα θαη πιηθά (Ginley,2013). Σα παξαπάλσ, αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπο κπνξεί λα ζπκπιεξψλνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, άιιεο δξάζεηο φπσο ζπιινγέο 

αθήο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο απηηθέο εθζέζεηο, θ.ιπ., λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία γηα ην ρψξν θαη γηα εθζέκαηα, λα απνηεινχλ ελφηεηα ζην πιαίζην 

επξχηεξσλ εθζέζεσλ ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξάζεηο φπσο ηα «εξγαζηήξηα αθήο» 

(handling sessions). 

 

Γηα παξάδεηγκα, κία πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηφζν ζε κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο κνπζείσλ ηεο ρψξαο καο, είλαη απηή θαηά ηελ νπνία έλα 

κηθξφ κέξνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθάζηνηε έθζεζεο είλαη απηηθά πξνζβάζηκα κε ηε 

ρξήζε απηηθνχ πιηθνχ. Μία ηέηνηα πξσηνβνπιία ζηε ρψξα καο είλαη ην πξφγξακκα 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο κε ηίηιν «Αγγίδνληαο 

ηελ Σέρλε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο 

(ΚΜΣ) (2007-2010) κε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σν 

πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηελ απηηθή αλαπαξαγσγή επηιεγκέλσλ έξγσλ ηέρλεο 

δηαθφξσλ εθζέζεσλ δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο πνπ θηινμελήζεθαλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθά κνπζεία. Οη απηηθέο αλαπαξαγσγέο ησλ έξγσλ επηηεχρζεθαλ κε ηε 

ρξήζε αλάγιπθσλ γξακκψλ (π.ρ. πεξηγξάκκαηα κνξθψλ) θαη δηαθφξσλ πιηθψλ (π.ρ. 

ραξηφληα θαη πιηθά δηαθνξεηηθήο πθήο, κηθξά αληηθείκελα, θ.ιπ.), ελψ νη εθζέζεηο 

απηέο πιαηζηψζεθαλ θαη απφ μελαγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Εαξθαιή, 

2015 θαη http://www.greekstatemuseum.com/kmst/education/accessibility.html). 

 

Σα απηηθά δηαγξάκκαηα (tactile diagrams), επίζεο, είλαη έλα κέζν ην νπνίν αξθεηά 

κνπζεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίαο ζηηο κνπζεηαθέο 

ζπιινγέο, φηαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηα αληηθείκελα ή νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη 

πξνζβάζηκεο κε άιινπο ηξφπνπο. Σα απηηθά δηαγξάκκαηα «κεηαθξάδνπλ» ζε απηή 

θαη απινπζηεπκέλε κνξθή ηελ νπηηθή πιεξνθνξία γηα αληηθείκελα, έξγα ηέρλεο θαη 

δσγξαθηθήο, ράξηεο, αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία θαη θηίξηα, θ.ιπ. ή άιιεο πνιχπινθεο 

έλλνηεο, ρσξίο σζηφζν λα απνηεινχλ αθξηβείο θαη πηζηέο αλαπαξαγσγέο ηεο εθάζηνηε 

εηθφλαο (Αxel & Levent, 2003:266∙ Kardoulias, 2003:271∙Mason & Arter, 1997). 

Βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη αξρέο ζρεδηαζκνχ είλαη ε ηεξάξρεζε, ε επηινγή θαη ε 

απινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο εθείλα πνπ κπνξεί λα είλαη 
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πεξηηηά ή κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε (Δκκαλνπήι & Απγνπιάο, 2011∙ Mason & 

Arter, 1997∙ Καλάξε, 2015∙Kardoulias, 2003∙ Υακνληθνιάνπ, 2015). Ζ δεκηνπξγία 

απηηθψλ δηαγξακκάησλ βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ αλάγιπθσλ 

γξακκψλ θαη κνηίβσλ – π.ρ. αλάγιπθεο γξακκέο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο, 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, θνπθθίδεο, θ.ιπ. – πνπ πξνζαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηελ 

απφδνζε θαη ηε δηάθξηζε επηθαλεηψλ,  δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο 

εηθφλαο. Σα απηηθά δηαγξάκκαηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε πεξηγξαθή γηαηί δηαθνξεηηθά δίλνπλ ηε κηζή 

πιεξνθνξία. Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απνδίδνληαη κέζσ ησλ απηηθψλ δηαγξακκάησλ αιιά θαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηνπ γεληθνχ ηζηνξηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πιαίζην ηνπ έξγνπ, ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, θ.ιπ. (Ginley, 2013∙Αxel & 

Levent, 2003∙ Kardoulias, 2003). Απαξαίηεηε ζεσξείηαη, επίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

απηηθψλ δηαγξακκάησλ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ ε «επάξθεηα» ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε «επθξίλεηα» ηνπ απηηθνχ 

δηαγξάκκαηνο (Δκκαλνπήι, 2009, 2011) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεθηηθή πεξηγξαθή 

(Kardoulias, 2003). Οξηζκέλα κνπζεία επίζεο πξνζθέξνπλ απηηθά βηβιία. Σα βηβιία 

απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ απηηθή απφδνζε έξγσλ ηέρλεο, 

πιεξνθνξίεο ζε Braille, απηηθά ζρέδηα ηνπ ρψξνπ, θ.ιπ. Παξαδείγκαηα κνπζείσλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξφκνην πιηθφ είλαη ην Victoria & Albert Museum (Ginley, 

2013), ην Βξεηαληθφ Μνπζείν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη απηηθφ βηβιίν γηα ηε δσθφξν 

ηνπ Παξζελψλα
57

 (Hetherington, 2003), θ.ά.  

 

Γηα ηα απηηθά δηαγξάκκαηα έρεη δηαηππσζεί έλαο πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηνλ 

βαζκφ αμηνπνίεζεο απφ ηνπο επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο κε ηελ έλλνηα φηη νη 

ηπθινί επηζθέπηεο ζπρλά δελ έρνπλ αλαπηχμεηο δεμηφηεηεο αθήο είηε γηαηί ην 

πξφβιεκα φξαζεο εκθαλίζηεθε ζε κεγάιε ειηθία είηε γηαηί δελ είραλ επαξθή 

εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε θαη θαηαλφεζε αλάγιπθσλ ζρεδίσλ (Bνussaid, 2004:57∙ 

Ginley, 2013). Άιινη εξεπλεηέο (Candlin, 2006∙ Hetherington, 2002), έρνπλ εθθξάζεη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα δεηήκαηα επηινγψλ θαη ζρεδηαζκνχ απηηθψλ 

δηαγξακκάησλ ή απηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα αληηιήςεηο ή παξαλνήζεηο 

γηα ηελ αίζζεζε ηεο αθήο θαη ηεο φξαζεο, ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

αηζζήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηηθψλ δηαγξακκάησλ. Σα απηηθά δηαγξάκκαηα 

κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

πξφζβαζεο ζην ίδην ην αληηθείκελν (Candlin, 2003), ελψ ε αθή δε ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο αθξηβέο ππνθαηάζηαην ηεο φξαζεο κε ηελ έλλνηα φηη ε αθή θαη φξαζε 

ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά (Candlin, 2003, 2006). Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο θαηαζθεπήο – π.ρ. ηερληθή δεκηνπξγίαο θελνχ κε ηε ρξήζε εηδηθήο κεραλήο 

(Thermoform), ρξήζε πιηθνχ κε κηθξνθάςνπιεο-, απηέο παξνπζηάδνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ην θφζηνο, ηελ αλζεθηηθφηεηα, θ.ιπ. 

                                                           
57

 Σν απηηθφ βηβιίν Second Sight of the Parthenon Frieze απνηέιεζε κέξνο ηεο γεληθφηεξεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία έθζεζεο αθήο γηα ηνλ Παξζελψλα ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ πνπ 

έηπρε κεγάιεο πξνβνιήο. Πεξηζζφηεξα βι. Hetherington, 2002.    
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(Δκκαλνπήι & Απγνπιάο, 2011∙ Mason & Arter, 1997∙Kardoulias, 2003), ελψ λέεο 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηξηζδηάζηαησλ εθηππψζεσλ (3D printing)
58

. ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζθεπψλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ε πθή, θ.ιπ. (Δκκαλνπήι, 2009∙Δκκαλνπήι & Απγνπιάο, 

2011). 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο εθζέζεσλ θαη 

εθζεκάησλ είλαη ηα καζήκαηα ή εξγαζηήξηα αθήο (handling sessions)
59

. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή άιισλ πεξηνξηζκψλ ηα 

αληηθείκελα κηαο έθζεζεο δελ επηηξέπεηαη λα αγγίδνληαη, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα ή καζήκαηα (ζπλεδξίεο) αθήο (handling sessions) ζε 

δηαθνξεηηθφ ρψξν σο κηα πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ έθζεζε. Αλ θαη απηή ε 

πξαθηηθή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί «εληαμηαθή», ζεσξείηαη ζεκαληηθή δηφηη βνεζά 

ηνπο επηζθέπηεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο (Ginley, 

2013). Χζηφζν, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθθξαζηεί επηθπιάμεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ηεο αθήο θαη ηεο φξαζεο ζην πιαίζην απηψλ ησλ 

δξάζεσλ (Candlin, 2006). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε απηέο ηηο δξάζεηο (handling objects), ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ 

ηελ θαηαλφεζε ζπκπιεξψλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζείνπ θαη 

κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ή αθφκα θαη ηε  κεηαθνξηθή ζθέςε
60

. Οη 

ρεηξαπηηθέο ζπιινγέο (handling collections), νη «αίζνπζεο αλαθάιπςεο» (discovery 

rooms), νη δαλεηζηηθέο ζπιινγέο ή κνπζεηνζθεπέο (Αξγπξφπνπινο, 2011:41∙ Hooper-

Greenhill, 1994∙ Munday, 2002) πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλα κνπζεία θαη δελ 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

νξγάλσζε ή ηνλ εκπινπηηζκφ πνηθίισλ δξάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ηνπ 

κνπζείνπ, αθνχ ηα αληηθείκελα δε δεκηνπξγνχλ αηζζεηεξηαθά εκπφδηα θαη 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο κε 

πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα άηνκα (Munday, 2002). 

 

                                                           
58

 Βι. ελδεηθηηθά ηελ πξφζθαηε δξάζε ηνπ Μνπζείνπ Prado κε ηηο ηξηζδηάζηαηεο εθηππψζεηο έξγσλ 

δσγξαθηθήο http://3dprint.com/46099/didu-helps-sight-impaired-art/  (ηειεπηαία επίζθεςε 25 

Φεβξνπαξίνπ 2015). 
59

 ε νξηζκέλα κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ απηνχ ηνπ είδνπο νη δξάζεηο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 

νξγάλσζε πεξηνδηθψλ απηηθψλ εθζέζεσλ, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Βξεηαληθνχ κνπζείνπ ην νπνίν πξηλ 

απφ ηελ πξψηε απηηθή έθζεζε πνπ νξγάλσζε ην 1983 είρε ήδε κηα εκπεηξία απφ εξγαζηήξηα αθήο 

(Pearson, 1984).  
60

 Γηα παξάδεηγκα, ζξαχζκαηα απφ πιεμηγθιάο ζε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Tate Modern βνεζά ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ έξγα ηνπ Picasso πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ν θαιιηηέρλεο εθθξάζηεθε γηα ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο Guernica. Ο ζρεδηαζκφο 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε επίζθεςε ζε κηα πηλαθνζήθε είλαη πξσηίζησο 

κηα θνηλσληθή εκπεηξία θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε. 

Χζηφζν, ζηε δηαδηθαζία απηή ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηα άηνκα λα νδεγεζνχλ ζε ζθέςεηο πνπ δε 

ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε ην έξγν ή δελ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ ηνπ έξγνπ  

(Howell, 2003:477-479 ∙ Axel & Levent, 2003:202). 
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Γεληθφηεξα, ε επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ απηηθνχ πιηθνχ  – απηηθφ δηάγξακκα, 

αληίγξαθν, καθέηα, αλάγιπθν, κνληέιν, θ.ιπ. - πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ 

έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπιινγψλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ ή ηηο έλλνηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ην θφζηνο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ – πνιπαηζζεηεξηαθήο – πξφζβαζεο, ηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κε επαγγεικαηίεο, ηελ αμηνιφγεζε απφ άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο, ψζηε ην απηηθφ πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ 

επηζθεπηψλ πξνβιήκαηα φξαζεο.  

3.4. Αθνπζηηθέο μελαγήζεηο - Λεθηηθέο πεξηγξαθέο 

Οη αθνπζηηθέο/ιεθηηθέο πεξηγξαθέο είλαη κία αθεγεκαηηθή ηερληθή ε νπνία θάλεη 

πξνζβάζηκεο ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ηηο νπηηθέο εηθφλεο απφ ην ζέαηξν, 

ηηο κνπζεηαθέο εθζέζεηο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο, θ.ιπ. Οη αθνπζηηθέο μελαγήζεηο θαη νη 

ιεθηηθέο πεξηγξαθέο (verbal descriptions) θαίλεηαη φηη εμππεξεηνχλ ηδηαίηεξα φινπο 

ηνπο επηζθέπηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαζψο ηνπο επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα αιιά θαη λα 

εληαρζνχλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ κε άιινπο επηζθέπηεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ζέινπλ λα επηζθέπηνληαη ηα 

κνπζεία θαη σο αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο, γηα ηνπο επηζθέπηεο κε κεησκέλε φξαζε 

αιιά θαη γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο (Ginley, 2013∙Ζayhoe, 2013∙ RNIB, Vocaleyes, 

2003). πσο αλαθέξεη ν Snyder (2003:224), κε ηηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο «ην νξαηφ 

γίλεηαη αθνπζηηθφ θαη πξνθνξηθφ» επηηξέπνληαο ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα 

«αθνχζνπλ απηφ πνπ δε βιέπνπλ»
61

. ην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν επίζθεςεο – αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο, επίζθεςε κε νκάδα – θαη ην είδνο ηεο 

δξάζεο ή ησλ παξνρψλ – μελάγεζε, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, απηηθή δηαδξνκή, 

ζπλνδεπηηθή πεξηγξαθή απηηθνχ πιηθνχ, θ.ιπ. - ν ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ εθζεκάησλ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα κνπζεηαθά εθζέκαηα. Οη πεξηγξαθέο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ερνγξαθεκέλε κνξθή ζην πιαίζην αθνπζηηθψλ μελαγήζεσλ, 

video, θ.α. ή λα ζπλδπάδνληαη κε άιιεο δξάζεηο θαη πιηθφ φπσο εθζέζεηο αθήο, 

απηηθά δηαγξάκκαηα, θ.ιπ. ελδπλακψλνληαο ηελ -απηηθή- πξφζβαζε θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ πιεξνθνξία ή λα παξέρνληαη  κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ 

κνπζείσλ (Axel & Levent, 2003). Μπνξεί, επίζεο, λα ελζσκαηψλνπλ θαη νδεγίεο 

θίλεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ (Ginley, 2013∙RNIB, Vocaleyes, 2003:45-47∙ Rubin, 

2003∙ Snyder, 2003: 225-226). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ νξγάλσζε 

εηδηθψλ μελαγήζεσλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (verbal imaging tours) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπιινγψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ δελ είλαη απηηθά πξνζβάζηκα ή γηα ηελ 

                                                           
61

 Οη πεξηγξαθέο δελ είλαη κηα θαηλνχξηα έλλνηα αθνχ νη άλζξσπνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά. Χο 

ζπζηεκαηηθή κέζνδνο φκσο μεθίλεζε ην 1964 φηαλ ν Chet Avey, ν ίδηνο ηπθιφο, άθνπζε γηα έλα 

πξφγξακκα ππνηηηιηζκνχ ηαηληψλ γηα ηνπο θσθνχο θαη πξφηεηλε κηα αλάινγε εθαξκνγή γηα ηα άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Gregory Frazier ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλέπηπμε ηηο 

έλλνηεο κεηαμχ ηέρλεο θαη ιεθηηθήο πεξηγξαθήο αλαπηχζζνληαο έλα επηηπρεκέλν AudioVision ζην San 

Francisco. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ε Margaret Pfanstiehl αλέπηπμε πην ζπζηεκαηηθά ηηο 

ιεθηηθέο πεξηγξαθέο (Πεξηζζφηεξα Snyder, 2003:226). 
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πεξηγξαθή άιισλ δξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην κνπζείν (audio events), 

(Ginley, 2013).   

 

Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο μελαγνχο, κνπζεηνπαηδαγσγνχο 

θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα μελαγήζνπλ ελήιηθεο θαη καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο (Axel, 2003:219). Οη De 

Coster & Loots (2004), αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ μελαγψλ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηή θαζψο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη έξγσλ ηέρλεο, ν μελαγφο κεηαθξάδεη ηελ νπηηθή ηέρλε. ’ απηή ηε «δηα-

αηζζεηεξηαθή θαηαζθεπή» θαη δηαδηθαζία, ε αθή θαη ε «φξαζε» - δειαδή ην νπηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηέρλεο – έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν γη’ απηφ ε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζχλδεζε ησλ απηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηα νπηηθά ζηνηρεία 

ηνπ έξγνπ. Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο σο εξγαιείν θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξνεηνηκαζία επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ή ζην πιαίζην 

δηαθφξσλ καζεκάησλ. πσο αλαθέξνπλ νη Axel & Levent (2003:219), ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ πεξηγξαθψλ εληζρχεη ηελ επίγλσζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο, εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγηφ ηνπο, 

ελζαξξχλεη εξσηήζεηο θαη γεληθφηεξα εκπινπηίδεη ηελ πνηθηιία ηεο «αηζζεηεξηαθήο 

πεξηγξαθήο»
62

. Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε θαηάιιεισλ πεξηγξαθψλ είλαη ζεκαληηθή 

ζην πιαίζην ησλ κηθηψλ νκάδσλ (άηνκα ή καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα 

φξαζεο), (Axel & Levent, 2003:218).  

 

Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο ελψ νη άλζξσπνη πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ (μελαγνί, κνπζεηνπαηδαγσγνί, 

εθπαηδεπηηθνί, θ.ά.) – ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε απηφ αιιά θαη 

εμάζθεζε. Εεηήκαηα φπσο ε παξαηήξεζε, ε επηινγή θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πην 

ζεκαληηθψλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα εηπσζνχλ, ν ηξφπνο πεξηγξαθήο, ην πεξηερφκελν, 

ε ρξήζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη θσλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα κηα πεξηγξαθή. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαηήξεζε – ε ηθαλφηεηα λα είλαη 

θαλείο «ελεξγφο βιέπσλ» - ψζηε λα κε δηαθεχγνπλ ζηνηρεία ηα νπνία γηα ηνπο 

βιέπνληεο είλαη δεδνκέλα, θαη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα κηα ιεθηηθή 

πεξηγξαθή (Snyder, 2007, 2003:226-228). Μηα επηηπρεκέλε πεξηγξαθή πξέπεη λα 

είλαη δσληαλή, απιή, αθξηβήο, ζαθήο θαη εθθξαζηηθή, λα απνθεχγεη δηθνξνχκελεο ή 

θαζαξά εηθνληζηηθέο αλαθνξέο θαη πνιχπινθνπο, ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

φξνπο, λα ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα – π.ρ. απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, 

ζε ζρέζε κε άιιεο αηζζήζεηο ή αλαινγίεο φπσο γηα ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ - θαη 

γεληθφηεξα λα ελεξγνπνηεί ηνλ επηζθέπηε ψζηε λα θαηαλνήζεη ην έξγν θαη λα 

δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε (Axel et al., 2003∙ Ginley, 2013∙ Smith, 2003:222-

                                                           
62

 Δλδεηθηηθή πεξηγξαθή («πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε») σο παξάδεηγκα γηα εθπαηδεπηηθνχο δίλεηαη ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ γηα ηπθινχο καζεηέο (ΤΠΔΠΘ, 

2004:161-164). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



85 
 

223∙ Snyder, 2003, 2007). Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «βιέπσ» δελ απνθεχγεηαη 

φπσο θαη ε αλαθνξά ζηα ρξψκαηα (Axel et al., 2003: 230∙ Snyder, 2003, 2007). πσο 

αλαθέξεη ε Huebner (2000:66), ε απνθπγή ηεο ρξήζεο ιέμεσλ –π.ρ. «βιέπσ» -  ή ε 

απνθπγή αλαθνξψλ ζε ρξψκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο «κχζνπο» γηα 

ηα ηπθιά άηνκα, παξφιν πνπ ηα άηνκα απηά ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγνπο φξνπο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο σο κέιε ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο. Παξφια απηά 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη γεληθέο εθθξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ή ηε ζέζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ –π.ρ. «εθεί» -  νη νπνίεο δελ είλαη θαηαλνεηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξηγξαθή έξγσλ ηέρλεο θαη ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ πάλσ ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα 

εθθξάζεηο φπσο «δεμηά» ή «αξηζηεξά» γηα ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο έξγνπ πξέπεη 

λα πεξηγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη ηε ζέζε ηνπ επηζθέπηε (Axel et al, 

2003:230). 

 

πσο θάζε μελάγεζε (Vemi, 2007), έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αθνπζηηθψλ/ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ, πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

κνπζεηαθφ αληηθείκελν θαη ην ηζηνξηθφ, πνιηηηζκηθφ, θαιιηηερληθφ πιαίζηφ ηνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Axel, Hooper, Kardoulias, Keyes & Rosenberg (2003), κηα 

πεξηγξαθή ζπλήζσο μεθηλά απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππνκλεκαηηζκφ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ θαη νη βιέπνληεο 

επηζθέπηεο. Σελ πιεξνθφξεζε απηή αθνινπζεί κηα ζπλεθηηθή γεληθή πεξηγξαθή πνπ 

βνεζά ηνλ ηπθιφ επηζθέπηε λα θαηαλνήζεη θαη λα ζπλζέζεη ηελ εηθφλα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή ή ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ηελ 

επνρή θαη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ έξγνπ, ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ηε ρξήζε 

ηνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θ.ιπ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή πιεξνθνξίαο γηα 

ηνλ ρψξν, ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζρέζε κε ηα άιια αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο φρη κφλν γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν, αιιά θαη γηαηί ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα αληηθείκελν είλαη κέξνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο θαη απνθαιχπηεη ζηνηρεία γηα ην ίδην ην έξγν. Οη 

αθνπζηηθέο-ιεθηηθέο πεξηγξαθέο κπνξνχλ, επίζεο, λα εκπινπηίδνληαη κε ήρνπο ελψ 

ζηελ πεξίπησζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ρξήζηκε κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε άιισλ 

ηερληθψλ φπσο ε κίκεζε –π.ρ. ε κίκεζε ηεο ζηάζεο ελφο αγάικαηνο (Axel et al., 

2003). 

3.5. Άιιεο δξάζεηο, εξγαζηήξηα θαη παξνρέο  

Δθηφο απφ ηηο μελαγήζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο, αξθεηά κνπζεία νξγαλψλνπλ δηάθνξεο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πνιηηηζηηθά αγαζά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ 

απηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ κπνξεί λα είλαη νη 

νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε άιινπο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ φπσο ζηνπο ρψξνπο 

ζπληήξεζεο (Ginley, 2013) ή ηα εξγαζηήξηα γηα δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο φπσο γηα ηε 

δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία, ηελ πιεθηηθή, ηελ θεξακηθή,  θ.ιπ. Σα εξγαζηήξηα απηά 

κπνξεί λα νξγαλψλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ  κνπζείσλ ή θαιιηηέρλεο 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαιιηηερλψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο (ΜcGinnis, 

2003∙Ginley, 2013∙Wisker, 2003).  

 

Μία βαζηθή παξνρή ησλ κνπζείσλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειιεληθψλ - γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ ηπθιψλ επηζθεπηψλ είλαη ε πιεξνθφξεζε ζε γξαθή Braille
63

. Ζ 

πιεξνθφξεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη κε ηελ δηάζεζε νδεγψλ θαη θπιιαδίσλ ζε 

Braille ή κε ηνλ ππνκλεκαηηζκφ επηιεγκέλσλ – ζπλήζσο – αληηθεηκέλσλ κε Braille. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα ζε Braille ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο 

ίδηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηνπο βιέπνληεο, ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ζέζε 

ηεο ιεδάληαο. Οη ζπλνδεπηηθέο ιεδάληεο είλαη θαιφ λα κελ είλαη θάζεηεο ζηνλ ηνίρν 

αιιά ζε επίπεδε, νξηδφληηα επηθάλεηα πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο αλαγλψζηεο, ελψ 

πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη 

αλαγλψζηεο ηεο Braille πνπ είλαη ρξήζηεο ακαμηδίσλ ή παηδηά. Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη 

ν έιεγρνο ησλ ζπλνδεπηηθψλ θεηκέλσλ ζε Braille απφ  αλαγλψζηε ηεο Braille πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε αληηζηνηρία 

ιεδάληαο θαη αληηθεηκέλνπ (Ginley, 2013). ηνλ ειιεληθφ ρψξν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

ζε Braille κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ δξάζεσλ ή 

δηαδξνκψλ (ελδεηθηηθά: Δκκαλνπήι & Απγνπιάο 2011∙ Κσλζηάληηνο, 2008) ελψ 

αξθεηά κνπζεία δηαζέηνπλ νδεγνχο ή θπιιάδηα ζε Braille πνπ δίλνληαη ζε ηπθινχο 

επηζθέπηεο φπσο ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
64

, ην Μνπζείν Διιεληθήο 

Λατθήο Σέρλεο
65

, θ.ά. (νη αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο). H Πηλαθνζήθε Καηζίγξα ζηε 

Λάξηζα, επίζεο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ην 2009, πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία πεξηγξαθψλ γηα 250 έξγα ηεο 

ζπιινγήο ζε Braille ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Σπθιψλ Θεζζαινλίθεο. Λφγσ ηνπ 

φγθνπ ησλ πεξηγξαθψλ, ζηηο πξνζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ ήηαλ ε αλάξηεζε πεξηγξαθψλ 

ζε Braille ζε 25 έξγα ηεο ζπιινγήο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ζ πεξηγξαθή έξγσλ 

δσγξαθηθήο κε θείκελα ζε Braille είρε θαηαγξαθεί ζηνλ ηνπηθφ Σχπν σο «έλα 

πνιχηηκν πξσηνπνξηαθφ έξγν πνπ αθνξά ζηελ απηηθή ηέρλε». Ζ ιαλζαζκέλε ηαχηηζε 

ηεο «απηηθήο ηέρλεο» κε ηε γξαθή Braille αιιά θαη εθθξάζεηο πνπ αληαλαθινχλ 

ζηεξεφηππα είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν πξνβνιήο αλάινγσλ δξάζεσλ 

ζηνλ Σχπν θαη αλαδεηθλχεη εξσηήκαηα γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί  λα έρνπλ ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ, ζηε δεκηνπξγία 

εληππψζεσλ ή θαη ζηελ δηαηψληζε ζηεξενηχπσλ αθφκα θαη αλ απηφ δελ γίλεηαη 

ζπλεηδεηά
66

. εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε κεγέζπλζε (large 

                                                           
63

 Πεξηζζφηεξα γηα ηε γξαθή Braille βι. Παπαδφπνπινο, 2005. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ  πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δε δηαβάδεη Braille. Γηα 

παξάδεηγκα ζρεηηθέο κειέηεο ζηε Βξεηαλία θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο– πεξίπνπ ην  95% - δελ δηαβάδεη Braille (Hayhoe, 2013). 
64

 Βι. θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο http://www.amth.gr/el/to-

mouseio/i-istoria/217-mnimi-lithoi (ηειεπηαία επίζθεςε 14 Ηαλνπαξίνπ 2015). 
65

 Βι. θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο  

http://www.melt.gr/gr/ekpaideysi/ekpaideytika-programmata-gia-omades-atomon-me-anapiries/ 

(ηειεπηαία επίζθεςε 14 Ηαλνπαξίνπ 2015).  
66

 Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε απφζπαζκα απφ ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν κε αλαθνξέο ζηα 

«κάηηα ηεο ςπρήο»: «ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έλα είλαη ζίγνπξν: άλζξσπνη πνπ ζηεξνχληαη ηελ 

φξαζε κπνξνχλ λα «βιέπνπλ» μεθάζαξα κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζηηγκέο αλεμίηειεο ζηε 
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print) (π.ρ. νδεγνί, θπιιάδηα) φπσο θαη ε δηάζεζε κεγεζπληηθψλ θαθψλ πνπ 

δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηνπο επηζθέπηεο κε κεησκέλε φξαζε. Γηα παξάδεηγκα ην 

Μνπζείν Καιψλ Σερλψλ ηεο Βνζηψλεο παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο πνπ ζέινπλ λα πεξηεγεζνχλ κφλνη ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, κηα 

ηζάληα πνπ πεξηιακβάλεη θαλφ θαη κεγεζπληηθφ θαθφ (self-guiding materials). Οη 

επηζθέπηεο κέζα απφ ηελ αθνπζηηθή μελάγεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη νδεγίεο θίλεζεο 

παξνηξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αληηθείκελα απηά γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζήο ηνπο (Rubin, 2003).  

3.6. Μνπζεία Αθήο  - Μνπζεία Ηζηνξίαο ησλ Σπθιψλ  

Σα Μνπζεία «Αθήο», ειάρηζηα ζε αξηζκφ, ηδξχζεθαλ θπξίσο απφ νξγαλψζεηο 

ηπθιψλ κε ζηφρν ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε έξγα ηέρλεο θαη 

πνιηηηζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ απεπζχλνληαη θαη ζε βιέπνληεο 

επηζθέπηεο. ηηο ζπιινγέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ αληίγξαθα αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ 

ηέρλεο, καθέηεο αξρηηεθηνληθψλ θηηξίσλ, θ.ιπ., ελψ νξηζκέλα απφ απηά παξέρνπλ θαη 

ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο θίλεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ (Boussaid, 2004:58).  

 

ηελ Διιάδα πνιχ γλσζηφ είλαη ην Μνπζείν Αθήο ζηελ Αζήλα ην νπνίν ηδξχζεθε 

απφ ην Φάξν Σπθιψλ Διιάδνο ην 1984 θαη απνηειεί, φπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, κία απφ ηηο πξψηεο νπζηαζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηα κνπζεία ζηελ 

Διιάδα (http://www.tactualmuseum.gr). Οη ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ πηζηά 

αληίγξαθα έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα κνπζεία θπξίσο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηα νπνία  θαιχπηνπλ ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ ηελ 

πξντζηνξηθή σο ηε ξσκατθή επνρή ελψ ππάξρεη θαη βπδαληηλή ζπιινγή. Σν Μνπζείν 

Αθήο έρεη κηα πνιχπιεπξε δξάζε κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη 

θαη ζε βιέπνληεο καζεηέο, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εξκελεπηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θ.ά. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ απεπζχλνληαη (Αζηδέξε, 2004∙ Benaki, 

1991∙Μπελάθε-Πνιπδψξνπ, 1997∙ Νάθνπ, 2015∙Levi, 2005).  

 

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ην Μνπζείν Omero ζηελ Ancona ηεο 

Ηηαιίαο (Museo Tattile Statale Omero), ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1993 κε πξσηνβνπιία 

ηεο Ηηαιηθήο Έλσζεο Σπθιψλ (Unione Italiana Ciechi), κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ζε ζεκαληηθά έξγα αξρηηεθηνληθήο θαη γιππηηθήο (www.museoomero.it). 

Σν κνπζείν νξγαλψλεη δηάθνξεο δξάζεηο, φπσο πεξηνδηθέο εθζέζεηο, ζπλέδξηα 

ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζπλεξγαζίεο κε άιιεο ρψξεο θαη απνηειεί έλαλ 

                                                                                                                                                                      
κλήκε φισλ καο, ζηηγκέο μερσξηζηέο πνπ ε δχλακε ηεο ηέρλεο «δσγξαθίδεη» ζην κπαιφ καο, 

αλεμαξηήησο θπζηθψλ ή ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ» […] Γηα πξψηε θνξά κφληκε ζπιινγή ηέρλεο γίλεηαη 

επηζθέςηκε θαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαζψο ηα έξγα ηεο γλσζηήο κφληκεο ζπιινγήο Καηζίγξα 

ζα αγγίμνπλ ηηο ςπρέο ηπθιψλ αηφκσλ κεηά ηελ απνηχπσζή ηνπο κε ηε κέζνδν Braille…». Δθεκεξίδα 

Διεπζεξία (ειεθηξνληθή έθδνζε) «Γηθαίσκα ζηελ Σέρλε γηα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα ξαζεο». 7 

Ηνπιίνπ 2009, απφ http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=9&aid=10320#.VLgoc0esUXs (ηειεπηαία 

επίζθεςε 14 Ηαλνπαξίνπ 2015).  
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ζεκαληηθφ ππξήλα έληαμεο ηεο θνηλφηεηαο, δίλνληαο ηελ επθαηξία θαη ζε παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο λα απνιαχζνπλ απηή ηελ εκπεηξία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε 

θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπο (Bνussaid, 2004:58 ∙ Grassini, 2003). ηελ Bologna ηεο 

Ηηαιίαο ζεκαληηθφ είλαη, επίζεο, θαη ην Μνπζείν Anteros (Museo Tattile Anteros) ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Cavazza (http://www.cavazza.it/?q=it/node/315), ην νπνίν δηαζέηεη 

ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαγσγέο έξγσλ δηάζεκσλ δσγξάθσλ θαη αλαπηχζζεη κηα 

πνιχπιεπξε δξάζε ζε ζπλεξγαζία θαη κε Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο θνξείο 

(Bνussaid, 2004:58), φπσο θαη ην Museo Tattile Varese ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή (http://www.museotattilevarese.it). ηε Μαδξίηε  

ηδηαίηεξα αμηφινγν είλαη ην Museo Tiflologico (http://museo.once.es/), ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1993 θαη δηνηθείηαη απφ ην Πνιηηηζηηθφ Σκήκα ηεο Ηζπαληθήο Δζληθήο 

Έλσζεο Σπθιψλ (ONCE). ηηο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη πξνπιάζκαηα 

ζεκαληηθψλ αξρηηεθηνληθψλ κλεκείσλ ηνπ θφζκνπ αιιά θαη άιια εθζέκαηα φπσο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο (π.ρ. κεραλέο Braille), έξγα θαιιηηερλψλ κε νπηηθέο αλαπεξίεο, θ.ιπ., 

πξνσζψληαο φρη κφλν ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ ηέρλε, 

αιιά θαη ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε γχξσ απφ ζέκαηα νπηηθήο αλαπεξίαο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην κνπζείν απηφ 

δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζέκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ αμηνπνηψληαο πνηθίια κέζα θαη 

ζπζηήκαηα (π.ρ. ερεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ είζνδν θάζε αίζνπζαο, δηαθνξεηηθήο πθήο 

δάπεδα, ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο, θ.ιπ.), (Axel & Levent, 2003:459-461∙Boussaid, 

2004:58). 

 

Γηα ηα κνπζεία Αθήο έρεη εθθξαζηεί ε άπνςε φηη παξφιν πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθά αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηέρλεο, δελ έρνπλ 

πιαίζην αλαθνξάο (Sarbu & Gheorghiou, 2012:390), ελψ ε Σζηηνχξε (2005:40), 

αλαθέξεη φηη εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν «γθεηνπνίεζεο» ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο δελ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιιεο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ζπκβαηηθά κνπζεία θαη επηπιένλ, δελ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επαθήο κε ηα απζεληηθά αληηθείκελα. Χζηφζν, απφ ηα παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα θαίλεηαη φηη ηα κνπζεία απηά επηδηψθνπλ θαη επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο 

ελψ νη δξάζεηο ηνπο –εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο- απεπζχλνληαη θαη ζε βιέπνληεο 

επηζθέπηεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ηειεπηαίνπο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξφζβαζεο 

ζηελ ηέρλε. ε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζε απζεληηθά κνπζεηαθά αληηθείκελα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην δήηεκα 

απηφ πξνζθξνχεη ζηελ αζθάιεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θάηη πνπ αλαγλσξίδεηαη  θαη απφ 

ηα ίδηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011:371∙ 

Hetherington, 2000:457), γη’ απηφ θαη ηα κνπζεία πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ηελ επηινγή 

απζεληηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία επηηξέπεηαη ην άγγηγκα, κε αληίγξαθα, απηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε ε επαθή κε ηα απζεληηθά 

αληηθείκελα πέξα απφ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θαηαλφεζε πξνζθέξεη θαη ηε 
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δπλαηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο «αίζζεζεο» ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο απζεληηθφηεηαο, ηεο 

πθήο θαη ηεο παιαηφηεηαο (Levi, 2005∙ Munday, 2002:10-11)
67

.  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζε κνπζεία ηα 

νπνία κέζα απφ ηηο ζπιινγέο ηνπο παξνπζηάδνπλ δεηήκαηα θαη πηπρέο ηεο ηζηνξίαο 

ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Levi, 2005). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

κνπζείσλ είλαη ην πίηη-Μνπζείν ηνπ Louis Braille ζηε γελέηεηξά ηνπ, ηελ πφιε 

Coupvray ζηε Γαιιία ην νπνίν δηαζέηεη θαη κηα ζεκαληηθή ζπιινγή  βηβιίσλ κε 

δηαθνξεηηθνχο θψδηθεο γξαθήο πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο γξαθήο Braille 

(http://www.culture.fr/Ressources/Labels/Maisons-des-illustres/Maison-Louis-

Braille), ην Perkins History Museum ζηε Μαζαρνπζέηε 

(http://www.perkinsmuseum.org/area.php?id=34), ην Μνπζείν Valentin Haüy ζην 

Παξίζη (http://www.avh.asso.fr/rubrics/association/museum.php?langue=eng#musee)  

θ.ά.  

3.7. Μνπζεία θαη πξφζβαζε αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: 

Πξαγκαηηθφηεηα θαη πξννπηηθέο  

Παξά ηελ πνηθηιία ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ζήκεξα ηα κνπζεία δηεζλψο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ηα άηνκα 

απηά εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιινχο θξαγκνχο πξφζβαζεο ζηα κνπζεία 

(EBU, 2012∙Levent, Kleege & Muyskens Pursley,2013). ε ζρεηηθή έξεπλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπθιψλ γηα ηηο πξαθηηθέο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επξσπατθά 

κνπζεία γεληθφηεξα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, δηαπηζηψζεθε φηη παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη θαη 

παξά ηελ απμαλφκελε αμία ησλ κνπζείσλ σο πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηνλ 

ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ. Αλ 

θαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο γηα πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά θαη ζηα κνπζεία 

αλαγλσξίδεηαη ζην πιαίζην πνηθίισλ δηαθεξχμεσλ, λφκσλ θαη ζπλζεθψλ, θαίλεηαη 

πσο ζηελ πξάμε ε δηαζθάιηζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δελ επηηπγράλεηαη (EBU, 

2012:6, 19). ηελ ίδηα έξεπλα ζεκεηψλεηαη, επίζεο, θαη κηα αληίθαζε κε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ηα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε δξάζεηο ή κνπζεία είλαη πνιχ ιίγα ζε ζρέζε κε ηα 

πνζά πνπ επελδχνληαη ζπλνιηθά γηα ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κνπζείσλ (EBU, 2012:8-9). Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθή απνπζία ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

                                                           
67

χκθσλα κε ηε Levi (2005), απηή ε αίζζεζε ηεο επαθήο κε απζεληηθά αληηθείκελα δελ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο γαληηψλ αθήο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κνπζεία, παξφιν πνπ είλαη αξθεηά 

ιεπηά ψζηε λα κε κεηψλεηαη ε αίζζεζε ηεο αθήο (Boussaid, 2004:57). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σπθιψλ (European Blind Union-

EBU) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζε κνπζεία ηεο Δπξψπεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκβαηηθψλ κνπζείσλ δελ δηέζεηαλ γάληηα αθήο ελψ νθηψ απφ απηά δελ επέηξεπαλ 

θαζφινπ ηελ πξφζβαζε κέζσ αθήο (Boussaid, 2004:57). 
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πξφζβαζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζε κνπζεία (EBU, 2012:19). 

 

Καηά ζπλέπεηα νη θξαγκνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί. Οη θπξηφηεξνη θξαγκνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα 

κνπζεία αθνξνχλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επηινγήο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κνπζείσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ζπιινγέο ηνπο 

(Boussaid, 2004∙EBU, 2012:19), αιιά θαη σο ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. πσο αλαθέξεη ν Weisen 

(2008:247), ζπλήζσο έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ είλαη δηαζέζηκα γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο ελψ ε πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζπιινγέο 

ησλ κνπζείσλ. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ν 

απνζπαζκαηηθφο θαη πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ζρεηηθψλ δξάζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη πεξηνδηθέο απηηθέο εθζέζεηο, ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη θαη πνιιέο 

απφ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο ρψξα καο (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011∙ Δκκαλνπήι 

& Απγνπιάο, 2011∙ Levi, 2005∙Σζηηνχξε, 2005). Αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλα κνπζεία ζηελ Διιάδα 

πξνρσξνχλ ζηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηαζεξψλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο φπσο 

νη κφληκεο απηηθέο δηαδξνκέο ή νη ζπιινγέο αθήο, νη πξνζπάζεηεο απηέο είλαη 

εμαηξέζεηο θαη βέβαηα είλαη πνιχ ιίγεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνπζείσλ θαη ηελ 

πνηθηιία ησλ ζπιινγψλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο (Σδαλαβάξα, 2013:98,100). Μηα 

άιιε δπζθνιία είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δξάζεηο φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη απηηθέο μελαγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε 

(Levent, Kleege & Muyskens Pursley, 2013), ή ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη κέξεο ή 

αθφκα κπνξεί θαη λα αλαβάιινληαη αλ αξηζκφο ησλ αηφκσλ είλαη κηθξφο. Σα 

παξαπάλσ δελ επηηξέπνπλ ζηνπο ηπθινχο επηζθέπηεο λα επηιέμνπλ ην κνπζείν 

απζφξκεηα σο έλα ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο (Boussaid, 2004:57, 59). εκαληηθφο παξάγνληαο επίζεο είλαη θαη ε δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε ελεκέξσζε γηα ηηο παξνρέο θαη ηηο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ θαζψο θαη 

ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηζηνηφπσλ ησλ κνπζείσλ. Φαίλεηαη πσο παξά ηελ πξφνδν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηε ζεκαζία ηνπ δηαδηθηχνπ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εκπφδηα. 

πσο δηαπηζηψλεη ζρεηηθή έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπθιψλ, ιίγα κνπζεία 

παξέρνπλ γεληθφηεξα ή θαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο πξφζβαζε ή εχθνιε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηαπηφρξνλα λα είλαη πεξηεθηηθέο θαη θαηαλνεηέο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά πνιχ δχζθνιε αλ φρη αδχλαηε ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο λα ελεκεξσζνχλ, λα επηιέμνπλ, λα απνθαζίζνπλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία (EBU, 2012:19). 

 

Πξνρσξψληαο ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθφξσλ δξάζεσλ 

θαη κέζσλ πξφζβαζεο, πέξα απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλήζσο 

είλαη πξνζβάζηκα, άιια δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε 

ειιηπήο γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ γηα ηελ απηηθή αληίιεςε. Αλαθνξηθά 
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κε ηελ απηηθή αληίιεςε, κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηελ αθή είλαη κεηαμχ παζεηηθήο (passive touch) θαη ελεξγεηηθήο αθήο (active 

touch). Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ελεξγεηηθήο αθήο είλαη ε ζθφπηκε κεηαθίλεζε 

(Argyropoulos, 2002:24∙ McLinden & McCall, 2002:6∙Παπαδφπνπινο, 2005:119-

120). Ζ δηάθξηζε κεηαμχ παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αθήο δηαθνξνπνηεί θαη ηνπο 

φξνπο φπσο «αθή» ή «απηηθφ». Ο φξνο «αθή» (tactile) αλαθέξεηαη ζην παζεηηθφ 

άγγηγκα ελψ ν φξνο φπσο «απηηθφ» (tactual, haptic) αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγεηηθή, 

δηεξεπλεηηθή αθή κε ζηφρν ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ (Mason & Arter, 1997:171∙ 

McLinden & McCall, 2002:27). Μ’ άιια ιφγηα, απηφ πνπ ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη ή 

απνθαιείηαη απιά «αθή», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη κηα απιή ή κνλνδηάζηαηε 

αίζζεζε αιιά κία «πνιπεπίπεδε» θαη «πνιπζχλζεηε» δηαδηθαζία. Ζ απηηθή αληίιεςε 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθή, ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ελψ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν έρνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηξηζδηάζηαηνπ ή δηζδηάζηαηνπ), 

νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο, γισζζηθά ζέκαηα θαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ε 

δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη ρψξα (Αξγπξφπνπινο, 2011:51-52, 2008:18-43, 2002∙ 

McGlone, 2008∙ Παπαδφπνπινο, 2005:111-127). 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο (Candlin, 2003: 2003:103-104, 2006∙ Hetherington, 2002), 

επηζεκαίλνπλ κηα ιαλζαζκέλε αλαινγία κεηαμχ φξαζεο θαη αθήο πνπ θαίλεηαη λα 

ζπκβαίλεη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Ζ Candlin (2003: 103-104), αλαθέξεη νξηζκέλεο 

πξαθηηθέο ησλ κνπζείσλ – π.ρ. ε αληίιεςε φηη ηα απηηθά δηαγξάκκαηα παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζηα αληηθείκελα ή φηη νη ππεχζπλνη ησλ κνπζείσλ ζπρλά αγλννχλ φηη ε 

«αθή» είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ λα ην λα ην ηνπνζεηείο απιά έλα αληηθείκελν ζην 

ρέξη θάπνηνπ. Ζ ίδηα εξεπλήηξηα (φ.π.) αλαθέξεηαη θαη ζε άιια δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα φπσο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ςειάθεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη νη 

βιέπνληεο γηα λα δνπλ έλαλ αληηθείκελν ή ε θαζνδήγεζε φρη κφλν γηα ην ηη είλαη ην 

αληηθείκελν πνπ δηεξεπλάηαη απηηθά αιιά θαη ην πψο ζα ην επεμεξγαζηνχλ απηηθά νη 

επηζθέπηεο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη φηη ζπρλά ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αγλνείηαη ην 

γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη κπνξεί λα αληινχλ επραξίζηεζε κέζα απφ ηελ αθή θαη φηη ε 

αθή δελ είλαη απιή δεμηφηεηα, αιιά θαη έλα κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

απφιαπζε ηεο ηέρλεο. Καζψο ε πξφζβαζε κέζσ αθήο είλαη, φπσο αλαθέξεη ε Candlin 

(2006:138), o θαιχηεξνο ηξφπνο «γηα λα γίλεη ε πξφζβαζε νξαηή» -ζηνηρείν πνπ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ζπλδπαζηεί θαη κε φξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κνπζείσλ- ηα κνπζεία δίλνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηηθήο εκπεηξίαο θαη πεξηζζφηεξε ζηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ 

απηψλ.  

 

Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ έρεη αλαθεξζεί, είλαη ν ρακειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθνξηθά 

κε ηηο ζεκαηηθέο ησλ παξερφκελσλ δξάζεσλ ή ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηάζηαζε 

(Candlin, 2003:102∙ DeCoster & Loots, 2004:327). Ζ Candlin (2003:102), κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθήο ηεο έξεπλαο αλαθέξεη φηη ηα κνπζεία ζπρλά νξγαλψλνπλ 

δξάζεηο πνπ έρνπλ έλα κάιινλ ρακειφ επίπεδν κε ζηφρν λα απεπζπλζνχλ γεληθά ζε 
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φινπο ηνπο ηπθινχο επηζθέπηεο θαη λα κελ απνθιείζνπλ θαλέλαλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, άηνκα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ή έρνπλ 

πξνζδνθίεο γηα θάηη δηαθνξεηηθφ ή ελδηαθέξνλ λα κελ ηθαλνπνηνχληαη απφ απηέο ηηο 

δξάζεηο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο σο κηα «νκνηνγελή» νκάδα αηφκσλ κε κφλν δηαθξηηφ 

γλψξηζκα ηελ απψιεηα φξαζεο θαη φρη άιιεο δηαθνξέο πνπ απηνλφεηα έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο φινη νη άλζξσπνη, έρεη επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ (Candlin, 

2003:102∙ DeCoster & Loots, 2004:330). Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί 

ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη θαη νη δηαθνξέο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο σο πξνο ην είδνο ηνπ νπηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ειηθία 

εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ έκθαζε ζηελ αθή σο κνλαδηθφ ηξφπν πξφζβαζεο ζηα 

εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ κνηάδεη λα αγλνεί ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε, ηε ζεκαζία 

ηεο ππνιεηπφκελεο φξαζεο, ηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά 

βαζίδνληαη ζηελ αθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνιεηπφκελε φξαζή ηνπο. Αλάινγα, 

θαίλεηαη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη πνιινί άλζξσπνη απέθηεζαλ πξφβιεκα φξαζεο 

ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

επηζθεπηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ νπηηθή κλήκε (De Coster & Loots, 

2004:330). Παξφκνην πξνβιεκαηηζκφ εθθξάδεη θαη ν Hayhoe (2013), επηζεκαίλνληαο 

κηα αληίθαζε αλάκεζα ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αθή θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε ζε Braille θαη ηηο κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ ππνιεηπφκελε φξαζε, δελ δηαβάδνπλ Braille ή 

κπνξεί λα έρνπλ θαη νπηηθή κλήκε έρνληαο πεξάζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο 

ηνπο σο βιέπνληεο. Σα παξαπάλσ κπνξεί λα δηαησλίδνπλ θαη ζηεξεφηππα γηα ηνπο 

ηπθινχο θαη ηελ αθή φπσο γηα παξάδεηγκα φηη νη ηπθινί δνπλ ζην απφιπην ζθνηάδη 

(De Coster & Loots, 2004:330∙Hayhoe, 2013). 

 

Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί  δελ απνζθνπνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο αθήο ή 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο κε φξνπο 

πνζνηηθνχο, αλ δειαδή είλαη πεξηζζφηεξνη ή ιηγφηεξνη φζνη έρνπλ νιηθή ή κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο. Αληίζεηα, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αθή κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη έλαο 

απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Hayhoe, 2013) 

παξάιιεια κε ηελ αλαγθαηφηεηα κειέηεο θαη άιισλ δεηεκάησλ πξφζβαζεο ζε 

πνιηηηζηηθά αγαζά θαη ζηελ ηέρλε φπσο ν ξφινο ησλ μελαγψλ, ε ζεκαζία ηεο 

ιεθηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ν ξφινο ηνπ θσηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ εθζεηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή λα δπζρεξάλνπλ ηελ πξφζβαζε αηφκσλ κε 

κεησκέλε φξαζε θαη ν γεληθφηεξνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (De Coster, 2004∙Hayhoe, 2013, 

2013α). πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε γηα δπλαηφηεηεο 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ ζην ρψξν ησλ  κνπζείσλ κε πνιιαπιά νθέιε γηα 

φινπο ηνπο επηζθέπηεο (Candlin, 2003:109), Levi, 2005∙Weisen, 2008:244∙ Spence & 

Gallace, 2008:22). Ο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη κέζσλ πξφζβαζεο θαη νη 

ζηαζεξέο δνκέο πξφζβαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ απφθηεζε πινχζησλ 

θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζην πιαίζην θαη κηθηψλ νκάδσλ, ηηο 
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δπλαηφηεηεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο θαη επίζθεςεο αιιά θαη ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Reich et al., 2011). 

 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζέζε ηεο αθήο κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε ζπδήηεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη μεπεξλά ηα φξηα ησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ παξνρψλ γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνξά γεληθφηεξα φινπο ηνπο επηζθέπηεο. O Weisen 

(2008:244-245) αλαθέξνληαο ηνλ αληίθηππν πνπ είραλ θαη ζε βιέπνληεο επηζθέπηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο κνπζείσλ φπσο νη απηηθέο εθζέζεηο -παξά ηελ απνζπαζκαηηθφηεηά 

ηνπο- επηζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία έρνπλ πνιιά νθέιε αλ πξνρσξήζνπλ ζε πην 

πνιπαηζζεηεξηαθέο δξάζεηο, αληί λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αθή σο έλα «βνεζεηηθφ» ή 

«ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν» κφλν γηα ηνπο ηπθινχο ή γηα άιιεο νκάδεο πνπ δηαηξέρνπλ 

ηνλ «θίλδπλν ηνπ απνθιεηζκνχ». Ζ ζπδήηεζε απηή ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ζρεηηθέο 

κειέηεο γηα ηελ «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» ηεο αθήο, ηελ θπξηαξρία ηεο φξαζεο κε 

ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη ζηελ ηέρλε  θαη ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο ηεξαξρίαο 

ησλ αηζζήζεσλ (ελδεηθηηθά: Candlin, 2006, 2008∙ Classen, 2005; Lee & Duncum, 

2011).  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη 

απαξαίηεην, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα (EBU, 2012), ε 

αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε ην δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηα πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά λα κελ είλαη 

κία ζεσξεηηθή δηαθήξπμε, αιιά λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηε ρψξα καο. Παξάιιεια, ε έξεπλα θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

δξάζεσλ απηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζην πιαίζην 

κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο είλαη 

απαξαίηεηε, φρη κφλν γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηα κνπζεία αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη ηελ 

δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ παξνρή πινχζησλ εκπεηξηψλ, 

θνηλσληθψλ θαη καζεζηαθψλ, ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο.  

Κπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ  

Σα κνπζεία ζήκεξα δηεζλψο έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ έλα εχξνο δξάζεσλ θαη 

παξνρψλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ αθνξνχλ 

δεηήκαηα θίλεζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ, ελεκέξσζεο θαη δξάζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

κνπζεηαθέο ζπιινγέο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Παξά ηε θαηλνκεληθή 

επξχηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιινχο θξαγκνχο πξφζβαζεο θαη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο δξάζεηο αθνξνχλ έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

ζπιινγψλ, κπνξεί λα είλαη απνζπαζκαηηθέο ή λα έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ελψ 

αλνηρηά παξακέλνπλ θαη ηα δεηήκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

ελεκέξσζεο, ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο γηα ηηο 

παξερφκελεο δξάζεηο θαη ηεο επηκφξθσζεο θαη γλψζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 
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κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Σν επίπεδν παξνρψλ θαη ππνδνκψλ πξφζβαζεο 

δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη κεηαμχ ησλ κνπζείσλ. 

ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλα αλάινγν θαη κάιινλ 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα δξάζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο, ζηνηρείν ην 

νπνίν αζθαιψο είλαη ζεηηθφ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ζηε 

ρψξα καο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. Οη  πξσηνβνπιίεο γηα ππνδνκέο πην ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο αιιά φρη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ πινχηνπ ησλ 

κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ ηεο ρψξαο καο. Ζ εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ θαίλεηαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε ελψ ιείπνπλ ζρεηηθέο κειέηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ παξνρψλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο κνπζεηαθήο ή ηεο 

«απηηθήο» εκπεηξίαο, ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη 

ηελ ελζσκάησζε πνηθίισλ ηξφπσλ πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο γηα φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη αλνηρηά πεδία έξεπλαο θαη ζπδήηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ. 

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα γεληθφηεξα γηα ηελ επηθνηλσλία, ηε κάζεζε θαη ηελ εκπεηξία ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ, ηα ηδηαίηεξα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνιιαπιά γεληθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηδηψθνληαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη εκπεηξίαο ζηα κνπζεία. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπ κνπζείνπ θαη 

ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ κνηξάδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

πνιηηηζκφ, ηε ζρέζε ηνπο πνπ πξαγκαηψλεηαη ζηε βάζε ελφο εχξνπο δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξά γίλεηαη, επίζεο, ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηα κνπζεία γηα νκάδεο 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα αιιά θαη 

εηδηθφηεξα γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ην ρψξν 

ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο. 

4.1. Μνπζείν θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. θεθ. 1.2.), ζην 

ζχγρξνλν κνπζείν ην νπνίν βξίζθεηαη «ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο» 

(http://icom.museum/the-vision/museum-definition/), ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ είλαη 

έλαο θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληαο ελψ ε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ κνπζείνπ 

απνηειεί θνκβηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα φια ηα κνπζεία θαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο 

ηνπο (Hooper-Greenhill, 1999
α
:3). Αλ θαη γεληθφηεξα απηή ε δηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

δεκφζηνπ κνπζείνπ (Hein, 1998:3), «ε αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο εηδηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ είλαη θαη’ εμνρήλ θαηλφκελν ηνπ 20
νπ

 αηψλα» (Hein, 

2011:27-28). Πξάγκαηη, ζηε ζχγρξνλε επνρή ε αλαγλψξηζε ηεο παηδεπηηθήο 

δηάζηαζεο ησλ κνπζείσλ δε ζηεξίδεηαη, φπσο αλαθέξεη ε Νάθνπ (2001:177), ζηελ 

αμησκαηηθή παξαδνρή ηνπ «θχξνπο» ησλ κνπζείσλ θαη ζε «παξαδνζηαθά ηδενινγηθά 

απνθζέγκαηα» πνπ ππνζηεξίδνπλ γεληθφηεξα φηη ηα κνπζεία είλαη ζεκαληηθά θαη 

ρξήζηκα. ηε δηαδηθαζία απηή θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ πνπ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζε κία «ειίη» 

επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξε επίδξαζε άζθεζαλ, κεηαμχ άιισλ, ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε κάζεζε (ελδεηθηηθά: Hein, 1998, 2011∙ Hooper-Greenhill, 1999, 

1999
α
, 1999β, 2007∙Νάθνπ, 2001:197-214∙ Νηθνλάλνπ, 2010:81-87).  

 

χκθσλα κε ηε Νηθνλάλνπ (2002:43-65, 2006, 2010:94-118), ε επηθνηλσλία ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα ελλνεζεί σο πξνο ηηο κνξθέο «άκεζεο» θαη «έκκεζεο» 

επηθνηλσλίαο. Ζ άκεζε επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ζηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

θνηλνχ κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ κέζα απφ κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο θαη εθηφο κνπζείσλ, ελψ 

έκκεζεο κνξθέο επηθνηλσλίαο είλαη ε ίδηα ε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ, ε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ, ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα, ηα ελεκεξσηηθά έληππα, ην δηαδίθηπν, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θ.ιπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη κνξθέο θαη πηπρέο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο θαη έρνπλ φιεο ηε δηθή 

ηνπο ζεκαζία ζηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα κνπζεία. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα κνληέια επηθνηλσλίαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ην ζχγρξνλν 

κνπζείν πηνζεηεί ην «πνιηηηζκηθφ» κνληέιν επηθνηλσλίαο ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

παξαδνζηαθφ «κεηαδνηηθφ» κνληέιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «κεηαδνηηθφ» 

(«γξακκηθφ») κνληέιν (transmission model), αλάγεηαη ζηνλ κπηρεβηνξηζκφ θαη 

ζπλνςίδεηαη ζην κνληέιν εξέζηζκα – αληίδξαζε, ζηελ παξαδνρή φηη ε γλψζε 

βξίζθεηαη έμσ απφ ην άηνκν θαη ε δηδαζθαιία είλαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Έηζη ε 

επηθνηλσλία ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ απφ κηα 

πεγή γλψζεο ζε έλαλ παζεηηθφ δέθηε ελψ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξάκεηξνη 

ιακβάλνληαη ειάρηζηα ππφςε (Hooper-Greenhill, 1999
α 

:15-19, 1999β:48, 1999γ). 

ην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ην κνληέιν απηφ εθθξάδεηαη κε πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο νη 

επηκειεηέο ησλ κνπζείσλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο (π.ρ. επηινγή αληηθεηκέλσλ, 

ζεκαηηθψλ, ηξφπνπ πξνζέγγηζεο, θείκελα, θ.ιπ.), ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ αθνχ  ζεσξνχλ φηη απεπζχλνληαη ζε έλα «επξχ 

θνηλφ» (Hooper-Greenhill, 1999β:48,1999γ). Σν δεχηεξν κνληέιν, ην «πνιηηηζκηθφ» 

κνληέιν (cultural model), αληηιακβάλεηαη ηελ επηθνηλσλία σο κηα ζχλζεηε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ ηα 

δηθά ηνπο λνήκαηα κε ελεξγεηηθφ ηξφπν (Hooper-Greenhill,1999
α
:16-17, 1999β:48). 

ην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ζην πιαίζην κηαο «νιηζηηθήο» αληίιεςεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία, ν επηζθέπηεο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο 

«θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη φρη δηα ηεο επηβνιήο» θαη ζην πιαίζην δηαθφξσλ 

«εξκελεπηηθψλ θνηλνηήησλ» (Hooper-Greenhill, 1999β:48). Παξάιιεια, ιακβάλνληαη 

ππφςε φιεο νη κνξθέο θαη νη παξάκεηξνη επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ (π.ρ. νη εθζέζεηο, ην θηίξην, ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ, θ.ιπ.) 

(Hooper-Greenhill,1999γ:40-42). Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα δχν 

απηά δηαθνξεηηθά κνληέια πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κνπζεία 

αληηιακβάλνληαη ην θνηλφ ηνπο – ζπλεηδεηά ή ιηγφηεξν ζπλεηδεηά - θαη φρη 

απαξαίηεηα ην ίδην ην θνηλφ ή ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πσο επηζεκαίλεη ε 

Hooper-Greenhill (1999
α
:19), ην θνηλφ είλαη πάληνηε «ελεξγφ» αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ην κνπζείν ην αλαγλσξίδεη απηφ. Έηζη, φηαλ ην κνπζείν πηνζεηεί πξαθηηθέο πνπ 

ηνπνζεηνχλ ηνπο επηζθέπηεο ζε έλαλ παζεηηθφ ξφιν, δε ζεκαίλεη φηη απηφ νη 

επηζθέπηεο ην απνδέρνληαη παζεηηθά αιιά φηη ην κνπζείν κεηαηξέπεηαη θαη ζε έλαλ 

ρψξν πνπ νη άλζξσπνη κπνξεί λα κελ επηιέγνπλ. 

 

Αλάινγα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε κάζεζε, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 
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δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Hein, 1998:6)
68

. ην ρψξν ησλ κνπζείσλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ έκθαζε ηφζν ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, 

ηηο αληηιήςεηο, ηηο αμίεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηνλ 

ξφιν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

ζεσξίαο ηνπ Vygotsky (Υαηδεγεσξγίνπ, 2004: 309-319) θαη πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε 

σο κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο απφ ην άηνκν ζην πιαίζην κηαο ζχλζεηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Hein, 1998:14-40, 1999∙ Hooper-Greenhill, 

1999β:47∙ Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:328). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο άζθεζαλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηφζν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (βι. ελδεηθηηθά Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:320-

328) φζν θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Hein, 1995, 1998:135-179, 1999). Αο 

ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκηζκφ 

άζθεζαλ επίδξαζε θαη ζηε αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο. πσο επηζεκαίλεη ε 

Παληειηάδνπ (2000:321), ηα παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κπνξεί ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο λα βηψλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο ή λα εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα, θάηη πνπ 

κπνξεί λα έρεη πην αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ίδηα ηελ «πξσηνγελή» αλαπεξία. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα εξεπλήηξηα (φ.π.), ε παξαπάλσ ζεσξία αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν 

ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε δηαδηθαζία «αληηζηάζκηζεο» ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα 

«βηνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή».  

 

Ζ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο άζθεζε, επίζεο, ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ φπσο άιισζηε θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ο Gardner (1983, 1993), 

βαζηζκέλνο ζε απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο δηαθξίλνληαο δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο: ηε γισζζηθή, ηε ινγηθν-

καζεκαηηθή, ηε κνπζηθή, ηε ζσκαηηθή-θηλαηζζεηηθή, ηε ρσξηθή, ηε δηαπξνζσπηθή, 

ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη ηε λαηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε/επθπΐα. ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:357-373), ελψ ηα κνπζεία, 

φπσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2010: 82), είλαη ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ παξαπάλσ ζεσξία ηφζν ζε επίπεδν εθζέζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο ηνπ Gardner θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

αλαγλψξηζή ηεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ε Candlin (2006:138) επηζεκαίλεη φηη ην 

αίηεκα ησλ ηπθιψλ επηζθεπηψλ γηα απηηθή πξφζβαζε ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζεσξία 

ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ 

εθζεκάησλ θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη φρη κφλν κέζσ ηεο φξαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, άηνκα κε αλαπηπγκέλε «ζσκαηηθή-θηλαηζζεηηθή» λνεκνζχλε 

                                                           
68

 Πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ βι. ελδεηθηηθά Hein, 1998, 1999, 2011∙ Νάθνπ, 2001:183-218∙ Νηθνλάλνπ, 2002:15-31. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



98 
 

σθεινχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ επεμεξγάδνληαη αληηθείκελα κε ηελ αθή αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ έρνπλ ή φρη πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

ην ζεκείν, απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζεσξηψλ γηα ηα 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηηι ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

άλζξσπνη πξνζιακβάλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο. Με βάζε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ε McCarthy 

(1990 αλαθνξά απφ Υαηδεγεσξγίνπ, 2004:339-340) πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ ζην νπνίν δηαθξίλνληαη ηέζζεξα θχξηα καζεζηαθά ζηηι: α) ην «επθάληαζην 

ζηηι (imaginative)» πνπ αθνξά ηα άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία κε 

αηζζεηεξηαθά αιιά ηελ επεμεξγάδνληαη κέζα απφ ηε «ζηνραζηηθή παξαηήξεζε» 

αλαδεηψληαο λνήκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, β) ην «αλαιπηηθφ 

ζηηι (analytic)», ην νπνίν αθνξά άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία  κε 

έλαλ αθεξεκέλν ηξφπν αιιά ηελ επεμεξγάδνληαη κε «ζηνραζηηθή παξαηήξεζε», γ) ην 

«ζηηι θνηλήο ινγηθήο (common sense)» πνπ αθνξά ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία κε αθεξεκέλν ηξφπν αιιά ηελ επεμεξγάδνληαη 

ελεξγεηηθά θαη δ) ην «δπλακηθφ ζηηι (dynamic)», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία αηζζεηεξηαθά θαη ηελ επεμεξγάδνληαη επίζεο κε 

ελεξγεηηθφ ηξφπν. πσο επηζεκαίλεη ε Hooper-Greenhill (2007:13), ε κε 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηηι θαη γεληθφηεξα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηξφπσλ πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηα κνπζεία λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ εθείλνπο πνπ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ «αθεξεκέλε, 

δηαλνεηηθή θαη νπηηθή πξνζέγγηζε» ησλ πξαγκάησλ. Αλάινγα, ε Νηθνλάλνπ 

(2010:82), αλαθέξεη φηη γηα ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηηι 

ησλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλνληαη αληίζηνηρα κέζα απφ άκεζεο εκπεηξίεο, 

απφ ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, απφ ηηο δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ηηο δηαδξαζηηθέο εθζέζεηο, ηελ αλαθάιπςε, ην 

πείξακα, θ.ιπ. 

 

Γεληθφηεξα, νη παξαπάλσ ζεσξίεο επεξέαζαλ δεηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

εθπαίδεπζεο κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαζψο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ζην άηνκν πνπ καζαίλεη. Εεηήκαηα φπσο ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, νη 

ζπλδέζεηο κε νηθεία πξάγκαηα, ε εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα ηα άηνκα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε πνηθηιία επηινγψλ θαη ηερληθψλ, ε πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζεσξηψλ απηψλ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη φρη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη ηε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ θαη έρνπλ επεξεάζεη ηφζν ην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ (ελδεηθηηθά: Hein, 1998:155-

179∙ Μπνχληα, Οηθνλφκνπ & Πηηζηάβα, 2010: 336∙Νάθνπ, 2001:189-214∙Νηθνλάλνπ, 

2010:94-122∙Vosniadou, 2001). 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



99 
 

εκαληηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη ηα 

αληηθείκελα, ε παηδαγσγηθή αμία ησλ νπνίσλ άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ήδε απφ ηνλ 

16
ν
 θαη ην 17

ν
 αηψλα. ηε ζχγρξνλε επνρή νη ηδέεο ηνπ John Dewey (1859-1952) γηα 

ηε «κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε» θαη ηελ εκπεηξία (learning by doing) αιιά θαη 

άιισλ ζεκαληηθψλ παηδαγσγψλ θαη ςπρνιφγσλ, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηε κάζεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην ζρνιείν θαη ηε ρξήζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (Μπνχληα & 

Νηθνλάλνπ, 2008∙Νηθνλάλνπ, 2002: 15-31, 2010:28-30, 40-53).  

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε «πιηθφηεηά» ηνπο, ζηνηρείν πνπ  

ζπλδέεηαη κε ηελ «παξαζηαηηθφηεηα» θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ 

επνπηηθά (Νηθνλάλνπ, 2002:91, 2010:78). Ζ «πιηθφηεηα» θαη ε «παξαζηαηηθφηεηα» 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ απηά είλαη 

ζηνηρεία πνπ θηλεηνπνηνχλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ δηαθνξεηηθψλ 

αλζξψπσλ (Καιεζνπνχινπ, 2002:12∙ Νάθνπ, 2001:63-67∙ Νηθνλάλνπ, 2002:91). Σα 

αληηθείκελα, φπσο αλαθέξεη ε Νάθνπ (2001:64), παξέρνπλ ηηο «νξαηέο θαη απηέο 

πιεπξέο» ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κε δηαθνξεηηθέο 

αηζζήζεηο φπσο ε αθή (Καιεζνπνχινπ, 2002:12∙Νάθνπ, 2001:66), ζηνηρείν πνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο, πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπηπιένλ, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη δηάθνξνη εξεπλεηέο 

(Νάθνπ, 2001:65∙ Νηθνλάλνπ, 2010:78∙ Hennigar Shuh, 1999:82), ην ζηνηρείν ηεο 

πιηθφηεηαο επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ ή αλαγλσζηηθνχ 

επηπέδνπ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε, απηφ δε ζεκαίλεη φηη φια ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνπλ 

ή πξνζεγγίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φια ηα παηδηά. Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, θάζε άηνκν/καζεηήο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηα αληηθείκελα κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, λα ηα παξαηεξήζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα δηαηππψζεη 

δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα (Hennigar Shuh, 1999:82), θαη απηφ κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξε 

εθπαηδεπηηθή ζεκαζία θαη γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

  

Ζ «απζεληηθφηεηα» ησλ (κνπζεηαθψλ) αληηθεηκέλσλ είλαη, επίζεο, έλα ζηνηρείν πνπ 

φπσο αλαθέξεη ε Νάθνπ (2001:37-38) «εγγπάηαη ηελ εηιηθξίλεηά ηνπο» θαη είλαη απηφ 

πνπ γνεηεχεη, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ζπγθηλεί. Αλ θαη ζε πνιιά κνπζεία 

ζήκεξα, κπνξεί εθηφο απφ απζεληηθά αληηθείκελα κπνξεί λα εθηίζεληαη θαη κε 

απζεληηθά αληηθείκελα (π.ρ. αληίγξαθα, ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο, θ.ιπ.), ην 

ζηνηρείν ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ παξακέλεη έλα βαζηθφ γλψξηζκα ησλ 

κνπζείσλ (Gelman & Frazier, 2012:81-83). Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη φηη ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα ή 

πξφζσπα ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ηνπ παξφληνο (Νάθνπ, 2001:38), εκπλένληαο 

ηνπο αλζξψπνπο, θηλεηνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα «έλα 

ηαμίδη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν» (Νηθνλάλνπ, 2010:78). Σα απζεληηθά αληηθείκελα δελ 

ειθχνπλ κφλν ηνπο ελήιηθεο αιιά θαη ηα κηθξά παηδηά, ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη 

θαη ε ίδηα ε ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ε ίδηα θαζαπηή ε 
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επίζθεςε ζην κνπζείν (Gelman & Frazier, 2012∙Νάθνπ, 2001) αιιά θαη ην πιαίζην 

ην νπνίν κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα ζπλδέζνπλ ηα απζεληηθά 

αληηθείκελα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο (Νηθνλάλνπ, 2002:91, 2010:78). Ζ «ηζηνξηθφηεηα» ησλ αληηθεηκέλσλ, είλαη 

επίζεο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν φπσο αλαθέξεη ε Νάθνπ (2001:55) 

δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ην παξειζφλ αιιά είλαη ην απνηέιεζκα κηαο «ζπλερνχο 

αλαπιαηζίσζεο» πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ην παξφλ κέζα ζην νπνίν ηα πξνζεγγίδνπκε 

αιιά θαη κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαη 

κεζνιαβήζεη. πσο επηζεκαίλεη ε  Νάθνπ (2001:44), ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θζνξάο - είλαη ζηνηρεία ηεο «ηζηνξίαο» 

ηνπο πνπ αλαδεηθλχεη φρη κφλν ηελ επνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αιιά θαη φιε ηελ 

ηζηνξία θαη πνξεία ηνπο κέρξη ζήκεξα. Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη θαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο πξνζέγγηζεο απζεληηθψλ αληηθεηκέλσλ αλ 

αλαινγηζηνχκε ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη φηαλ γλσξίδνπλ 

φηη έλα αληηθείκελν είλαη αληίγξαθν θαη φρη απζεληηθφ (Νάθνπ, 2001:44-45). 

Πξάγκαηη, ε ζπδήηεζε γηα ην ζηνηρείν ηεο απζεληηθφηεηαο έρεη επεθηαζεί θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αληηγξάθσλ. Αλ θαη ε πξνζέγγηζε ή ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

αληηγξάθσλ – π.ρ. κνπζεηνζθεπέο – κπνξεί λα είλαη σθέιηκε, είλαη αιήζεηα φηη ε 

αίζζεζε θαη ε ζηάζε απέλαληη ζε έλα απζεληηθφ αληηθείκελν αιιάδνπλ φηαλ νη 

άλζξσπνη γλσξίδνπλ φηη ην αληηθείκελν είλαη αληίγξαθν ή πιαζηφ (Νάθνπ, 2001:38-

45). Αληίζηνηρνη πξνβιεκαηηζκνί ππάξρνπλ θαη ζην επίπεδν ηεο απηηθήο πξφζβαζεο 

ζε απζεληηθά αληηθείκελα ζε ζρέζε κε άιιεο δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο ζε αληίγξαθα 

ή άιιν απηηθφ πιηθφ (Hetherington, 2002∙Levi, 2005).  

 

Σν «πεξηερφκελν», έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληηθεηκέλσλ, αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα «δηεγεζνχλ» ηζηνξίεο φηαλ ηα πξνζεγγίζνπκε κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν θαη αληίζηνηρα ζηηο δπλαηφηεηεο εμάζθεζεο θαη θαιιηέξγεηαο πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ (π.ρ. ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο, πεξηγξαθήο, δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ θαη 

ππνζέζεσλ, θαληαζίαο, θ.ιπ.) (Νηθνλάλνπ, 2002: 91 - 92). πσο πξναλαθέξζεθε, ηα 

αληηθείκελα πξνζεγγίδνληαη θαη εξκελεχνληαη φρη κφλν αλάινγα κε ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα αιιά θαη αλάινγα κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο «εξκελεπηηθέο θνηλφηεηεο» (Hooper-Greenhill, 1999β:48, 2006:235-

238).  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη, επίζεο, ε «αηζζεηηθή» ηνπο, ε νπνία φπσο 

ζεκεηψλεη ε Νηθνλάλνπ (2010:79) «ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηα πεξηερφκελα φζν θαη κε ηνπο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηνπο», παξέρνληαο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο θαη δξάζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηζθεπηψλ. ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε «επξχηεηα» πνπ ζπλδέεηαη κε ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θαη πεξηερφκελα κάζεζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Νηθνλάλνπ, 2002:92). Πξάγκαηη, ε κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα 

ππεξεηήζεη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (γλσζηηθφ, δηαλνεηηθφ, αηζζεηεξηαθφ, θηλεηηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ), λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ (π.ρ. 

παξαηήξεζεο, ζχγθξηζεο, δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ θαη ππνζέζεσλ, θ.ά.), ζηελ 
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αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο, ζηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ (Durbin, Morris, & Wilkinson, 1996∙ Hennigar Shuh,1999 

∙Καιεζνπνχινπ, 2002). Έηζη, ζήκεξα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Μπνχληα, Οηθνλφκνπ & Πηηζηάβα (2010:336), γίλεηαη ιφγνο γηα ηε «κάζεζε κέζα απφ 

ηα αληηθείκελα θαη φρη γηα ηα αληηθείκελα» θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηαδηθαζία, ηηο 

«ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζφδνπο αλαθάιπςεο ηεο πιεξνθνξίαο αληί γηα ηελ ίδηα ηελ 

πιεξνθνξία». 

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη ε «εκπεηξία» 

ε νπνία εκπεξηέρεη φρη κφλν ηελ πξάμε αιιά θαη ην ζπλαίζζεκα (Νηθνλάλνπ, 

2010:85-86). Μέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε ε εκπεηξία κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

γλψζε, ζπλαηζζήκαηα, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο (Jarvis, Holford & Griffin, 1998 

αλαθνξά απφ Hooper-Greenhill, 2006:241). Δπίζεο, έλα άιιν ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε κάζεζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν είλαη ε  

ςπραγσγία, ζηνηρείν ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ κνπζείνπ απφ ην 

Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ ICOM (http://icom.museum/the-vision/museum-

definition/), παξάιιεια κε ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ςπραγσγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο δε ζεσξείηαη φηη έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε κάζεζε γη’ απηφ θαη ηα κνπζεία ζήκεξα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε θαη 

ζην ζηνηρείν ηεο ςπραγσγίαο (Νάθνπ, 2001:204∙Νηθνλάλνπ, 2005:23, 2010:77). Θα 

πξέπεη λα  ζεκεησζεί φηη απηφ αθνξά γεληθφηεξα φινπο ηνπο επηζθέπηεο θαζψο φπσο  

αλαθέξνπλ νη Falk & Dierking (2000:87), νη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία θαη 

γηα λα κάζνπλ θαη γηα λα ςπραγσγεζνχλ. Δπηπιένλ, ην ζηνηρείν ηεο ςπραγσγίαο 

ζπκβάιιεη ψζηε νη άλζξσπνη λα ζέινπλ λα μαλαεπηζθεθηνχλ έλα κνπζείν θαη λα 

επαλαιάβνπλ κηα αλάινγε εκπεηξία (Hooper-Greenhill, 2007:55).  

 

Μηιψληαο γηα ηελ εκπεηξία, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε θχζε ηεο κνπζεηαθήο 

εκπεηξίαο, ε νπνία απνηέιεζε αληηθείκελν εξεπλψλ ησλ Falk & Dierking (1992). Ζ 

κειέηε ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο αλέδεημε ηνλ ζχλζεην θαη αιιειεπηδξαζηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ θαη αιιεινεπηδξνχλ ζηε δηακφξθσζή 

ηεο. Σξεηο είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ή νη δηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηε κνπζεηαθή εκπεηξία. Ζ πξψηε δηάζηαζε είλαη ε «αηνκηθή» (personal 

context) θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην άηνκν φπσο νη γλψζεηο 

ηνπ, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ηα θίλεηξα, νη πξνζδνθίεο, θ.ιπ. Ζ δεχηεξε 

δηάζηαζε, είλαη ε «θπζηθή» (physical context) θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ ρψξν, ην ίδην ην 

θηίξην, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, ηε δπλαηφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.ιπ. 

Σέινο, ε ηξίηε δηάζηαζε είλαη ε «θνηλσληθή» (social context) θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιια πξφζσπα φπσο κπνξεί λα είλαη ε νκάδα κε ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επίζθεςε ζην κνπζείν, ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ ή 

άιινη επηζθέπηεο. Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο, επίπεδα ή δηαζηάζεηο αιιεινεπηδξνχλ 

θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ηε κνπζεηαθή εκπεηξία ε νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ 

είλαη κνλνδηάζηαηε αιιά πνιπδηάζηαηε θαη αιιειεπηδξαζηηθή (interactive 

experience) (Falk & Dierking, 1992).  
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Αλάινγα θαη ε κάζεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ επεξεάδεηαη απφ ηα παξαπάλσ 

πιαίζηα (contextual model of learning) (Falk & Dierking, 2000). Οη Falk & Dierking 

(2000:135-148) απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα παξαπάλσ πιαίζηα γηα ηε κειέηε 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη δηαθξίλνπλ 

νθηψ επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ: ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

επηζθεπηψλ, ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο, ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο κάζεζεο γχξσ απφ πξάγκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηνπο επηζθέπηεο, ηελ ελδννκαδηθή, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε, ηε 

δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε απφ άιια πξφζσπα – επηζθέπηεο θαη πξνζσπηθφ 

ησλ κνπζείσλ, ηε δπλαηφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ πξφηεξε νξγάλσζε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο έθζεζεο πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή λα δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε 

αιιά θαη ηηο επθαηξίεο ελδπλάκσζεο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ έμσ απφ ην κνπζείν. Οη 

δηαζηάζεηο ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζε ρψξνπο φπσο ηα κνπζεία. Πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο, 

αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρψξν 

θαη κε άιινπο επηζθέπηεο, δπζθνιίεο επηινγήο, πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.ιπ., 

δηακνξθψλνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε κηαο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ππφ ην πξίζκα ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο σο 

αιιειεπηδξαζηηθήο εκπεηξίαο (Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011:370-372).  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κάζεζε θαη ε εκπεηξία ζηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ Hooper-

Greenhill (2006,2007), εμεηάδνληαο ην δήηεκα ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, επηζεκαίλεη φηη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

«δχλακεο ηεο κνπζεηαθήο παηδαγσγηθήο» είλαη φηη ε κάζεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

είλαη «πνιπδηάζηαηε» θαζψο, κεηαμχ άιισλ, βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία (Hooper-

Greenhill, 2006:241). Ζ ίδηα εξεπλήηξηα (Hooper-Greenhill, 2007:31-38), επηζεκαίλεη 

φηη ε κάζεζε ζήκεξα δελ γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα δηαδηθαζία κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ αιιά σο κηα πνιχπινθε, ελεξγεηηθή θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. ην ρψξν ησλ κνπζείσλ ε 

κάζεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηα αληηθείκελα, ηελ εκπεηξία θαη ην ζπλαίζζεκα θαη δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν γλψζε αιιά θαη θαηαλφεζε, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, 

αηζζήκαηα, θ.ιπ. Με απηή ηελ έλλνηα ε κάζεζε είλαη «πνιπδηάζηαηε» ηφζν σο 

δηαδηθαζία φζν θαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηεο (Hooper-Greenhill, 2007:38). Έηζη, 

ε κάζεζε ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, αλ θαη κπνξεί λα έρεη σο αθεηεξία ηηο κνπζεηαθέο 

ζπιινγέο, δελ πεξηνξίδεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν ζεσξεηηθά κπνξεί λα 

εκπίπηνπλ απηέο νη ζπιινγέο (Hooper-Greenhill, 2006:242). 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα «γεληθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα» (generic learning 

outcomes) ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα αθνξνχλ ηνκείο φπσο ε γλψζε θαη ε 

θαηαλφεζε, νη δεμηφηεηεο (πξαθηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θ.ιπ.), νη ζηάζεηο 

(λννηξνπίεο) θαη νη αμίεο (εθηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 
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θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 

δεθηηθφηεηα ζε λέεο ηδέεο θ.ιπ.), ε ςπραγσγία, ε έκπλεπζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

(λέεο ηδέεο, αλαθάιπςε λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο, εκπινπηηζκφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο) 

θαη ε δξάζε, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε πξφνδνο (π.ρ. δηάζεζε γηα θαηλνχξηα πξάγκαηα, 

θ.ιπ.), (Hooper-Greenhill, 2007:52-57). Λακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο φπσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ, ην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο αιιά θαη φηη ηα κνπζεία δε δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα κάζεζεο ηα παξαπάλσ «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» κπνξνχλ 

λα πεξηγξαθνχλ σο «πξνζδνθψκελα» αιιά φρη «απαηηεηά» κε ηελ έλλνηα ησλ 

απαίηεζεο γηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο (Hooper-Greenhill, 2007:4-5,24,26). Δπηπιένλ,  πιεπξέο ηεο κάζεζεο 

κπνξεί λα είλαη θαη «απξνζδφθεηεο» σο απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε έλαλ ρψξν, έλα αληηθείκελν ή άιια άηνκα (Hooper-Greenhill, 

2006:242, 2007:26).  Έηζη, ην κνπζείν σο ρψξνο εκπεηξίαο θαη –δηα βίνπ- κάζεζεο, 

επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ αηφκσλ θαη 

ρσξίο απαηηήζεηο γηα βαζκνινγηθέο επηδφζεηο (Νηθνλάλνπ, 2002:15), κπνξεί λα είλαη 

έλα πινχζην θαη κε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θνηλνχ.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ δελ ζπκβαίλνπλ απηνλφεηα 

αιιά εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ κνπζείσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηε ζπλνιηθή εκπεηξία. Μηα θησρή εκπεηξία ζην κνπζείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα 

δηακνξθψζνπλ ηα άηνκα κηα αξλεηηθή αληίιεςε γηα ην κνπζείν ή ηελ πεπνίζεζε φηη 

ην κνπζείν δελ είλαη γη’ απηνχο (Hooper-Greenhill, 2007:55). Γηα ην ιφγν απηφ, ζην 

κνπζείν ελζαξξχλνληαη - ή ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη - δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ζπκβάιινπλ ζηελ 

απηνγλσζία, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε ζπλεξγαζία, πξνσζνχλ δηεπηζηεκνληθνχο θαη 

δηαπνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο θαη φρη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ (Νηθνλάλνπ, 2002:31-38).  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηνλ ζχλζεην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ησλ 

ζχγρξνλσλ κνπζείσλ θαη ηα παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή (Hooper-Greenhill, 1999
α
:22∙Νηθνλάλνπ, 2002:66), ην 

γεγνλφο φηη ηα κνπζεία είλαη ρψξνη πνπ επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, είλαη θαλεξφ φηη ε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή φπσο 

επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:183), αθνξά φρη κφλν ηα κνπζεία αιιά θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ζρνιεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

4.2. ρνιείν θαη Μνπζείν 

Αλ θαη ε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο ησλ κνπζείσλ δελ αθνξά 

κφλν ηηο ζρνιηθέο νκάδεο (Hooper-Greenhill, 1999
α
:3∙Νηθνλάλνπ, 2002:13), είλαη 

γεγνλφο φηη ηα κνπζεία έρνπλ δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηηο επηζθέςεηο ζρνιείσλ. Δθηφο 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο πνπ νπσζδήπνηε είραλ θαη έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο 
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ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζρέζε κνπζείνπ 

θαη ζρνιείνπ, άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία απνηεινχλ ρψξνπο 

επηζθέςεσλ απφ ζρνιηθέο νκάδεο είλαη, ζχκθσλα κε ηε Νηθνλάλνπ (2002:13), ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο κάζεζεο εθηφο ζρνιείνπ 

αιιά θαη ε επθνιία νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ νκάδσλ σο δηαθξηηήο «νκάδαο θνηλνχ». Παξάιιεια, ε αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηα κνπζεία θαη ηα έξγα ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη 

λα δηακνξθψζεη ηνπο απξηαλνχο ελήιηθεο επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ (Βατλά: 

1997:144∙ Βέκε:2003), έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ κνπζείσλ ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο. 

Σν ζρνιείν, φπσο αλαθέξεη ε Εαθεηξάθνπ (2000:17) είλαη «πξνλνκηνχρνο» θνξέαο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κνπζείνπ θάηη πνπ εθθξάδεηαη ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ φζν θαη ζην επίπεδν παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε. πσο επηζεκαίλεη ν Black (2005:157-158), ν ξφινο ησλ 

κνπζείσλ θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο αμηνπνίεζε απφ ηα ζρνιεία εθθξάδεηαη θαη κέζα 

απφ ηελ πνιηηηθή δηαθφξσλ θξαηψλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ 

εληζρχνπλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ κάζεζεο, ηελ αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ κάζεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ 

κνπζείσλ. Παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζχλδεζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (Καζβίθεο, 

Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002∙Φνπξιίγθα, Νηθνλάλνπ, Καζβίθεο & Γαβξηειίδνπ, 

2002), ζηνηρείν ην νπνίν θαίλεηαη λα επηδεηνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Black, 

2005:163∙Griffin, 2007:35∙Hooper-Greenhill, 2007:99-100, 103). 

 

ηε ρψξα καο, ηα κνπζεία έρνπλ δψζεη θαη εμαθνινπζνχλ λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε 

ζηα ζρνιεία (Νηθνλάλνπ, 2010:72) κε ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ζρνιηθέο νκάδεο αιιά θαη ηελ παξαγσγή έληππνπ θαη άιινπ πιηθνχ (Καζβίθεο, 

Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002:103-104∙ ΤΠΠΟ, 2002). ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία πεξηιακβάλνληαη ζηηο «δηδαθηηθέο επηζθέςεηο» σο κέξνο ηεο 

«νξγάλσζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη σο 

«αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εηήζηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

ηάμεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο» (Κνηλή Τ.Α. Φ12.752/Γ1/866/19-8-98 ΦΔΚ 945/7-9-

1998, άξζξν 1 θαη 2). Αλ θαη νη επηζθέςεηο ζρνιείσλ ζε κνπζεία απνηεινχζαλ 

παξαδνζηαθά κέξνο ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, ηα νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

φηαλ ην Μνπζείν Μπελάθε νξγάλσζε γηα πξψηε θνξά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα καζεηέο (Γεξνπιάλνπ, 1985∙Νηθνλάλνπ, 2010:63). ηαδηαθά ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο επεθηείλνληαη θαη ζε άιια κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνληαο κηα εληππσζηαθή αχμεζε ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, σο απνηέιεζκα ηφζν ησλ ελεξγεηψλ ησλ κνπζείσλ φζν 

θαη ηεο δήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γάιθνο, 2002:167∙Κχξδε, 

2010:349-350∙Μπνχληα, Οηθνλφκνπ & Πηηζηάβα, 2010:339-340∙Νηθνλάλνπ, 2002, 
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2010:63-72∙ΤΠΠΟ, 2002)
69

. Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ θαη πνιιαπιψλ πεγψλ θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

εληζρχνπλ ηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ φπσο απηή εγγξάθεηαη θαη ζην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) αιιά θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ φπσο ε Δπέιηθηε Εψλε. πσο αλαθέξεη ε Κχξδε 

(2010:350), ε πξνψζεζε ηεο ζχλδεζεο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ γίλεηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο φπσο κε ηηο αλαθνξέο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο θαη 

ηελ παξφηξπλζε γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία γεληθφηεξα, ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ, ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο, ηηο ελφηεηεο γηα ηα 

κνπζεία, θ.ιπ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα κνπζεία ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ λα 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα άιιεο νκάδεο θνηλνχ, είλαη αιήζεηα φηη ε έκθαζε 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο παξακέλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Νηθνλάλνπ, 2010:72∙ Σζηηνχξε, 2010:154).  

 

Μηιψληαο γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ην 

κνπζείν θαη ην ζρνιείν σο ζεζκνί θαη δνκέο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ 

ηαπηφρξνλα κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο πνπ αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο. Μία δηάθξηζε πνπ γίλεηαη φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη απηή κεηαμχ «ηππηθήο» θαη 

«άηππεο» εθπαίδεπζεο (βι. θαη Ν. 3879/2010). Ο Hein (1998:7), αλαθέξεηαη ζε απηή 

ηε δηάθξηζε κε φξνπο νξγάλσζεο θαη χπαξμεο επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γεληθφηεξα, ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ έλα επίζεκν, εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κε επηδφζεηο θαη βαζκνινγίεο θαζψο θαη πξνυπνζέζεηο 

επηηπρνχο θνίηεζεο, ζηνηρεία ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Hein, 

1998:7∙ Hooper-Greenhill, 2007:4). Σα κνπζεία είλαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο νη 

άλζξσπνη δελ εμεηάδνληαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ή αιιηψο φπσο αλαθέξεη ε 

Κνπβέιε (2000:79), ζηα κνπζεία νη άλζξσπνη κπνξεί λα καζαίλνπλ ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσκέλνη γη’ απηφ. Έηζη, ην κνπζείν, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, είλαη έλα κε 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ειθχεη πεξηζζφηεξν αλζξψπνπο πνπ 

δπζθνιεχνληαη κε άιιεο κνξθέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (Hooper-Greenhill, 2006:243∙ 

Tranter & Palin, 2004:89), θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα φια ηα παηδηά αιιά θαη γηα 

εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ δηαπίζησζε απηή δε ζεκαίλεη φηη δελ απαηηείηαη ν θαηάιιεινο 

παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ δηαθνξεηηθά «καζεζηαθά 

                                                           
69

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ ζηε ρψξα καο είρε ε ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ ην 1985 (Υξπζνπιάθε & Πίλε, 2008), ε ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ Μνπζείσλ (ICOM) ην 1983 πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ 

κνπζείσλ κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο φπσο ε νξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεκηλαξίσλ «Μνπζείν-

ρνιείν» (Υαηδεληθνιάνπ, 2002, 2008, 2010), ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζε κνπζεία φπσο γηα παξάδεηγκα ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Αθξφπνιεο 

(Υαηδεαζιάλε, 2002∙Υαηδεαζιάλε, Κατκάξα & Λενληή, 2011) θαη ζε άιια κνπζεία, ε πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Μειίλα: Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο» πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

γηα δηάθνξνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο (Νηθνλάλνπ, 2010:70-71∙Παΐδεο, 2002), θ.ά.  
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απνηειέζκαηα» φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ «ηππηθήο» θαη «άηππεο» εθπαίδεπζεο αθνξά 

ην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο ησλ ζεζκψλ απηψλ θαη φρη απαξαίηεηα ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο. πσο αλαθέξεη ν Hein (1998:7), ζηα ζρνιεία κπνξεί λα εθαξκφδνληαη 

ελαιιαθηηθέο κέζνδνη κάζεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια κέζα πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε (π.ρ. κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ) θαη αληίζηνηρα ζηα 

κνπζεία λα εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο πνπ ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν ην παξαδνζηαθφ 

ζρνιείν.  

 

Ο ρψξνο ηνπ κνπζείνπ, ηα αληηθείκελα, ην εχξνο ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, νη 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, νη δξαζηεξηφηεηεο, νη κέζνδνη θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ε αθήγεζε, ε επίδεημε, ε δξακαηνπνίεζε, ε ζπδήηεζε, νη 

εξσηήζεηο κε αθεηεξία ηα αληηθείκελα, νη δπλαηφηεηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ, παηρλίδηα εμεξεχλεζεο, δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

νη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, εξγαζηήξηα, θ.ιπ.) 

(Νηθνλάλνπ, 2010:97-118), δηακνξθψλνπλ, φπσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:195), 

έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην πνπ δελ απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ 

αιιά «επηηξέπεη θαη πξνσζεί πνιχπιεπξεο ζρέζεηο, γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο», 

θαζηζηψληαο ην κνπζείν ρψξν επράξηζηεο κάζεζεο, εκπεηξίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηζζήζεσλ (Νηθνλάλνπ, 2002:99∙ηπιηαλίδεο, 2002:45). Με 

απηή ηελ έλλνηα, φπσο αλαθέξεη ε Hooper-Greenhill (2007: 4-5,26),  ε κάζεζε ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ δπλεηηθά κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν «αλνηρηή» θαη «δεθηηθή ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληαπφθξηζεο» θαη λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Αλ θαη νη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζρνιηθψλ νκάδσλ ζε κνπζεία δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αλήθνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζείνπ φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα,  απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε κάζεζε ζε 

ζρέζε κε ην ζρνιείν (Νηθνλάλνπ, 2002: 14-15, 24). Σα παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα φια ηα παηδηά αιιά θαη γηα παηδηά κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Νάθνπ, 2001:205-207∙Νηάιια & Αλησλίνπ, 2012). 

 

Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, ην ζρνιείν θαη ην κνπζείν κνηξάδνληαη θαη νξηζκέλνπο 

θνηλνχο ζηφρνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επαθή ησλ αηφκσλ κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά (Εαθεηξάθνπ, 2000
α
:85∙Νηθνλάλνπ, 2002:98). Ζ εμέιημε ηεο 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο θαη ε κάζεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ δίλεη έκθαζε ζηελ 

«νιφπιεπξε κφξθσζε» ησλ αηφκσλ (Νηθνλάλνπ, 2002:99), ζηνηρείν πνπ 

ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο - Γεληθήο θαη Δηδηθήο - γηα 

ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Νφκνο 1566/85, άξζξν 1∙Νφκνο 3699/2008, 

άξζξν 2, παξ. 5
α
). Παξάιιεια, ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε βξίζθεη πεδίν 

εθαξκνγήο ηφζν ζην ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ 

(παλδάγνπ, 2011). Δμάιινπ, φπσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:108, 2002:127), ε 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαζψο πξναζπίδεη ην δηθαίσκα φισλ ζηνλ πνιηηηζκφ. 
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χκθσλα κε ηελ Hooper-Greenhill (2007:85), ζε αληίζεζε κε έξεπλεο πνπ δείρλνπλ 

φηη ηα κνπζεία ηα επηζθέπηνληαη άηνκα ζπλήζσο πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ επηπέδνπ, ηα ζηνηρεία απφ ηηο επηζθέςεηο ζρνιείσλ ζε κνπζεία δείρλνπλ 

φηη ζηα κνπζεία πεγαίλνπλ παηδηά κε πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ, δηαθνξεηηθψλ δπζθνιηψλ, 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θχινπ, εζλφηεηαο, θ.ιπ.). Γηα ηα παηδηά απηά ην κνπζείν είλαη 

έλα επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

απνθηήζνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο. Σν ζηνηρείν απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηνλ ξφιν ησλ 

κνπζείσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη δεκηνπξγίαο κηαο 

«θνηλσλίαο γηα φινπο» (inclusive society), αιιά θαη ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη 

νξγάλσζεο κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε φξνπο, φπσο αλαθέξεη ν Black 

(2005:169-171), πξνζβαζηκφηεηαο θαη «δηαθνξνπνίεζεο», ψζηε νη εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ λα είλαη «αμηνκλεκφλεπηεο», λα θαιιηεξγνχλ ηελ επηζπκία ζηα παηδηά λα 

επηζηξέςνπλ ζην κνπζείν κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ελζαξξχλνληαο γεληθφηεξα θαη ηε 

ζπλήζεηα γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία. 

 

Ζ ζχλδεζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ κπνξεί λα έρεη πνιιαπιά νθέιε φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ κε 

δηαθνξεηηθέο, δηεπηζηεκνληθέο θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, κέζα θαη κεζφδνπο 

(Κχξδε, 2010∙Νάθνπ, 2001:179) ή ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία 

εληζρχνληαο φρη κφλν ηηο ζρέζεηο εληφο ζρνιηθήο κνλάδαο – εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ – αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Νάθνπ, 

2001:181). Σα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 

νη θνηλνί ζηφρνη πνπ κνηξάδνληαη ζπλζέηνπλ έλα γφληκν πεδίν έξεπλαο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν κνπζείν κε ηελ ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή ηνπ πνηφηεηα 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πινχζην θαη γφληκν πεξηβάιινλ κάζεζεο, θνηλσληθψλ 

εκπεηξηψλ θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο (Ησαλλίδε, 2005∙ Golding, 

2012∙παλδάγνπ, 2011). Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη παξαπάλσ ζηφρνη δελ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηνλ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ή κε 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, θαζψο φπσο αλαθέξεη ε Νηθνλάλνπ 

(2002:42) «κηα επίζθεςε ζην κνπζείν απφ κφλε ηεο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα ζεηηθή θαη 

θαη’ επέθηαζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία».  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπλήζσο ζρεδηάδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

κνπζείσλ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα,  ππάξρεη κηα 

αλάπηπμε ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ δηαιφγνπ γεληθφηεξα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρέζεο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, αιιά θαη νξηζκέλεο 

αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε 

εθπαηδεπηηθνχο, θαίλεηαη φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη απφ 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη ζπλήζσο δελ έρνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (Βέκε, 2006:13). 

ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 
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(Καζβίθεο, Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002:105, 108), δηαπηζηψζεθε φηη ε ηδηφηεηα 

ηνπ αξραηνιφγνπ θπξηαξρνχζε ελψ νη ηδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγψλ βξίζθνληαλ ζε πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά. Νεφηεξε έξεπλα ζε 

κνπζεία ηεο ρψξαο (Νάθνπ, 2010:326), αλέδεημε φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο κνπζείσλ 

απαζρνιεί κνπζεηνπαηδαγσγνχο ή κνπζεηνιφγνπο ελψ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

ηκήκαηα ησλ κνπζείσλ απαζρνινχλ θπξίσο αξραηνιφγνπο. ηελ ίδηα έξεπλα (Νάθνπ, 

2010) ζπκκεηείραλ θαη παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο αλαθνξηθά κε καζήκαηα 

Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ε 

ζρεηηθή εξψηεζε γηα ηνπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη απηά ηα καζήκαηα 

δηαπηζηψζεθε φηη απνπζηάδεη ν ηνκέαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, αθνχ θαλείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ αλέθεξε θάπνηα ζχλδεζε κε ηελ Δηδηθή Αγσγή (Νάθνπ, 

2010:322). Σα παξαπάλσ ζέηνπλ εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε κνπζεηνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ (Νάθνπ, 2010:326∙ Νηθνλάλνπ, 2010:118-122) αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε φπσο ζα δνχκε ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

4.2.1. ρνιείν θαη κνπζείν – Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ αλαπφθεπθηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ην κνπζείν. Πξάγκαηη ππάξρεη αξθεηή ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ (Griffin, 2007), θαζψο φπσο 

αλαθέξεη ε Νηθνλάλνπ (2002:102) νη εθπαηδεπηηθνί «απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ». Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε κηαο 

επξχηεξεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο είλαη ζπλάξηεζε δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν (Βέκε, 1995) (βι. θεθ. 1.2.1),  νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 

λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

επηινγψλ ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά γεληθφηεξα θαη ηα 

κνπζεία εηδηθφηεξα, πξνεηνηκάδνληαο πνιίηεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ηα 

κνπζεία θαη λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηηο επθαηξίεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ (Βέκε, 

1995, 2003, 2006). Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ παηδηψλ γηα πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά 

αιιά θαη ζηελ πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ, αθνχ νη καζεηέο 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα – πνιηηηζκηθά, 

θνηλσληθννηθνλνκηθά, κνξθσηηθά – ή κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο (Καλάξε, 2014∙ Vemi & Kanari, 2008). Σα παξαπάλσ 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα ζηνηρεία γηα ηηο ζρνιηθέο επηζθέςεηο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ επηζθέπηεηαη ηα κνπζεία (Hooper-Greenhill, 2007:85). 

 

Ζ Griffin (2007), ζπλνςίδνληαο πνξίζκαηα θαη άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, αλαθέξεη 

φηη γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα εθηηκνχλ ηηο επηζθέςεηο καζεηψλ ζε 

κνπζεία θαη επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία πνπ ζεσξνχλ είλαη 
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«εθπαηδεπηηθέο» γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ηαηξηάδνπλ ζην επίπεδν θαη ζηελ ειηθία ηνπο 

ή κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ρεηηθέο 

έξεπλεο θαη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ελψ νη επηινγέο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εμαξηψληαη θαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη επηζθέςεηο καζεηψλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ πεξηζζφηεξν «εθπαηδεπηηθφ» ραξαθηήξα θαζψο 

ζπλδένληαη θαη κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (Hooper-Greenhill, 

2007:97-98). Αλ θαη ε ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Black, 2005:163∙Griffin, 2007:35∙Hooper-Greenhill, 2007:99-100, 

103), νη επηζθέςεηο καζεηψλ ζε κνπζεία ζεσξνχληαη επίζεο ζεκαληηθέο ηδηαίηεξα γηα 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ ζπρλά παξφκνηεο εκπεηξίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Hooper-

Greenhill, 2007:97-98). ρεηηθέο κειέηεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ δείρλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ θαη ζε άιια δεηήκαηα φπσο νη επθαηξίεο γηα απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ, ε ελδπλάκσζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα 

δηάθνξα ζέκαηα θαη ε ςπραγσγία (Griffin, 2007:35∙Hooper-Greenhill, 2007:103-

104). ηελ Διιάδα έξεπλεο γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην κνπζείν θαηέδεημαλ φηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα ζεηηθή 

αληίιεςε γηα ην κνπζείν θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ καζεηψλ ζε 

απηά, ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ κπνξεί λα 

αλαλεψζεη ηελ ζρνιηθή πξάμε θαη γεληθφηεξα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζηεκαηηθφηεξε 

έληαμε ηνπ κνπζείνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Αλδξένπ, Καζίδνπ, 

Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 2008:316, 318∙ ηεθάλνπ, 2010:135). 

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη φηη νη 

επηζθέςεηο ζηα κνπζεία είλαη κηθξήο δηάξθεηαο (Νηθνλάλνπ, 2002:98) ελψ νη 

δπλαηφηεηεο πνιιψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία είλαη πεξηνξηζκέλεο απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (Black, 2005: 161∙ Γεξκαλφο, 

2010:287). Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο ην ζρνιείν θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ην κνπζείν. Γηα παξάδεηγκα, 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα γηα ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ην 

κνπζείν (Κνπβέιε, 2000), έδεημε φηη ην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εδξαίσζε ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε απηφ, αθνχ ε «δξαζηεξηφηεηα κνπζείν» 

θαίλεηαη λα εγγξάθεηαη σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη κε ην ζρνιείν (Κνπβέιε, 

2000:208, 283). Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη αλακλήζεηο απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία κε ην ζρνιείν δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κάιηζηα 

ζπλδένληαη κε ζηνηρεία ηεο επίζθεςεο φπσο ην θνηλσληθφ ή ην θπζηθφ πιαίζην (Falk 

& Dierking,1997). Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2002:98,102), 

θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα κνπζεία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην ζηαζεξήο ζρέζεο κνπζείνπ 

θαη ζρνιείνπ αιιά θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε γεληθφηεξε ζεηηθή αληίιεςε πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε «ρξεζηκφηεηα» ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, ζέηνπλ 

εξσηήκαηα φρη κφλν γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ απφ 
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ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ αιιά θαη γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

δεηήκαηα επηινγψλ θαη γεληθφηεξεο νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα γίλνληαη ζην ζρνιείν κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο απηέο (Βέκε, 

2006∙Εαθεηξάθνπ, 2000
α
:101∙Κνπβέιε, 2000:225∙ Piscitelli, Everett, Weier & QUT 

Museums Collaborative, 2003∙ηπιηαλίδεο, 2002) θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Black, 2005:161∙ Griffin, 

2007:39∙ Piscitelli, Everett, Weier & QUT Museums Collaborative, 2003). Δθηφο απφ 

ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη κπνξνχλ ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ λα ζπλεηζθέξνπλ ψζηε 

ην κνπζείν λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο (Νηθνλάλνπ, 

2002:47), ε επίζθεςε ζην  κνπζείν θαη ε εκπεηξία ηεο κάζεζεο κπνξεί λα εληζρπζεί 

κε δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε 

πνπ βνεζά ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα δνπλ θαη λα θάλνπλ ζην 

κνπζείν, λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επίζθεςεο κε ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα ελδπλακψζνπλ λέεο ζπλδέζεηο κέζα απφ ηελ κεηέπεηηα 

επεμεξγαζία (Black, 2005:162∙Kisiel, 2003:4∙ ηπιηαλίδεο, 2002). πσο αλαθέξεη ε 

Griffin (2007:34-36), γηα ηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ γηαηί πεγαίλνπλ 

ζε έλα κνπζείν, λα έρνπλ κε άιια ιφγηα έλα ζθνπφ επίζθεςεο, λα έρνπλ θίλεηξα θαη 

λα γλσξίδνπλ γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηα εθζέκαηα αιιά θαη πψο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο. Δίλαη θαλεξφ φηη ζε απηφ ην δήηεκα ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Παξάιιεια, νη δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά 

ηελ επίζθεςε ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο 

ζην κνπζείν κε δεδνκέλνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ζρνιείσλ γηα πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε βάζε ηνλ 

ζρνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη ηε κηθξή δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ (Black, 

2005:161∙ Νηθνλάλνπ, 2002:98). Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κπνξεί λα 

«θαηεπζχλεη» ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηεξψληαο έηζη ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο (Νάθνπ, 

1998:54). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζεσξείηαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνπνηήζνπλ ην κνπζείν κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ γηα ηα παηδηά. 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη, επίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ (Νηθνλάλνπ, 

2002:139) θάηη πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνσζείηαη θαη κέζα ζην ζρνιείν (Κχξδε, 

2010:350).  

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ. πσο παξνπζηάδεηαη ζε επφκελε ελφηεηα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην κνπζείν είλαη πνιχηηκε γηα ηελ πξνζαξκνγή ή ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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(ελδεηθηηθά: Γθφηζεο, 2004:212∙Κφληζα, 2004:216-217∙Πίλε, 2004:198) κε έκθαζε 

ζε απηφ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά θαη φρη ζε απηφ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ (Valuing People, 2001 φπσο αλαθέξεηαη απφ Golding, 2012:321). Οη Pearson 

& Aloysious (1994:16-18,77), θαηαζέηνληαο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ επηζθέςεηο 

εηδηθψλ ζρνιείσλ ζε κνπζεία θαη εηδηθφηεξα ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν,  αλαθέξνληαη 

ζηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Αλάινγα, θαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ειιεληθψλ 

κνπζείσλ φζν θαη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε 

αλάινγσλ ζηφρσλ (Γαβαιάο, 2012:53∙ Καλάξε, 2014∙ Κφληζα, 2004:217∙Μαιακίδνπ, 

1997:97∙ Παπατσάλλνπ-Μπνχγα, 2011∙Πιαηή, 1997,68-69).  

 

Χζηφζν, ε ζρέζε κνπζείνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θαη αξθεηέο δπζθνιίεο 

ή αδπλακίεο. Γηα παξάδεηγκα ζε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Γαιιία (Εαθεηξάθνπ, 2000
α
:98-103), πξνέθπςε φηη ε ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα αθνξά δηαθνξεηηθά 

επίπεδα: ηε «ζπλεξγαζία», ηελ «αδηάθνξε ζπλχπαξμε» ή ηε «ζχγθξνπζε». Σα 

δηαθνξεηηθά απηά επίπεδα επηθνηλσλίαο νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, 

αμίεο ή θαη αληηιήςεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ έξεπλα απηή αλαδείρζεθαλ δηάθνξα 

δεηήκαηα φπσο ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά επηζπκνχλ λα αλαζέζνπλ ζην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ή λα «απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ 

επζχλε» ή αθφκα φηη ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί δελ εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα 

αθφκα θη φηαλ επηζπκνχλ λα έρνπλ κηα ζπλεξγαζία κε ην κνπζείν. ηελ ίδηα έξεπλα 

(Εαθεηξάθνπ, 2000: 98-103) δηαπηζηψλεηαη κηα αζάθεηα σο πξνο ηη αθξηβψο 

επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ην κνπζείν, αλ δειαδή επηζπκνχλ κηα πην 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ή κηα απιή ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ελψ νη 

αζαθείο ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία έρνπλ 

επίζεο επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Griffin, 2007:37). Ο Kisiel (2003:4) 

αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

φηη ε επίζθεςε ζην κνπζείν κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο 

ζπρλά δελ γλσξίδνπλ κε πνην ηξφπν ή πψο κπνξεί λα ζεκαληηθή θαη νχηε πψο νη ίδηνη 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε απηφ. Αθφκα θαη φηαλ ζπλδένπλ ηελ επίζθεςε ζην 

κνπζείν κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη λα 

θάλνπλ θάπνηα πξνεηνηκαζία γηα ηε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ (Tuchey, 1992 αλαθνξά απφ Kisiel, 2003:4), παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ππνζηήξημε  καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γπζθνιίεο ή αδπλακίεο φπσο ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο, νη αζαθείο ζηφρνη ή αθφκα 

θαη ε θησρή ζχλδεζε κε καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο 

φηη ζπρλά πξνεγείηαη ε επηινγή ηνπ ρψξνπ επίζθεςεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο 
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επίζθεςεο θαη ην αληηθείκελν κάζεζεο (Storksdieck, 2006 αλαθνξά απφ Griffin, 

2007:37). ηελ θαηάζηαζε απηή ζπκβάιινπλ θαη πνηθίια άιια πξαθηηθά δεηήκαηα 

πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φπσο δεηήκαηα γεληθφηεξνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ην ζρνιείν, δηνηθεηηθά ζέκαηα έγθξηζεο ησλ επηζθέςεσλ θαη 

κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ, ε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θ.ιπ. (Griffin, 

2007:37∙Kisiel, 2003:4-5). Σα παξαπάλσ πξαθηηθά δεηήκαηα ίζσο ζέηνπλ ην δήηεκα 

ηεο κάζεζεο κέζα ζην κνπζείν ζε δεχηεξν επίπεδν ηδηαίηεξα αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη θαη ζίγνπξνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο (Griffin, 2007:37).  

 

Άιιεο δπζθνιίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία εθηφο απφ πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ θαη κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ φπσο ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, είλαη νη 

ειιείςεηο ζπληνληζκνχ ή θαη ε απνπζία κηαο πην ζπζηεκαηηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ε αληηκεηψπηζε ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία σο κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπρλά πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

εθδξνκήο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνεηνηκαζία ή πξνγξακκαηηζκφ, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο κηα επθαηξία «ειεχζεξνπ ρξφλνπ» γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ε αληίιεςε φηη ηα καζεζηαθά νθέιε απφ ηελ επίζθεςε ζην 

κνπζείν κπνξεί λα πξνθχπηνπλ «απηφκαηα» (Γάιθνο, 2002:164-165). Απφ ηελ άιιε, 

κπνξεί λα παξαηεξείηαη θαη κηα ηάζε γηα «δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα» δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ παξφκνηεο κε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ζρνιείν (Εαθεηξάθνπ, 2000α:98-103∙Griffin, 2007:38). ε φ,ηη αθνξά ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζην κνπζείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ θαίλεηαη φηη 

ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί δελ εκπιέθνληαη ελεξγά ελδερνκέλσο γηαηί ληψζνπλ φηη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ είλαη πέξα απφ ηνλ δηθφ ηνπο «έιεγρν» ή γηαηί ληψζνπλ 

ιηγφηεξν ζίγνπξνη κε ηνλ ξφιν ηνπο κέζα ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ απηφ 

ηνπ ζρνιείνπ ή αλαζθαιείο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ή θαη 

νη καζεηέο ηνπο αληηιεθζνχλ ηπρφλ έιιεηςε γλψζεο ή θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο απφ 

ηνπο ίδηνπο (Griffin, 2007:38). Γεληθφηεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

επηινγέο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ θαη νη δηθέο ηνπο εκπεηξίεο σο 

καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλνπλ ηηο πξαθηηθέο ησλ 

δηθψλ ηνπο δαζθάισλ αλαθνξηθά κε επηζθέςεηο ζε κνπζεία ηδηαίηεξα φηαλ απηέο νη 

πξαθηηθέο κπνξεί λα είλαη θαη νη κφλεο πνπ έρνπλ «δηαζέζηκεο» (Griffin, 2007:37). Ζ 

δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο θαηάξηηζεο ζηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή δπλαηνηήησλ επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο κνπζείσλ (Βέκε, 2006:13∙Γάιθνο, 2002:164∙Griffin, 

2007:37) γη’ απηφ θαη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δήηεκα απηφ (ελδεηθηηθά: 

Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 2008:321∙Βέκε, 1995, 2003, 

2006∙Hooper-Greenhill, 1994:160∙ Νάθνπ, 1998∙ Νηθνλάλνπ, 2002:138-

139∙ηεθάλνπ, 2010). 

 

ηελ Διιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζρεηηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ ηε ζεηηθή γεληθά 

αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην κνπζείν (Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδεο & 

Σζεθεξίδνπ, 2008:316, 318∙ ηεθάλνπ, 2010:135), αιιά φπσο επηζεκαίλεη ε 
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ηεθάλνπ (2010:144), παξά ηελ πινχζηα εθπαηδεπηηθή δξάζε ησλ κνπζείσλ, «ην 

ζρνιείν εμαθνινπζεί λα ζπλδέεηαη κε ην κνπζείν επθαηξηαθά, επηθαλεηαθά θαη ζπλεπψο 

αλαπνηειεζκαηηθά», γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

κνπζείσλ φζν θαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ ν Γθφηζεο (2007), ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ, επηζεκαίλνληαο κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ φπσο νη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ, ε απνπζία ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνπξφζεζκεο 

κνπζεηαθήο πνιηηηθήο πνπ δε ζα εμαληιείηαη κε ηε ιήμε δηαθφξσλ «Πξνγξακκάησλ», 

θ.ιπ., αλαθέξεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπ κνπζείνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξά ηηο 

αμηφινγεο πξνζπάζεηεο θαίλεηαη πσο ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα εμαθνινπζεί λα κε 

γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

κνπζείνπ (Γθφηζεο, 2007:3).  

 

Ζ ηεθάλνπ (2010:127), επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε εξεπλψλ επξχηεξεο θιίκαθαο ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ θαη κνπζείνπ θαη αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα ζηε 

ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ, ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ν «ζπγθπξηαθφο» ζπρλά ραξαθηήξαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα κνπζεηνπαηδαγσγηθήο, θ.ά. Γηα παξάδεηγκα νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ην κνπζείν πεξηζζφηεξν σο «ζρνιείν» θαη δειψλνπλ φηη ζπλεζίδνπλ 

λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεηαη φκσο κε πνηνπο ηξφπνπο ζπκβαίλεη απηφ (Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδεο 

& Σζεθεξίδνπ, 2008:315). ε άιιε έξεπλα (ηεθάλνπ, 2010:141) δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηελ 

επίζθεςε ζην κνπζείν θαη απνδίδνπλ ζεκαζία ζηελ ελεκέξσζε ησλ ίδησλ γηα ηα 

κνπζεηαθά εθζέκαηα, ζηε δεκηνπξγία θχιισλ εξγαζίαο γηα ηνπο  καζεηέο, ζηε 

δηδαζθαιία ζηελ ηάμε ελψ ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

κνπζεηνπαηδαγσγνχο δελ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δπίζεο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, απηέο θαίλεηαη φηη ζπρλά γίλνληαη απφ 

μελαγνχο ή θαη ππαιιήινπο ηνπ κνπζείνπ θαη παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ 

θαη ηεο παξνπζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα κνπζεία (ηεθάλνπ, 2010:135-

137). Δπίζεο, ζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

απφ εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε έλα έιιεηκκα 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ή θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ (Καλάξε & Βέκε, 2008).  

 

Έλα ζεκαληηθφ, επίζεο, ζεκείν ζπδήηεζεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ην κνπζείν θαη ε ηζρπξή ζχλδεζε ηνπ κνπζείνπ κε ηελ Ηζηνξία θαη ην παξειζφλ. Οη 

αληηιήςεηο απηέο ζχκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδε & Σζεθεξίδνπ 

(2008:311) αλαδεηθλχνπλ πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξήζεηο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ παξά ζχγρξνλεο. Αλάινγα, ε ηεθάλνπ (2010:135,139) ζε ζρεηηθή έξεπλά ηεο 

αλέδεημε παξφκνηεο αληηιήςεηο αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα ζπλδένπλ ην 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



114 
 

κνπζείν κε ηελ Ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε ελψ ε αληίιεςε φηη ην κνπζείν 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο «επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο» είλαη ρακειφηεξα 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Παξφια απηά ζεσξνχλ φηη ην κνπζείν είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ 

νπνίν ηα παηδηά  κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε «ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο». 

Ζ κηθηή απηή εηθφλα θαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ «επηθαλεηαθή» γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δπλακηθή ηνπ 

κνπζείνπ σο πεξηβάιινλ κάζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη εκπεηξηψλ, ηε ζχλδεζε ηνπ 

κνπζείνπ κε ηνλ «δηδαθηηζκφ» (ηεθάλνπ, 2010:133) θαη ηε γεληθφηεξε άγλνηα γηα ηηο 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ κνπζείνπ (Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 

2008:311).  

 

ε φ,ηη αθνξά ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ 

θπξίσο ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία απηά είλαη ε Ηζηνξία, ε Γιψζζα, ε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο θαη ε Γεσγξαθία ελψ παξαηεξείηαη κηα δπζθνιία ζηε ζχλδεζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε άιια καζήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ε Φπζηθή ή ηα 

Μαζεκαηηθά (ηεθάλνπ, 2010:138). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζχκθσλα κε ηε 

ηεθάλνπ (2010:139-142) θαηαδεηθλχνπλ κηα αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

εξγαζηνχλ κε δηεπηζηεκνληθνχο ή δηαζεκαηηθνχο ηξφπνπο ζην κνπζείν ελψ ζηφρνη 

φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ε απηνέθθξαζε, ε θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ λνεκνζχλεο, θ.ιπ., σο νθέιε ή δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ή λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο θαίλεηαη λα κελ είλαη αξθεηά ζαθείο ζηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Σα ζηνηρεία απηά έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ην εχξνο ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλακέλνληαη ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Hooper-

Greenhill, 2007:52-57) αιιά θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ κάζεζεο 

θαη εκπεηξηψλ. πσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2002:53, 99-100), ε ζχλδεζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα 

επηινγή ε νπνία φκσο δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο δηεπηζηεκνληθψλ 

θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη «νιφπιεπξεο πξνζέγγηζεο» θαη δε ζα πξέπεη λα 

νδεγήζεη ζηε «κνλνδηάζηαηε» αληίιεςε ηνπ κνπζείνπ. ε φ,ηη αθνξά ηηο επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία θαη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, θαίλεηαη πσο απηφο ν ηνκέαο έρεη αγλνεζεί 

ζηελ Διιάδα (Antonopoulou, 2000) πέξα απφ νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο κειέηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ή γεληθνχ ηχπνπ αλαθνξέο θαη πεξηγξαθέο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κνπζείσλ ή απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ζεκείν απηφ, 

σζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αλαθνξηθά κε καζεηέο κε αλαπεξίεο ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε γεληθά ζρνιεία έρεη παξαηεξεζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ ελεκεξψλνπλ ή αδηαθνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ γηα ηνπο καζεηέο απηνχο ψζηε νη ππεχζπλνη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ηεο ζρνιηθήο νκάδαο κε αλάινγεο πξαθηηθέο, κέζα θαη κεζφδνπο. Γηα ην ιφγν απηφ 

νξηζκέλα κνπζεία εθάξκνδαλ ή εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή λα δηεξεπλνχλ ηελ χπαξμε 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα 
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κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Κφληζα, 

2004:217,218, ζεκ. 9).  

 

Γεληθφηεξα, ηα κνπζεία έρνληαο αλαγλσξίζεη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηα ζρνιεία, νξγαλψλνπλ πνηθίιεο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο. 

πσο αλαθέξεη ε Νηθνλάλνπ (2002:69) ε «ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ησλ ζχγρξνλσλ κνπζείσλ», αθνχ φπσο 

πξναλαθέξζεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη γλσξίδνληαο ηνπο καζεηέο 

ηνπο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε δξαζηεξηνηήησλ κε θξηηήξην ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Νηθνλάλνπ, 2002:69). ην πιαίζην απηφ 

πνιιά κνπζεία θαη θνξείο νξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη παξάγνπλ ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο (Φνπξιίγθα, 

Νηθνλάλνπ, Καζβίθεο & Γαβξηειίδνπ, 2002 γηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ 

επξσπατθέο ρψξεο) ελψ θαη ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ αμηφινγα παξαδείγκαηα 

δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ θαη ζρεηηθψλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
70

.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε θαη ην δήηεκα 

ηεο θαηάξηηζεο ή ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε. 

Αλ θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ κνπζείσλ γηα ελεκέξσζε, επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπο είλαη νπσζδήπνηε πάξα πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε δηάθνξνη 

εξεπλεηέο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρνπλ επηζεκάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε θαη εθφδην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ (Αλδξένπ, 

Καζίδνπ, Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 2008:321∙Βέκε, 1995, 2003, 2006∙Hooper-

Greenhill, 1994:160∙ Νάθνπ, 1998, Νηθνλάλνπ, 2002:138-139∙ηεθάλνπ, 2010). Ζ 

εχξεζε κηαο «θνηλήο γιψζζαο» κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ (Βέκε, 2006:14) 

πξνυπνζέηεη ηε ζπληνληζκέλε δξάζε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

επηκφξθσζεο. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ 

παξνρψλ ηνπ κνπζείνπ φπσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή θαη ζηελ επίηεπμε πνηθίισλ 

                                                           
70

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δξάζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην Διιεληθφ Σκήκα ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ Μνπζείσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα ζεκηλάξηα «Μνπζείν-ρνιείν» (Υαηδεληθνιάνπ, 2002∙ Υαηδεληθνιάνπ & Υξακπάλεο, 2010), ηηο 

δξάζεηο κνπζείσλ θαη εθνξεηψλ φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Αθξφπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α΄ΔΠΚΑ πνπ έρνπλ νξγαλψζεη κία ζεηξά απφ δξάζεηο επηκφξθσζεο 

θαη ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ «πνιιαπιαζηαζηέο» πνπ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα νξγαλψλνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο κε ηνπο καζεηέο αμηνπνηψληαο θαη ην αλάινγν πιηθφ 

(Νηθνλάλνπ, 2002:176, 187-191∙Υαηδεαζιάλε, Κατκάξα & Λενληή, 2011:64-65). Πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είρε θαη ην πξφγξακκα «ΜΔΛΗΝΑ – Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο» 

(1995-2001), (Παΐδεο, 2002), ην νπνίν έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Θενδσξίδεο, 2010).  
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ζηφρσλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. πσο επηζεκαίλεη ε Νάθνπ (2001:221) ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ ηα 

κνπζεία ή άιινη θνξείο πξνυπνζέηεη θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

έλα ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Αλάινγα, ε Κχξδε (2010:354) ππνζηεξίδεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο, ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο θαη 

γφληκεο ζρέζεο κε ην κνπζείν. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ζπκβάιιεη θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο ελαζρφιεζεο κε 

ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο 

ζηνηρείν πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο πην νπζηαζηηθήο 

ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ πνπ ζα επηηξέπεη θαη ηελ πην 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κνπζεία γηα ηνπο καζεηέο ηνπο (Νηθνλάλνπ, 

2002:138-139). Απηφ κπνξεί λα έρεη θαη ζεκαληηθά καθξνπξφζεζκα νθέιε αθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ 

αιιά θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ (Βέκε, 2006:18). Αο ζεκεησζεί φηη ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή 

αλαγλσξίδνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί φπσο έρεη θαλεί απφ ζρεηηθέο έξεπλεο (Αλδξένπ, 

Καζίδνπ, Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 2008:315∙ ηεθάλνπ, 2010:138∙ Vemi & Kanari, 

2008). 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηε ρψξα καο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ ζε νξηζκέλα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο (Αλδξένπ & Καζβίθεο, 2010 · 

Βέκε, 2010 · Μαπξνπνχινπ-Σζηνχκε, 2010∙ Nakou & Vemi, 2008∙Παπαλησλίνπ, 

2010∙ ηεθάλνπ, 2010), ελψ ε αλάπηπμε ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρψξα καο 

είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ (Νηθνλάλνπ, 2010α∙αιή, 2010) 

(Γεξκηηδάθεο, 2010∙ Νίηζηνπ & θαιηζά, 2010)
71

. Χζηφζν, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

αληίζηνηρνο πξνβιεκαηηζκφο ζε επίπεδν θαηάξηηζεο κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε εμαίξεζε θάπνηα καζήκαηα ζε νξηζκέλα ηκήκαηα 

(Βέκε, 2006:16), ελψ θαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ Δηδηθήο 

Αγσγήο απνπζηάδνπλ καζήκαηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο
72

. Σα παξαπάλσ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ηελ απνπζία καζεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο 

                                                           
71

 ε φ,ηη αθνξά ηε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

ιεηηνχξγεζε πξνπηπρηαθφ Σκήκα Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ηδξχζεθε ζην πιαίζην ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) (Γειεγηάλλεο, 2002). Σν Σκήκα απηφ νινθιήξσζε ηε 

ιεηηνπξγία ην 2005 κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο. 
72

 Βι. ελδεηθηηθά ηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2014-2015 (http://www.sed.uth.gr/images/evaluation/os14-15.pdf),θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2014-2015 

(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=7&stid=328&cat

egorymenu=2), (ηειεπηαία επίζθεςε 12 Μαξηίνπ 2015).  
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ζε πξνγξάκκαηα κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ δηακνξθψλνπλ έλα ζχλζεην πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ην ππφβαζξν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε 

καζεηηθέο νκάδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

4.3. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ γηα καζεηέο κε αλαπεξία θαη καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ θαη ηεο 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο, νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε, ην αίηεκα γηα ην δηθαίσκα φισλ 

ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία θαη ην 

αίηεκα γηα ίζεο επθαηξίεο, πξφζβαζε θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηα κνπζεία λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζηελ νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηηθφ θνηλφ κε αλαπεξίεο κε πξνζαλαηνιηζκφ 

θπξίσο ζηα Δηδηθά ρνιεία. ήκεξα πνιιά κνπζεία πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ηα ζρνιεία θαίλεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη 

ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπσο αλαθέξεη ε 

Hooper-Greenhill (2007:85), ηα Δηδηθά ρνιεία έρνπλ κηα έληνλε παξνπζία ζηε 

κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο, παξά ηνλ κηθξφ ηνπο αξηζκφ ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ Διιάδα 

(Antonopoulou, 2000), έδεημε φηη ηα κνπζεία ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο 

ρψξνπο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ επηιέγνπλ γηα εμσζρνιηθέο 

επηζθέςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Φαίλεηαη φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ 

ρνιείσλ ηα κνπζεία είλαη ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο ελψ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα 

Δηδηθά ρνιεία – νιηγνκειή ηκήκαηα, θαιχηεξε πξφζβαζε ζε κέζα κεηαθνξάο – 

κπνξεί λα επλννχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ θαη ζε κνπζεία (Hooper-

Greenhill, 2007:92,187).  

 

ηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη θαη πνηθίια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φπσο ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ 

θαη ζρνιείνπ (Pearson & Aloysius, 1994), νη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνί αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κνπζείνπ, ηηο εθζεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο 

επθαηξίεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ελεξγεηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ, ε ζεκαζία 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ (Maxwell & Platten Killeen, 2002), ε αλαγθαηφηεηα 

ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, κεζφδσλ, πιηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ δξάζεσλ, ε  νξγάλσζε ησλ 

νκάδσλ ησλ καζεηψλ ή θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εηδηθψλ θαη γεληθψλ 

ζρνιείσλ (Golding, 2012∙Shepherd, 2009). Άιια δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν είλαη ε αλαγθαηφηεηα κεγαιχηεξεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ ρψξσλ ή δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε 

ππνδνκψλ θαη πφξσλ (Antonopoulou, 2000). 
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ε φ,ηη αθνξά ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ ηπθιψλ παηδηψλ είραλ επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ησλ κνπζείσλ γηα 

ηελ «πνιηηηζηηθή έληαμε» ησλ παηδηψλ απηψλ ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα δεηψληαο 

κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε κνπζεία ηέρλεο θαη θπζηθήο ηζηνξίαο (Levent, Kleege & 

Muyskens Pursley, 2013). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη θαζψο ηα πξάγκαηα 

εμειίζζνληαη ηφζν ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ φζν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνιιά 

κνπζεία ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο αλαπηχζζνπλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

(ελδεηθηηθά: Armstrong, 2003∙Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Σνπληαζάθε, 1997∙ 

Hooper-Greenhill, 1994:136-138∙Fondation de France/ICOM, 1991∙ Golden & Walsh, 

2013∙ Golding, 2012∙Νηάιια & Αλησλίνπ, 2012∙Pearson & Aloysius, 1994∙ Pearson, 

1989∙ Rosenberg, Schroder & Wheelock, 2003∙ Tζηηνχξε, 2004∙ Υξπζνπιάθε, 2004). 

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά κε αλαπεξία δελ θνηηνχλ απαξαίηεηα ζε 

Δηδηθά ρνιεία. Αληίζεηα, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο ζηα Γεληθά ρνιεία έρεη ζαλ απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά κε 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα επηζθέπηνληαη κνπζεία ζην πιαίζην 

ζρνιηθψλ νκάδσλ Γεληθψλ ρνιείσλ. Σν ζηνηρείν απηφ έρεη επηζεκαλζεί εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Hooper-

Greenhill, 1994:141∙Pearson,1989:23). 

 

ηελ Διιάδα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα Δηδηθά ρνιεία θαη καζεηέο κε 

αλαπεξία ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο ελέξγεηεο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία, αθνχ άιινπ ηχπνπ πξσηνβνπιίεο 

θαη ελέξγεηεο φπσο απηηθέο δηαδξνκέο, ζπιινγέο αθήο, θιπ., εκθαλίδνληαη αξθεηά 

αξγφηεξα (Kanari & Vemi, 2012). Υξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθά σο ρξνληθή αθεηεξία 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνπ εκθαλίδνληαη ηα πξψηα νξγαλσκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο ζην Μνπζείν Μπελάθε 

(Γεξνπιάλνπ, 1985), δηαπηζηψλεηαη φηη ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν νξηζκέλα κνπζεία 

νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην Μνπζείν Μπελάθε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ πξνγξακκάησλ (1978-1979) (Γεζηνχλε-Γηαλλνπιάηνπ, 2010:160∙Υξπζνπιάθε, 

2004:24-25∙Φαξξάθε-Μπειεζηψηε,1997:73). πσο αλαθέξεη ε Φαξξάθε-

Μπειεζηψηε (1997:74-75), νη δξάζεηο απηέο ηελ επνρή εθείλε δελ ήηαλ κέξνο κηαο 

επίζεκεο πνιηηηθήο ηνπ κνπζείνπ αιιά πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα «ζπγθπξηψλ». ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο πνπ μεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ Διιάδνο (Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 

1997∙Υξπζνπιάθε, 2004:22-23). Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

άηνκα θαη ζρνιηθέο νκάδεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο θαη ζπζηεκαηηθφηεηα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε αξρή έγηλε κε 
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πξσηνβνπιία εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ ρνιείσλ (Υξπζνπιάθε, 1997:52·Φαξξάθε-

Μπειεζηψηε, 1997:76). 

 

Γεληθφηεξα, νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ 

λα απεπζπλζνχλ ζε Δηδηθά ρνιεία θαη άηνκα κε αλαπεξίεο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

δηάζεζε ησλ κνπζείσλ λα απεπζπλζνχλ θαη ζε παηδηά κε αλαπεξίεο αιιά θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηεο επνρήο. Αλάκεζα ζηηο δπζθνιίεο απηέο ήηαλ ε έιιεηςε ππνδνκψλ 

αθφκε θαη θπζηθήο πξφζβαζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Φαξξάθε-Μπειεζηψηε, 

1997), ε έιιεηςε εκπεηξίαο ή αθφκα θαη επηθπιάμεηο απφ ηελ πιεπξά κνπζείσλ ή 

θνξέσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Υξπζνπιάθε (1997:52) ζρνιηάδνληαο ην γεγνλφο φηη ην 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο απφ ην 1990, 

δειαδή πέληε ρξφληα κεηά απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, απνδίδεη απηή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

«εζσζηξέθεηα ησλ ζρνιψλ πνπ εθπαηδεχνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά» αιιά θαη ζηελ 

«απξνζπκία ησλ επηκνξθσηψλ ηνπ ΚΔΠ λα πξνηξέςνπλ ηηο ζρνιέο λα επηζθεθζνχλ ην 

Κέληξν, απξνζπκία πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην θφβν ηεο αλεπάξθεηάο καο»
73

.  

 

ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά θαη 

άιια κνπζεία θαη θνξείο νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο. Δθηφο απφ ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ πνπ πξναλαθέξζεθε (Υξπζνπιάθε, 1997∙ Πίλε, 2004), ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν (Γαιάλε-Κξίθνπ, 1997), ην Μνπζείν 

Κπθιαδηθήο Σέρλεο (Πιαηή, 1997), ην Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο 

(Πέλλα, 2004∙ Υξπζνπιάθε, 2004:26-27), ηελ Κνπκαληάξεην Πηλαθνζήθε πάξηεο 

(Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:65-70), ην Λανγξαθηθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν Λάξηζαο 

(Κφληζα, 2004), ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο Γαία 

(Ηαθσβίδνπ-Αιεπξά, 2004), ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ην νπνίν κάιηζηα ην 

1998 εθάξκνζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα θσθνχο κε ηίηιν 

«Σν κάηη αθνχεη» (Κνθθέβε-Φσηίνπ, 1997, 2004∙Υξπζνπιάθε, 2004:8-11), θ.ά. Σν 

Διιεληθφ Παηδηθφ Μνπζείν, επίζεο, κέζα απφ ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ αλέπηπμε κε 

δηάθνξνπο θνξείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο αιιά θαη κε δηαθνξεηηθά κνπζεία απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, είρε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο αιιά θαη ζηνλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ 

ησλ κνπζείσλ ηεο επνρήο εθείλεο γηα ζέκαηα δηεχξπλζεο ησλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ 

θαη γηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Εψηνπ, 1997∙ Καιεζνπνχινπ & Μνπξαηηάλ, 2011:58). 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε Δηδηθά ρνιεία αξρίδνπλ λα εθπνλνχληαη, επίζεο, απφ 

ηνλ Σνκέα Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ 

                                                           
73

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο ε αξρή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο, έγηλε κε πξσηνβνπιία 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ζρνιή «Θενηφθνο». Ζ Υξπζνπιάθε (1997:52), αλαθέξεη φηη ζηε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

πξνζσπηθνχ αξλήζεθε ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο απφ θφβν φηη επεηδή δελ 

ήηαλ εηδηθνί κπνξεί λα έθαλαλ θαη θαθφ ζηα παηδηά. Χζηφζν, επηθξάηεζε ε άπνςε φηη έλαο 

«πνιηηηζηηθφο-εθπαηδεπηηθφο θνξέαο» πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο ζε φινπο.  
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Αθξνπφιεσο θαη ηελ Α΄ΔΠΚΑ (Βνπηζά, 2011∙ Βνπηπξά & Εαθεηξνπνχινπ, 2011∙ 

Γξνζηλνχ, 2011∙Μαιακίδνπ, 1997, 2011∙Υξπζνπιάθε, 2004:14-15), αιιά θαη ζε 

άιινπο ρψξνπο θαη κλεκεία (ηαπξνπιάθε, 2004).  

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε πεξίνδνο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο Διιάδαο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ην 

2004 έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζην δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Παξάιιεια κε ηηο ππνδνκέο 

θπζηθήο πξφζβαζεο, εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Υξπζνπιάθε, 2004), ελψ 

ζεκαληηθά  κνπζεία ηεο ρψξαο καο μεθηλνχλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 λα 

νξγαλψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξάζεηο θαη γηα νκάδεο αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν (Γθφηζεο, 

2004). Γεληθφηεξα, απφ κηα θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ην 2003 αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

(Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Σνπληαζάθε, 1997∙ Σζηηνχξε, 2004∙Υξπζνπιάθε, 2004), 

θαίλεηαη φηη παξά ηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ κνπζείσλ ηεο επαξρίαο, νη 

πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία κέρξη ηελ πεξίνδν απηή,  

ήηαλ πξσηνβνπιίεο γλσζηψλ κνπζείσλ ηεο Αζήλαο. Δλ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004, αξθεηά ζεκαληηθά θαη γλσζηά κνπζεία ηεο ρψξαο καο 

πξνγξακκάηηζαλ δξάζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ελψ άιια κνπζεία κέζα ζηνλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

επνρήο δηαηχπσζαλ ηελ επηζπκία ηνπο ή θαη πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ ζην κέιινλ (Υξπζνπιάθε, 2004).  

 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλα κνπζεία έρνπλ αλαπηχμεη πην ζπζηεκαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο είηε κε εθπαηδεπηηθνχο είηε κε άιινπο θνξείο φπσο ε νξγάλσζε Very 

Special Arts γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ην Μνπζείν Νεψηεξεο Κεξακεηθήο πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ Κ. Κχξδε 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο 

κε ζέκα «Ζ ηέρλε ηνπ πεινχ-Δηδηθή Αγσγή» αιιά θαη κε ηελ Very Special Arts γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ (Πέλλα, 2004)
74

. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε ηηο 

                                                           
74

 Σν ίδην κνπζείν δηαζέηεη θαη κνπζεηνζθεπή πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο κε ζέκα ηελ 

θεξακηθή θαη ε νπνία δαλείδεηαη ζε ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο (Γξαηζία, 2002:248). Μνπζεηνζθεπή γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο δηαζέηεη θαη ην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηψλ ε 

νπνία δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Very Special Arts θαη Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο (βι. 

θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ κνπζείνπ http://www.melt.gr/gr/ekpaideysi/ekpaideytika-programmata-gia-

omades-atomon-me-anapiries/ (ηειεπηαία επίζθεςε 10 Μαξηίνπ 2015). Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Λανγξαθηθνχ Ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην ην νπνίν ζπλεξγάζηεθε κε ην 

ΚΔΤΠ Ναππιίνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ηελ 

παξαγσγή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαθέινπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο γηα ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θάθειν κε ηίηιν «Πάκε 

κηα βφιηα ζην κνπζείν» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
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αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο νξηζκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ εδξαίσζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ 

κε ηα ζρνιεία φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Λάξηζαο πνπ 

δεκηνχξγεζε ην «Δθπαηδεπηηθφ Γίθηπν Δηδηθήο Αγσγήο» (2000-2003) κε απνηέιεζκα 

ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξία ηφζν ζην ρψξν 

ηνπ κνπζείνπ φζν θαη «εθηφο ησλ ηεηρψλ» (Κφληζα, 2004), ή ε πεξίπησζε ηνπ 

Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο θαη ην «Γίθηπν ρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο» 

(1998-1999) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθά 

Πνιηηηζηηθά Γίθηπα» ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (Υξπζνπιάθε, 2004:22).  

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα κνπζεία γηα παηδηά κε αλαπεξία είλαη ην ζηνηρείν ηεο 

«πξνζαξκνγήο». Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά κε αλαπεξίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ζρνιηθέο νκάδεο γεληθφηεξα θαη 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία (ελδεηθηηθά: Γαιάλε-Κξίθνπ, 1997∙ Γθφηζεο, 2004∙ Πίλε, 2004∙Πιαηή, 

1997∙ Υξπζνπιάθε, 1997). Φαίλεηαη, φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ζρνιηθέο νκάδεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο είλαη ιηγφηεξα 

(ελδεηθηηθά: Γεσξγαθά & Γαβαιάο, 2015∙ Κνθθέβε-Φσηίνπ, 2004).  πσο αλαθέξεη 

ε Πίλε (2004:197-198), ν ζρεδηαζκφο «εηδηθψλ δξάζεσλ» γηα άηνκα κε αλαπεξία «ζα 

έζεηε θαη πάιη ηελ θαηεγνξία απηή ηνπ θνηλνχ –κέζσ κηαο άιιεο νδνχ – ζην 

πεξηζψξην», γη’ απηφ θαη επηιέγεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ήδε ππάξρνπλ. Ζ πξνζαξκνγή απηή επηηπγράλεηαη επεηδή φπσο αλαθέξεη ε 

Υξπζνπιάθε (1997:51), ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ ζρεδηάδνληαη ψζηε λα είλαη «εχπιαζηα» ελψ φπσο αλαθέξεη ν Γθφηζεο 

(2004:208), ε «ζεκαηηθή παξνπζίαζε» ησλ αληηθεηκέλσλ δηαζέηεη θαη «ηελ επειημία λα 

πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά ζηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ νκάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ».  

 

Αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, ε πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κε ηελ «απινχζηεπζε» ησλ πιεξνθνξηψλ, ην 

δηαθνξεηηθφ θαη πην απιφ επίπεδν ιφγνπ, ηε κείσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ πξνζζήθε 

πιηθνχ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο αιιά θαη αιιαγέο σο πξνο ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γθφηζεο, 2004∙ Πίλε, 2004∙Υξπζνπιάθε, 1997:52,55). 

Γηα παξάδεηγκα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξε ψξα 

θαζψο απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα κεηαθηλήζεηο ή γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην 

νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γθφηζεο, 2004:210∙Πίλε, 2004:199). Γηα ηα 

άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζχκθσλα κε ηνλ Γθφηζε (2004:210-211) ππεχζπλν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ, νη 

πξνζαξκνγέο αθνξνχλ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ρξήζε απιήο γιψζζαο, ηελ 

                                                                                                                                                                      
Πξάμεο «Αλαβάζκηζε ΚΔΤΠ-ΓΡΑΔΠ θαη Ίδξπζε Νέσλ», ζηελ θαηεγνξία 2.4.1.α. «Δλίζρπζε ησλ 

δνκψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ», ηεο ελέξγεηαο 2.4.1. «πκβνπιεπηηθή 

θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο», ΜΔΣΡΟ «Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζχλδεζε κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο». 
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αλαπξνζαξκνγή ζηφρσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ θαη ζηάζεσλ αλάινγα κε ην 

επίπεδν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο. Γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο νη 

πξνζαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

δηαζέζηκα αληηθείκελα γηα ςειάθεζε ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε πξσηφηππα 

κνπζεηαθά αληηθείκελα είηε αληίγξαθα (Γθφηζεο, 2004:211-212·Φαξξάθε-

Μπειεζηψηε, 2004:76). Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο απαξαίηεηε είλαη 

ε παξαγσγή ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ ζε πξνζβάζηκε κνξθή (π.ρ. θείκελα ζε 

Braille) (Πίλε, 2004:199). ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα 

αθνήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επνπηηθφ πιηθφ φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο κε 

ιέμεηο θιεηδηά, πξνβνιή δηαθαλεηψλ, θ.ιπ. (Πίλε, 2004:199), ελψ απαξαίηεηε είλαη 

θαη ε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο ή άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα 

(ελδεηθηηθά: Γαιάλε-Κξίθνπ,1997: 60-67 ·Πέλλα, 2004:222-223 Πίλε, 

2004:199·Πιαηή,1997:66). Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα 

ζπκπιεξψλνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο εξγαζηήξηα, παηρλίδηα, ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

θ.ιπ., (Γθφηζεο, 2004:211∙ Κφληζα, 2004∙ Πέλλα, 2004∙Πίλε, 2004:199). Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νκάδεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ πξνηείλεηαη λα έρνπλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ (Πέλλα, 2004:223∙Πιαηή, 

1997:69)  ελψ νξηζκέλα κνπζεία θξνληίδνπλ ηελ εκέξα επίζθεςεο ηεο νκάδαο λα κελ 

ππάξρεη θάπνηα άιιε ζρνιηθή νκάδα ζην ρψξν (Πέλλα, 2004: 221∙Υξπζνπιάθε, 

1997:54). Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε πξαθηηθή δελ αθνινπζείηαη απφ 

φινπο ηνπο θνξείο. πσο αλαθέξεη ε Κφληζα (2004:219), ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξία ζην Ηζηνξηθφ Λανγξαθηθφ Μνπζείν Λάξηζαο 

γηλφηαλ ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ γηα ην θνηλφ, ζηνηρείν πνπ ήηαλ ζεκαληηθφ 

γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ ζηα παηδηά.  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη ε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο (εθπαηδεπηηθνχο) ησλ 

νκάδσλ απηψλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ (ελδεηθηηθά: Αληδνπιάηνπ–

Ρεηζίια, 1997:83-84 ∙ Γαβαιάο, 2012:53∙Γθφηζεο, 2004:212∙ Κφληζα, 2004∙ Πίλε, 

2004:198∙ Πιαηή, 1997:67-68∙Φνπξιίγθα & Γαβξηειίδνπ, 2010:188∙Υξπζνπιάθε, 

1997). Οξηζκέλα κνπζεία πξνκεζεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε επνπηηθφ πιηθφ, 

εθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο, θπιιάδηα, κνπζεηνζθεπέο (Αληδνπιάηνπ- Ρεηζίια, 

1997:84 ∙ Πιαηή, 1997:68 ∙ Υξπζνπιάθε, 1997) γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δθηφο απφ ηηο ζπλεξγαζίεο κνπζείσλ κε δηάθνξνπο θνξείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε 

αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ θαίλεηαη φηη ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εηδηθά ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ λα νξγαλψζνπλ 

θαη λα απεπζχλνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη ζε εηδηθά ζρνιεία θαη νκάδεο αηφκσλ 

κε αλαπεξία. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο πέξα απφ ηα δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλέβαιαλ θαη ζηελ άκβιπλζε νξηζκέλσλ 

επηθπιάμεσλ πνπ κπνξεί λα ππήξραλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 
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(Υξπζνπιάθε, 1997: 52), ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηειάκβαλαλ θαη 

επηζθέςεηο είηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ είηε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ ζην ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ γλσξηκία κε ηνπο  

καζεηέο θαη ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ππεπζχλσλ ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

ζπλνδεπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ελδεηθηηθά: Γαιάλε-Κξίθνπ, 1997∙ Γθφηζεο, 

2004∙ Μπαξηηάθε, 2006∙Υξπζνπιάθε, 1997). Οη επηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ πξηλ ηελ επίζθεςε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο 

αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη βιέπνληαο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο θαη 

επηζεκάλζεηο (Πιαηή, 1997:68). Μάιηζηα, ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζηηο αξρηθέο απφπεηξεο λα πξνζαξκφζεη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα ζε νκάδεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο είρε πηνζεηήζεη έλα 

κνληέιν ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηειάκβαλε ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

παηδηψλ κε ζηφρν ηελ αιιεινελεκέξσζε γηα ην ρψξν, ην πξφγξακκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, επηζθέςεηο ησλ κνπζεηνπαηδαγσγψλ ζην ρψξν ησλ 

παηδηψλ, εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αμηνιφγεζε κε απνζηνιή πιηθνχ απφ ηα 

ζρνιεία φπσο δσγξαθηέο, επηζηνιέο, εξγαζίεο, γξαπηέο αλαθνξέο ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγψλ, θιπ. (Υξπζνπιάθε, 1997:53-54).  

 

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα νξηζκέλα κνπζεία θαη θνξείο αξρίδνπλ λα απεπζχλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξάζεηο θαη ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο άιινηε κε πην 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 

(Αληδνπιάηνπ-Ρεηζίια, 1997∙Υξπζνπιάθε, 2004:22-23), θαη άιινηε 

αληαπνθξηλφκελα ζε αηηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ. Δθηφο απφ ην Μνπζείν Αθήο πνπ 

εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θαη γηα ηπθιά θαη γηα βιέπνληα παηδηά κε έκθαζε ζηελ αθή 

(Αζηδέξε, 2004∙Γεξνπιάλνπ, 2010), δηάθνξα ζπκβαηηθά κνπζεία αξρίδνπλ λα 

νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ε αξρή γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο έγηλε ην 1986 κεηά απφ 

έληνλν αίηεκα αηφκνπ γηα ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. Γηα ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αμηνπνηήζεθαλ αληίγξαθα εθζεκάησλ απφ ην πσιεηήξην ηνπ 

κνπζείνπ αιιά θαη αληηθείκελα απφ ηηο απνζήθεο (Γεζηνχλε-Γηαλλνπιάηνπ, 

2010:161∙Φαξξάθε-Μπειεζηψηε, 1997∙ Υξπζνπιάθε, 2004:24-25). Σν Μνπζείν 

Μπελάθε κέρξη θαη ζήκεξα είλαη έλα απφ ηα κνπζεία πνπ πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο γηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο αλαπηχζζνληαο θαη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη θαιιηηέρλεο
75

. Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ άξρηζε λα πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά 
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 Βι. ηε ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε κε ηίηιν «Βιέπνληαο κε ηηο 

αηζζήζεηο» θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηθαζηηθφ θ. Φψηε Φιεβνηφκν 

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=3020301&sid=1060 (ηειεπηαία επίζθεςε 5 Ηαλνπαξίνπ 

2015. 
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πξνγξάκκαηα γηα νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ην 1990 ζε ζπλεξγαζία κε 

δηάθνξα εηδηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα (Πίλε, 2004∙Υξπζνπιάθε, 1997, 2004:4). Γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε απνδέθηεο άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηλφηαλ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ αληηγξάθσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα ήηαλ 

κέξνο ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ κηαο έθζεζεο ή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά 

θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ φπσο αλάγιπθεο εηθφλεο, ράξηεο θαη θείκελα ζε Braille 

(Πίλε, 2004:199∙Υξπζνπιάθε,1997:56-58). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα 

ηεο αξραηνινγηθήο – εθπαηδεπηηθήο έθζεζεο «ηα ίρλε ηεο Γξαθήο» (1985 – 1999) 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνχξγεζαλ «εξγαζηήξηα δξαζηεξηνηήησλ» γηα ηπθινχο θαη 

ακβιχσπεο καζεηέο αιιά θαη γηα άιιεο νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Υξπζνπιάθε, 

2004:4). Σα «εξγαζηήξηα δξαζηεξηνηήησλ» πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθζέζεσλ είραλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα, πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θνηλνχ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο έθζεζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Υξπζνπιάθε & Πίλε, 2008:212). Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο αξραηνινγηθήο – 

εθπαηδεπηηθήο έθζεζεο πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ κε αλαπεξία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίγξαθα απζεληηθψλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

«αιθαβεηάξηα ζε ζχζηεκα Braille» θαη αλάγιπθνη ράξηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηα 

παξαθνινχζεζαλ νκάδεο καζεηψλ ειηθίαο απφ 10-20 εηψλ απφ δηάθνξα ζρνιεία θαη 

ηδξχκαηα (Υξπζνπιάθε, 2004:4). Αλάινγα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

ζην πιαίζην ηεο αξραηνινγηθήο – εθπαηδεπηηθήο έθζεζεο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο, κε 

ηίηιν «Οκήξνπ Ηιηάδα, απφ ην κχζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» (1986 – 1992) κε ηε 

ρξήζε πιηθνχ φπσο αληίγξαθα αξραίσλ αληηθεηκέλσλ, αλάγιπθν ράξηε ηνπ Αηγαίνπ 

θαη αλάγιπθα αιθαβεηάξηα ηεο Γξακκηθήο Β΄ (Υξπζνπιάθε, 2004: 4). Πξνζαξκνγέο 

θαη πξνγξάκκαηα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, επίζεο, θαη ζην πιαίζην  ηεο αξραηνινγηθήο – 

εθπαηδεπηηθήο έθζεζεο κε ηίηιν «Ση ηαχηα πξνο Γηφλπζνλ;» κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ (Υξπζνπιάθε, 2004:5). 

 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ Σνκέα Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο 

πληήξεζεο Μλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο (ΤΜΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α΄ ΔΠΚΑ 

(πξψελ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ). Γηα παξάδεηγκα ζην 

θηίξην ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ Αθξνπφιεσο
76

 είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά 

                                                           
76

Σν Κέληξν Μειεηψλ Αθξνπφιεσο (ΚεΜΑ) ήηαλ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο απφ ην 1987 έσο ην 2009. ήκεξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν ππάξρεη πινχζην επνπηηθφ πιηθφ γηα ην θνηλφ αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο αιιά νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 2009 θαη εμήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην λέν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο 

Αθξφπνιεο (Υαηδεαζιάλε, Κατκάξα & Λενληή, 2011:18). Παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ήηαλ ηα πξνγξάκκαηα «Ζ Αθξφπνιε θαη ηα 

Μλεκεία ηεο» θαη «Ο Παξζελψλ θαη ηα γιππηά ηνπ» (Υξπζνπιάθε, 2004:14,16). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο θαη ηεο 

Α΄ΔΠΚΑ κε ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ) δσξήζεθε ζηνλ Φάξν 

Σπθιψλ Διιάδνο ε κνπζεηνζθεπή «Πάκε ζηελ Αθξφπνιε», ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα πξφπιαζκα ηνπ 
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πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κε ηε ρξήζε αληηγξάθσλ γιππηψλ 

πνπ νη  καζεηέο κπνξνχζαλ λα αγγίμνπλ. Δθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο γηα παηδηά θαη 

ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ηπθινθσθά άηνκα, έρνπλ επίζεο 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηνλ Ηεξφ Βξάρν ηεο Αθξφπνιεο (1997-2011). Υαξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ δξάζεσλ ήηαλ ε πνιχ ζηελή ζπλεξγαζία ηεο ππεχζπλεο αξραηνιφγνπ κε 

ηνλ Φάξν Σπθιψλ αιιά θαη κε Δηδηθά ρνιεία. ην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ε αξραηνιφγνο επηζθεπηφηαλ ηνλ ρψξν ησλ νκάδσλ (π.ρ. ην Δηδηθφ ρνιείν) κε ζθνπφ 

ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλνδψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ, 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε κε ηξφπν πνπ επέηξεπε ηελ 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζδνθηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ νκάδσλ αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία ζρέζεο νηθεηφηεηαο. Ζ δηαδξνκή ζην ρψξν πεξηειάκβαλε ζηάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ κλεκείνπ, δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία ηνπ 

ρψξνπ (π.ρ. θίνλεο) θαη ππνζηήξημε κε ζρεηηθφ πιηθφ φπσο αλάγιπθα ζρέδηα 

θαηφςεσλ θαη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν (Γαβαιάο, 2012:52-

57). 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη απφ ζρεηηθή 

έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (Υξπζνπιάθε, 2004), βιέπνπκε έλα απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαζψο 

αξθεηά κνπζεία θαη θνξείο θαηαγξάθνπλ θαη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ην Μνπζείν 

Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηε Θεζζαινλίθε, ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Θεζζαινλίθεο, εθνξείεο αξραηνηήησλ, θ.ά. Σν Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, 

επίζεο, ην 2000 μεθίλεζε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξάζεηο θαη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο πξαγκαηνπνηψληαο έλαλ θχθιν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηίηιν «Σν 

Βπδαληηλφ & Υξηζηηαληθφ Μνπζείν γηα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα ξαζεο» (Ννέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 2000). ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπκκεηείραλ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ πνπ παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα θαη ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ αμηνπνηήζεθαλ πιηθά άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

κνπζείνπ, απζεληηθά εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη αληηθείκελα απφ ηηο απνζήθεο. Σα 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιέρζεθαλ κε βάζε θαη’ αξρήλ ηε δπλαηφηεηα 

ςειάθεζεο αιιά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηε δηαθφζκεζε, ηε ρξήζε ηνπο, θ.ιπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη ζηηο αξρηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, είραλ πξνεγεζεί επηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ κνπζείνπ ζην ΚΔΑΣ θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ηνπ Κέληξνπ 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ πξνγξακκάησλ (Γθφηζεο, 2004:211-212∙ 

Υξπζνπιάθε, 2004:18).  

 

                                                                                                                                                                      
βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο θαη ησλ θηηξίσλ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηξηζδηάζηαην πιηθφ κε αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία φπσο  θίνλεο δσξηθνχ, ησληθνχ θαη θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ (Υξπζνπιάθε, 2004:15). 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, επίζεο, θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα θαη 

παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ην Μνπζείν Νεψηεξεο 

Κεξακεηθήο κε έκθαζε ηφζν ζηελ αθή φζν θαη ζηελ αθνή (Πέλλα, 2004:223), ην 

Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν (Γαιάλε-Κξίθνπ, 1997:60∙ Levi, 2005), αιιά θαη ην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ην νπνίν απφ ην 2006 ζρεδηάδεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα παηδηά θαη ελήιηθεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο
77

 ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο Art Education for the Blind (AEB, 

http://www.artbeyondsight.org/) πνπ έρεη νξίζεη ηνλ Οθηψβξην σο κήλα 

επαηζζεηνπνίεζεο πέξα απφ ηελ φξαζε. πσο αλαθέξνπλ νη Καιεζνπνχινπ & 

ειέθνπ (2010:132), ηα πξνγξάκκαηα απηά απνζθνπνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

«νπηηθφ αιθαβεηηζκφ» θάλνληαο ηελ ηέρλε πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο.  

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θαη κία άιιε δηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ νξηζκέλσλ κνπζείσλ πνπ ζηνρεχνπλ θαη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα ηχθισζεο. Δθηφο απφ ην 

Μνπζείν Αθήο πνπ νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα βιέπνληα παηδηά 

ελζαξξχλνληάο ηα λα ςειαθήζνπλ έξγα ηνπ κνπζείνπ θνξψληαο εηδηθέο κάζθεο ζηα 

κάηηα, αληίζηνηρε δξάζε έρεη λα παξνπζηάζεη θαη ε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Κνξίλζνπ. 

ην πιαίζην ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. πθάζκαηα, θισζηέο, εθεκεξίδεο, θ.ιπ.), απηηθά αληίγξαθα 

επηιεγκέλσλ έξγσλ ηεο Πηλαθνζήθεο ηα νπνία νη βιέπνληεο καζεηέο θαη κεηά απφ 

ζρεηηθή μελάγεζε πξνζπαζνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ κε ηελ αθή έρνληαο θιεηζηά ηα 

κάηηα ηνπο κε καληίιηα (Σδαλαβάξα & Σζψξε, 2010). Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο» 

(Υξπζνπιάθε, 2004:64-65). Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζείν έρεη αλαπηχμεη δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο φπσο ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Λαμεχνληαο ην ζθνηάδη» ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ βιέπνληεο καζεηέο εξγάζηεθαλ καδί κε ηνλ ηπθιφ γιχπηε Πέηξν 

Ρνπθνπηάθε ζε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξάιιεια κε άζθεζε πξνζνκνίσζεο 

(Μπαξηηάθε, 2006). ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ θφζκν ηεο 

κέιηζζαο κε ηίηιν «Παλεγχξη κε ηε Γχξε» ην νπνίν επαλαζρεδηάζηεθε γηα λα 

εθαξκνζηεί κε καζεηέο Δηδηθνχ ρνιείνπ ην 2003, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα παξακχζη 

γηα ηε δσή ησλ κειηζζψλ κε «πξσηαγσλίζηξηα» ηνπ παξακπζηνχ κία ηπθιή κέιηζζα 

θαη κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα ηχθισζεο. Οη ζπληειεζηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνρψξεζαλ ζηελ έθδνζε ηνπ παξακπζηνχ κε εηθνλνγξάθεζε απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα (Μπαξηηάθε, 2004) θαη 

απεπζχλζεθαλ ζην Φάξν Σπθιψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηε γξαθή 

Braille (Μπαξηηάθε, 2006). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη πξσηνβνπιίεο 

κνπζείσλ θαη θνξέσλ γηα ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά 

                                                           
77

 Γηα παξάδεηγκα έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

αθνξνχζε ην παηρλίδη ζηελ αξραηφηεηα θαη πεξηειάκβαλε μελάγεζε ζε αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ θαη 

ζπδήηεζε ζην ακθηζέαηξν κε δπλαηφηεηα ςειάθεζεο επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

(http://www.namuseum.gr/museum/pressreleases/2009/pr05-2009/pressrelease05-gr.html (ηειεπηαία 

επίζθεςε 10 Μαξηίνπ 2015).   
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απφ Δηδηθά θαη Γεληθά ζρνιεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Αθξφπνιεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηξίκελεο 

δηάξθεηαο θαηά ην νπνίν βιέπνληα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε κηα ζεηξά δξάζεσλ θαη 

έγηλαλ «μελαγνί» αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Γεσξγαθά & Γαβαιάο, 2015) ή 

ηελ πεξίπησζε ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Κνξίλζνπ πνπ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ παηδηά Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ ζρνιείνπ (Σδαλαβάξα, 

2013:194-205). 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ειιεληθά κνπζεία 

θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο λα απεπζπλζνχλ κέζα απφ νξγαλσκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε άηνκα θαη ζρνιηθέο νκάδεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο αλ θαη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

(Νάθνπ, 2010:329∙ Σδαλαβάξα, 2013:94-95). ε φ,ηη αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή θαζψο νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο είλαη ιίγεο θαη επνκέλσο ηα 

παξαδείγκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ελδεηθηηθά. 

Δπηπιένλ, ζε πνιιέο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη 

πξψηεο θπξίσο απφπεηξεο ησλ κνπζείσλ λα απεπζπλζνχλ ζε απηή ηελ νκάδα 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο κεγάισλ θαη γλσζηψλ κνπζείσλ ηεο Αζήλαο. Οη 

πεξηνξηζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα εηδηθά ζρνιεία ηπθιψλ είλαη κφιηο πέληε ζηελ Διιάδα
78

. Δπίζεο, 

πνιιέο απφ ηηο ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη ζηνλ Σχπν ή ζην δηαδίθηπν αθνξνχλ 

θπξίσο ελήιηθν θνηλφ.  

 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη  ζε παηδηά κε αλαπεξία είλαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ήδε 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα άιιεο –ζρνιηθέο- νκάδεο θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. ήκεξα, αξθεηά κνπζεία είλαη 

πξφζπκα λα δερηνχλ νκάδεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε, πξνζαξκφδνληαο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία έρνπλ ζρεδηάζεη θαη πινπνηνχλ γηα άιιεο νκάδεο θνηλνχ (π.ρ. ζρνιηθέο 

νκάδεο). Γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο θχξην θξηηήξην ηεο επηινγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ή ηνπ ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ είλαη ε χπαξμε αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα 

πξφζβαζε κέζσ αθήο ελψ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηζηξαηεχνληαη δηαθνξεηηθά είδε 

πιηθνχ φπσο αληίγξαθα, αληηθείκελα θαη πιηθά απφ άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

απηηθά δηαγξάκκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ, πιεξνθνξίεο ζε Braille, θ.ιπ. (Γθφηζεο, 

2004: 211-212∙ Πίλε, 2004∙ Φαξξάθε-Μπειεζηψηε, 1997:76-78). Ζ δηαπίζησζε απηή 

ζέηεη θαη νξηζκέλα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη θαηά πφζν απηέο γίλνληαη κε γλψκνλα ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

                                                           
78

Σα Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία Σπθιψλ ή Σπθιψλ θαη Ακβιπψπσλ ιεηηνπξγνχλ ζηηο πφιεηο Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ησάλληλα θαη Ξάλζε. 
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καζεηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γεληθά ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ ή γίλνληαη κε βάζε 

ηνπο «πεξηνξηζκνχο» πνπ ζέηεη ε χπαξμε ή φρη δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ γηα 

πξφζβαζε κέζσ αθήο.  

  

ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξά ην 

γεγνλφο φηη νξηζκέλνη θνξείο αλαθέξνπλ φηη ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ  πξνγξακκάησλ ηνπο απφ εθπαηδεπηηθνχο φπσο εξγαζίεο παηδηψλ, 

επηζηνιέο, θ.ιπ., (Γαβαιάο, 2012:54∙Υξπζνπιάθε, 1997:54), δελ ππάξρνπλ επαξθή 

ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πέξα απφ γεληθνχ ηχπνπ απνηηκήζεηο ή γεληθέο παξαηεξήζεηο 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο, ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

πξφζβαζεο θαη γεληθφηεξα θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ (Γθφηζεο, 

2004:212∙Μαιακίδνπ, 1997∙ Πιαηή, 1997:68-69∙Υξπζνπιάθε, 1997:57,58). Χζηφζν, 

ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ είλαη 

γεληθφηεξν θαζψο φπσο επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2010:72) ε έιιεηςε αμηνινγήζεσλ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γεληθφηεξα, φπσο επηζεκαίλνπλ δηάθνξνη εξεπλεηέο 

(Νάθνπ, 2001:219∙ Νηθνλάλνπ, 2010:72), δελ επηηξέπεη ηελ απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ 

απηψλ, ηε βειηίσζε, ηελ επέθηαζε θαιψλ πξαθηηθψλ ή ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ 

ζεηηθψλ επηπηψζεσλ/απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ ή εθπξνζψπσλ ησλ νκάδσλ κε αλαπεξία, ε 

νπνία επηδηψθεηαη θαζψο ζεσξείηαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ή 

πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ελδεηθηηθά: Γθφηζεο, 

2004:212∙Γθφηζεο & Βνζλίδεο, 2010:175-176∙Φνπξιίγθα & Γαβξηειίδνπ, 

2010:188). Χζηφζν, δελ είλαη ζαθήο ε ζπζηεκαηηθφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ 

νχηε ηη είδνπο ζπλεξγαζίεο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ, ζε πνην 

βαζκφ θαη κε ηη ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλδηακφξθσζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Γηα 

παξάδεηγκα νη επηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζηα ζρνιεία αλαθέξνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε 

εηδηθά ζρνιεία ή ζε άηνκα κε αλαπεξίεο (ελδεηθηηθά: Γθφηζεο, 2004∙Μπαξηηάθε, 

2006∙Υξπζνπιάθε, 1997), ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απηέο νη ζπλαληήζεηο θαίλεηαη 

φηη γίλνληαλ πην ζπζηεκαηηθά (Γαβαιάο, 2012:53). 

 

Σέινο, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη παξά ην  γεγνλφο φηη ε εκπεηξία απφ ηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε Δηδηθά ρνιεία θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κηθηψλ νκάδσλ – ζρνιηθψλ θαη κε – κε άηνκα κε 

θαη ρσξίο αλαπεξίεο (Γθφηζεο, 2004:213), ππάξρεη έιιεηςε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη 

κειεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο φηη 

κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θνηηνχλ ζε Γεληθά 

ρνιεία. πσο πξναλαθέξζεθε ε πξνψζεζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο φρη κφλν ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά γεληθφηεξα παηδηψλ κε αλαπεξίεο είλαη 
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κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα κνπζεία φηαλ δέρνληαη 

ζρνιηθέο νκάδεο Γεληθψλ ρνιείσλ (Kanari & Argyropoulos, 2014) θαη έρεη 

επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο (Pearson,1989:23).   

 

Σα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην έξεπλαο κε πνιιά εξσηήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο, θ.ιπ. Σα εξσηήκαηα ζπλδένληαη ηφζν κε ηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα απνηειέζνπλ ρψξνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θνηλσληθή έληαμε φζν θαη γηα ην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

γεληθφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε πεξηβαιιφλησλ «άηππεο» 

εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ηα κνπζεία θαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε γηα ηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο θαη ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

4.4. Μνπζείν θαη καζεζηαθά νθέιε γηα καζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- Ζ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

Σα νθέιε ηεο κάζεζεο κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ε «δχλακε ηεο κνπζεηαθήο 

παηδαγσγηθήο» (Hooper-Greenhill, 2006) θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζχλδεζεο 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ έρνπλ απνηειέζεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, αληηθείκελν πνιιψλ 

κειεηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

αξθεηά κνπζεία ζήκεξα πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάηη πνπ βξίζθεη αληαπφθξηζε ζηα 

Δηδηθά ρνιεία (Antonopoulou, 2000∙Hooper-Greenhill, 2007:85,187). Ζ Hooper-

Greenhill (2007:187) αλαθέξεη φηη ε χπαξμε θαη ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ θαη ε 

βησκαηηθή κάζεζε πξνζθέξνπλ έλα επράξηζην, πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ 

πνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα φια ηα παηδηά θαη θπξίσο γηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αληηθείκελα ζην 

κνπζείν ιεηηνπξγνχλ σο «ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ» (Βέκε, 2005:11) θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (θεθ. 

4.1.) θαζηζηνχλ ην κνπζείν έλα γφληκν πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα φια ηα παηδηά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθφηεξα επηδηψθνπλ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθπαηδεπηηθνί εηδηθψλ ζρνιείσλ αλέθεξαλ ηηο δπλαηφηεηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κνπζεία θαη ηηο επθαηξίεο «ρεηξνπηαζηψλ» 

εκπεηξηψλ πνπ ελζνπζηάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα παξακέλνπλ ζηε κλήκε 

πεξηζζφηεξν (Hooper-Greenhill, 2007:91-92). Σα αληηθείκελα θαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαίλεηαη πσο βνεζνχλ ζεκαληηθά ηα 
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παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρνιείν κε ηνλ γξαπηφ ιφγν φπσο νη 

«θησρνί αλαγλψζηεο» εληζρχνληαο θαη ηε κλήκε, ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο (Hooper-Greenhill, 2007:174). Γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα απνηηκνχλ ζεηηθά ηηο επηζθέςεηο καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θαη φρη κφλν κέζα ζην ζρνιείν, ηελ αλάγθε ρξήζεο πνιιαπιψλ πεγψλ 

θαη πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν αιιά 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ 

(ελδεηθηηθά: Βνπηζά, 2011∙ Βνπηπξά & Εαθεηξνπνχινπ, 2011∙ Γξνζηλνχ, 

2011∙Καλάξε, 2014∙Μαιακίδνπ, 1997, 2011∙ Παπατσάλλνπ-Μπνχγα, 2011∙ Pearson 

& Aloysious, 1994∙ Rosenberg, Schroder & Wheelock, 2003∙Smith, 2003:223).  

 

Ζ ζεκαζία ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο γεληθφηεξα σο 

πεξηβάιινληα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ «απηέο» πιεξνθνξίεο θαη «ρεηξνπηαζηέο» 

εκπεηξίεο ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιχ 

λσξίο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δεηνχζαλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε κνπζεία 

Σέρλεο θαη Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Levent, Kleege & Muyskens Pursley, 2013). Ο Hayhoe 

(2013) αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ 19
ν 

αηψλα ζηε Βξεηαλία παξάιιεια κε ηελ έκθαζε 

ζηελ αθή σο θχξην ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ θαη ηελ εμάζθεζε ζε 

πξαθηηθέο ηέρλεο, εκθαλίδεηαη θαη ε ηδέα ηεο «δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο» κέζσ αθήο. Ζ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ηπθιψλ παηδηψλ θαη ήδε απφ απηή ηελ επνρή ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ζεκαζία πνπ 

αξρίδνπλ λα απνδίδνπλ ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ζηηο 

επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο φπσο βνηαληθνί θαη δσνινγηθνί θήπνη. Δπίζεο, 

επηζθέςεηο ζε κλεκεία φπσο εθθιεζίεο θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο αλαθέξνληαη 

θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ πνπ είρε πηνζεηήζεη ην Ηλζηηηνχην γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηπθιψλ ζηε Βηέλλε (Hayhoe, 2013). Οη επηζθέςεηο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, ζηελ ελίζρπζε 

ηεο αθήο αιιά θαη ζηελ απφιαπζε. εκαληηθέο ελψζεηο θαη ηλζηηηνχηα πνπ ηδξχνληαη 

ζηε Βξεηαλία θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα

79
 πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ 

κε έκθαζε ζηελ αθή θαη ζηηο απηηθέο εκπεηξίεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πνηθίισλ 

αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ζε κε ζρνιηθά πεξηβάιινληα – π.ρ. θήπνη, 

εθθιεζίεο, θ.ιπ. . πσο αλαθέξεη ν Hayhoe (2013) o ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ αιιά 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ρξήζε πεινχ ζεσξήζεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ γηα ηνλ θπζηθφ 

θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ζηε γεληθφηεξε εθπαίδεπζή ηνπο. Οη γνλείο, επίζεο, 

ελζαξξχλνληαλ λα παξέρνπλ ζηα ηπθιά παηδηά ηνπο επθαηξίεο εμεξεχλεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο κέζσ αθήο κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ.  

 

                                                           
79

 Π.ρ. ε British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature of the Blind (BFSIEL), ην 

ζεκεξηλφ Royal National Institute for the Blind (RNIB) θαη ην Normal College and Academy of Music 

for the Blind (NCAMB) (Hayhoe, 2013). 
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ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηα κνπζεία εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο πνπ 

επηζθέπηνληαη καζεηέο απφ ζρνιεία ηπθιψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Βξεηαλία ή 

επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Νέαο Τφξθεο. ηηο αλαθνξέο ηεο 

επνρήο εθείλεο (Charlton Deas, 1913 αλαθνξά απφ Hayhoe, 2013)
80

 επηζεκαίλνληαη 

δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε πνηθίισλ ελλνηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κεγέζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή ε 

ζεκαζία απφθηεζεο εκπεηξηψλ απφ αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα είλαη θνηλά θαη 

ζπλεζηζκέλα αληηθείκελα αιιά άγλσζηα ζηα ηπθιά παηδηά
81

. πσο αλαθέξεη ν 

Hayhoe (2013), αλ θαη νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, ζηα 

κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ κέζα 

απφ ην πξίζκα θπξίσο ηεο πξφζβαζεο θαη ιηγφηεξν σο πξνο «ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαδηθαζία ηεο αηζζεηηθήο δεκηνπξγίαο». πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε κνπζεία 

γίλεηαη πην έληνλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα αιιά ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο απηνχο (EBU, 2012∙ Weisen, 2008). 

 

Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ε «πιηθφηεηα» ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

κνπζείσλ λα πξνζθέξνπλ «ρεηξνπηαζηέο» θαη πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο είλαη έλα 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ 

πνπ ππάξρνπλ, ηελ πνηθηιία ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη φςεηο 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζην βαζκφ βέβαηα πνπ ηεξνχληαη 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο. χγρξνλνη εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ησλ 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία γηα ηελ ππνζηήξημε πνηθίισλ 

καζεκάησλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απηηθψλ - θαη ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Ζ θαηάθηεζε θαη ε θαηαλφεζε 

πνηθίισλ ελλνηψλ πνπ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο άηππεο κάζεζεο ζηα 

βιέπνληα παηδηά, ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο δελ είλαη απηνλφεηε θαη πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεηαη απφ απηηθέο εκπεηξίεο (Mason & McCall, 1997:206).  Γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη απαξαίηεην ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα 

πεξηιακβάλεηαη θαη έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζείσλ, θαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

αληηθείκελα θαη έξγα ηέρλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηεχξπλζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

γλψζεσλ ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Mason & McCall, 1997:206∙ 

Ράπηνπ, 2005:137). 

                                                           
80

 Βι. επίζεο θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://www.twmuseums.org.uk/engage/blog/john-alfred-charlton-

deas/ (ηειεπηαία επίζθεςε 17 Μαξηίνπ 2015). 
81

Βι. θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/master.html?http://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/e

ditors_pick/1914_01_pick.html (ηειεπηαία επίζθεςε 7 Μαξηίνπ 2015). 
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Μηα ζπλεζηζκέλε θαη πξνθαλήο ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία είλαη κε ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. πσο αλαθέξνπλ νη Arter, Everest & McCall (1997:244, 246) 

ηα βιέπνληα παηδηά φηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ θάπνηεο ηδέεο γηα ην παξειζφλ 

κέζα απφ άιιεο θαη νπηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. θσηνγξαθίεο, ηειεφξαζε, 

έληππα, θ.ιπ.) αιιά απηφ δελ είλαη δεδνκέλν γηα ηα ηπθιά παηδηά ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ην παξειζφλ θαη ηελ 

ηζηνξία αιιά θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο. Παξαδείγκαηα 

αμηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ θαη 

κνπζείσλ έρνπλ αλαθεξζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ 

Μνπζείνπ ηεο Οπγγαξίαο πνπ είρε πξνρσξήζεη ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 (Gollesz, 1991). Οη Arter, Everest & McCall (1997:245-248) 

αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζε παξαδείγκαηα κνπζείσλ πνπ νξγαλψλνπλ πνηθίιεο 

δξάζεηο γηα καζεηέο δίλνληαο επθαηξίεο αλαθάιπςεο πηπρψλ ηεο Ηζηνξίαο κε 

βησκαηηθφ ηξφπν θαη ζηε ζεκαζία αμηνπνίεζεο γεληθφηεξα ρψξσλ πνιηηηζηηθήο 

αλαθνξάο φπσο κνπζεία, κλεκεία, θ.ιπ. θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

αιιά θαη άιισλ καζεκάησλ φπσο ε ηέρλε, ηα καζεκαηηθά, ε γεσγξαθία, θ.ιπ. Οη 

ίδηνη εξεπλεηέο (φ.π.) επηζεκαίλνπλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη 

ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ψζηε λα ππάξρεη κέξηκλα γηα 

λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αληηθείκελα. Παξάιιεια ηνλίδνπλ 

θαη ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ζην ζρνιείν ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ απφ ηα πσιεηήξηα ησλ κνπζείσλ ή απφ άιινπο θνξείο πνπ 

πξνκεζεχνπλ ζρεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ηε ζεκαζία δεκηνπξγίαο ζρνιηθψλ ζπιινγψλ 

κε ηελ εκπινθή θαη γνλέσλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ δηάθνξα αληηθείκελα θαη ηα 

νπνία ζα ήζειαλ λα θέξνπλ ή θαη λα ηα ραξίζνπλ ζην ζρνιείν.  

 

Δθηφο απφ ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα 

γεληθφηεξα νη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη κλεκεία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ άιισλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Arter, 

Everest & McCall (1997: 246-247, 252) αλαθέξνπλ φηη νη επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ νη νπνίεο 

ζπλδένληαη θαη κε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο. Μηα επίζθεςε ζ’ 

έλα ηζηνξηθφ θηήξην ή έλα θάζηξν δίλεη ηελ επθαηξία ζην ηπθιφ παηδί λα ςειαθίζεη 

ηηο πέηξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη λα εκπινπηίζεη ηε γλψζε ηνπ γηα 

ην κέγεζφο ηνπο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο έλλνηεο πνπ κπνξεί λα έρεη δηακνξθψζεη 

απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εκπεηξία, λα πεξπαηήζεη ζηηο αίζνπζεο ελφο θηηξίνπ θαη λα 

θαηαλνήζεη ην κέγεζφο ηνπο, θ.ιπ. Οη εκπεηξίεο απηέο είλαη πνιχηηκεο καζεζηαθέο 

επθαηξίεο θαη κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζε πεξηβάιινληα ζπλεθπαίδεπζεο 

εθφζνλ απνηεινχλ έλα θνηλφ πιαίζην γηα φια ηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο 

φξαζεο. 
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Ζ δπλαηφηεηα ςειάθεζεο αληηθεηκέλσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαηάθηεζε 

θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ελλνηψλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γιψζζαο (Arter, 1997:209). Γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζηνπο ηπθινχο καζεηέο θαη 

ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε, ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν ΓΔΠΠ θαη ΑΠ γηα ηπθινχο καζεηέο επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία νη νπνίεο «πξέπεη λα είλαη ζπρλφηαηεο» αθνχ γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ απαηηείηαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (π.ρ. θνξεζηέο, έξγα ιατθήο ηέρλεο, αληηθείκελα άιισλ 

επνρψλ ή θαζεκεξηλήο ρξήζεο, θ.ιπ.). Μάιηζηα, νη επηζθέςεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη 

κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο (ΤΠΔΠΘ, 2004:104-105). Ζ ςειάθεζε αληηθεηκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. δηαθνξεηηθήο πθήο, δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, 

πιηθψλ, βάξνπο, ζρεκάησλ, θ.ιπ.), βνεζά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ φπσο ε ζχγθξηζε, ε ηαμηλφκεζε, θ.ιπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε πξφζβαζε ζε «ηππηθέο θαη κε ηππηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο» (Clamp, 

1997:221-222). Αλάινγα, καζήκαηα φπσο νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή ε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη κε πνηθηιία κέζσλ θαη κεζφδσλ φρη κφλν 

κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ζε ρψξνπο εθηφο ηάμεο φπσο ηα κνπζεία κε απηηθέο θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ην πεξηβάιινλ (Minett, 

1997:243∙Prudhomme, 1991). Σφζν ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο φζν θαη νη επηκέξνπο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ παξνρή αλάινγσλ καζεζηαθψλ 

επθαηξηψλ θαη εκπεηξηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

θαηαλφεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πνιιά κνπζεία αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο 

εληάζζνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη παξνρέο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

(ρεηξηζκνχ) αληηθεηκέλσλ. πσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. θεθ. 

4.1.), ε κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ 

δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κε πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα 

παηδηά θαη φρη κφλν γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. ε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ην ζηνηρείν απηφ αλαγλσξίδεηαη θαζψο ηα αληηθείκελα 

δίλνπλ φρη κφλν ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε απμάλνληαο θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε 

(Φνπξιίγθα, 2008:249). πσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ αιιά θαη νη 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα 

παηδηά, ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε αιιά θαη ζην λα δηαηεξνχλ ζηε 

κλήκε ηνπο θαιχηεξα ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Black, 2005:25, 

165∙ Hooper-Greenhill, 2007:91-92, 174∙Ingle, 1999∙ Νηθνλάλνπ, 2002:93). Σα 

παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φρη κφλν γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά 

γηα φια ηα παηδηά δίλνληαο δπλαηφηεηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ζην πιαίζην 
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δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ φπσο γηα παξάδεηγκα κηθηψλ νκάδσλ (καζεηέο κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαζία ηεο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ θαη 

πξνζέγγηζεο κέζσ αθήο έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ έρνπλ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Βεξνπνπιίδνπ, 2008:332). 

Δθηφο απφ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο εκπεηξίαο θαη πξφζβαζεο ζε αληηθείκελα πνπ 

βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ε επαθή 

ησλ παηδηψλ γεληθφηεξα αιιά θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηελ ηέρλε θαη αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Ζ Κνληνγηάλλε (2008) αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά εξεπλψλ πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηα πνιιαπιά νθέιε απφ ηελ ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε βησκαηηθή 

κάζεζε φπσο ε νιφπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, νη δπλαηφηεηεο 

θαιιηέξγεηαο πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ε δπλαηφηεηα 

έθθξαζεο, ε αλάπηπμε αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο, απηνπεπνίζεζεο, απηνεθηίκεζεο, 

θ.ιπ. ηελ ηέρλε δελ ππάξρεη «ζσζηφο ηξφπνο ή ιαλζαζκέλνο» ελψ νη αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα εμεξεπλνχλ, λα αλαθαιχπηνπλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αληηθείκελα, θ.ιπ., δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, λα εθθξαζηνχλ ρσξίο ην θφβν λα απνηχρνπλ εηζπξάηηνληαο 

θαη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ.  

 

Γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δεηνχκελν δελ είλαη κφλν ε πξφζβαζε 

ζε έξγα ηέρλεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ θαη ηα ίδηα κέζα απφ ηελ ηέρλε 

(Hayhoe, 2013∙Λανπηάξε-Γθξηηδάια, 2000∙Levent, 2003∙Pearson, 2003:40), δήηεκα 

πνπ απνηειεί θαη έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο (Ζayhoe, 2013α∙Kennedy, 2005). 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Hayhoe (2000:230-231), ε ηέρλε θαη εηδηθφηεξα νη 

εηθαζηηθέο ηέρλεο ηζηνξηθά δελ ήηαλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πξψηα 

Δηδηθά ρνιεία γηα ηπθιά παηδηά αθνχ ε έκθαζε δηλφηαλ θπξίσο ζε πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθέο ηέρλεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο 

γηα ηελ αλαπεξία, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη ε πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο είραλ επίπησζε θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο. Ο Hayhoe (2000:231) επηζεκαίλεη φηη ν 

απνθιεηζκφο ηεο ηέρλεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα πνιινί εθ γελεηήο ηπθινί κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξε 

εκπεηξία θαη γλψζε ζε ζέκαηα ηέρλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έιιεηςε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ή γλψζεο γχξσ απφ ζέκαηα ηέρλεο ή θαη γηα ην ίδην ην 

κνπζείν σο ρψξν απφ ηελ πιεπξά ησλ ηπθιψλ επηζθεπηψλ είρε επηζεκαλζεί απφ ηα 

κνπζεία πνπ είραλ νξγαλψζεη πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο αλάινγεο δξάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Ruyssinck & Van Raemdonck (1991), πεξηγξάθνληαο δξάζεηο γηα 

ηπθινχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βέιγην ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

αλαθέξνπλ δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ησλ μελαγψλ κε αξθεηνχο απφ ηνπο 

ηπθινχο επηζθέπηεο φπσο ε έιιεηςε γλψζεο θαη ε έιιεηςε κλήκεο ζηελ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο («no art history memory»). Αληίζηνηρα, ε Candlin (2003), ζε ζρεηηθή ηεο 

έξεπλα αλαθέξεη σο έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηπθινί επηζθέπηεο 
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εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο κνπζείσλ, ηε 

δπλαηφηεηα επαθήο κε ζέκαηα ηέρλεο θάηη πνπ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα άηνκα πνπ 

απφ ηε ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε είραλ δηακνξθψζεη ηελ άπνςε φηη «ε ηέρλε δελ είλαη 

γηα απηνχο». ε φ,ηη αθνξά ηηο εκπεηξίεο απφ κνπζεία ε Pearson (1984:378), 

πεξηγξάθνληαο ηελ πξψηε απηηθή έθζεζε ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ αλαθέξεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηπθιψλ επηζθεπηψλ επηζεκαίλνληαο φκσο φηη γηα πνιινχο απφ 

απηνχο ήηαλ δχζθνιν λα ζπγθξίλνπλ ηελ εκπεηξία απηή κε πξνεγνχκελεο αλάινγεο 

εκπεηξίεο αθνχ επηζθέπηνληαλ ην Βξεηαληθφ Μνπζείν γηα πξψηε θνξά ή θαη 

γεληθφηεξα έλα κνπζείν. ε λεφηεξε έξεπλα ζηελ Σνπξθία κε έλα κηθξφ δείγκα 

θνηηεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

ειάρηζηεο γλψζεηο γεληθά γηα ην κνπζείν θαη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγψλ 

(Buyurgan, 2009:1196). Σα παξαπάλσ αλαδεηθλχνπλ ηφζν ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

φζν θαη ηνπ κνπζείνπ αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζε 

παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πνιηηηζηηθά αγαζά 

φζν θαη ζε ζέκαηα ηέρλεο. πσο επηζεκαίλεη ν Hayhoe (2000, 2013), ε εθπαίδεπζε 

ζηελ ηέρλε, νη επθαηξίεο θαη νη εκπεηξίεο γχξσ απφ ζέκαηα ηέρλεο ζην ζρνιείν απφ 

κηθξή ειηθία θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηα άηνκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο θαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο λα εκπιαθνχλ ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Hayhoe (2000) ζε 

ζρεηηθή ηνπ έξεπλα αλαθέξεη φηη άηνκα πνπ δελ είραλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζε κηθξή 

ειηθία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

σο ελήιηθεο ηδηαίηεξα αλ ληψζνπλ φηη απηφ «απεηιεί» ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, έλα 

θαηλφκελν αλάινγν ηεο «καζεκέλεο αδπλακίαο».  

 

Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηέρλε γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

έρεη επηζεκαλζεί απφ εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ππεχζπλνπο κνπζείσλ 

(ελδεηθηηθά: Brooks & Brooks, 1997∙McNear, 2000∙Pearson, 2003∙Perttunen, 2003) 

θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ επαθή θαη ηελ απφθηεζε γλψζε γχξσ απφ δεηήκαηα ηέρλεο, 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαη σο ελήιηθεο, ζηελ απφιαπζε 

ηεο ηέρλεο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο 

κπνξεί λα είλαη θαη αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλεξγαζία, ε 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ε αίζζεζε θαη ε δεμηφηεηα λα κνηξάδεηαη θαλείο εκπεηξίεο θαη 

γλψζε, ν ζεβαζκφο, θ.ά. (McNear, 2000:401). ην πιαίζην απηφ αμηνπνηνχληαη 

πνηθίια κέζα θαη πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αληηθείκελα ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε, άιιν πιηθφ, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη 

νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αίζνπζεο ηέρλεο. πσο επηζεκαίλνπλ νη 

Brooks & Brooks (1997:293-294,299) ε ηέρλε πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

πξνζέγγηζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε αληίιεςε φηη ε ηέρλε 

είλαη έλα ζέκα «νπηηθφ» ελψ ν «νπηηθφο εγγξακκαηηζκφο» ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφο σο «αληηιεπηηθφο εγγξακκαηηζκφο». Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηέρλε, νη 

θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ε αμηνπνίεζε πνηθίισλ κέζσλ, πιηθψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο θαη ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ ζε 

πνηθίια αληηιεπηηθά πεδία πνπ ζπλδένληαη κε έλλνηεο φπσο ε θιίκαθα, ην βάξνο, ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο ζψκαηνο, νη δηαθνξεηηθέο πθέο πιηθψλ ή επηθαλεηψλ, ε 

ζεξκνθξαζία, ηα αλάγιπθα ή εγράξαθηα ζρέδηα, ε γιψζζα αλαθνξηθά κε ηελ 
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πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ή αθφκα νζθξεηηθέο θαη αθνπζηηθέο πνηφηεηεο κε πνιιαπιά 

νθέιε θαη γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Armstrong, 2003∙Brooks & 

Brooks, 1997:293-297∙ Drower & Gerra, 2003∙Rosen, 2003). Παξάιιεια κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ελφο εχξνπο δεμηνηήησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο, ηε θαληαζία, λα 

γλσξίζνπλ ζηνηρεία άιισλ πνιηηηζκψλ, λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπλδέζεηο θαη κε άιια 

πεδία, λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη απηνπεπνίζεζε θαη γεληθφηεξα λα 

απνθηήζνπλ ηελ εμνηθείσζε εθείλε πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ ηέρλε 

κεηέρνληαο ηζφηηκα ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο σο κέιε κηαο θνηλσλίαο πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε (ελδεηθηηθά: Armstrong, 2003:357∙Brooks & 

Brooks, 1997:298∙ McNear, 2000∙Rosenberg, Schroder & Wheelock, 2003:367). ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ ηέρλε απνδίδεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ζπλεξγάδνληαη κε εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, λα αμηνπνηνχλ πνηθίια κέζα, πιηθά, κεζφδνπο, πεγέο θαη 

ηξφπνπο απφθηεζεο αλάινγσλ εκπεηξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία (McNear, 2000). Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ηα 

κνπζεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επθαηξίεο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα επηδηψθνπλ ηελ παξνρή 

πνηθίισλ αλάινγσλ επθαηξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη γεληθφηεξα. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. κε ζεκηλάξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο) ελψ 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δηδάζθνπλ εηθαζηηθά θαη άιια καζήκαηα ηέρλεο ζην ζρνιείν (Arsmstrong, 

2003:356-357).  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη projects ηα 

νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηελ δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κέζα απφ ηελ ηέρλε, κε ηε ρξήζε κεζφδσλ θαη πιηθψλ 

πνπ αμηνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο ζην πιαίζην κηθηψλ νκάδσλ κε βιέπνληα 

παηδηά θαη κε ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ θαη γεληθψλ ζρνιείσλ. Οη δξάζεηο απηέο 

πεξηειάκβαλαλ θαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία (BlindArt, 2006
α
, 2006β). O Hayhoe 

(2013
α
) πεξηγξάθνληαο ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο αλαθέξεη ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν 

φρη κφλν ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ζηα βιέπνληα παηδηά αλαθνξηθά 

κε ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ 

κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ 

γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο, ζηνηρεία πνπ επηζεκάλζεθαλ θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ.  

 

Πνιινί εξεπλεηέο, επίζεο, δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη κε ζηνηρεία φπσο ε ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ή ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο νη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θεληξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζε φια ηα παηδηά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
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ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Arter, Everest & McCall, 

1997: 246∙Golding, 2012∙ Pearson & Aloysious,1994). πσο έρεη θαλεί ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, (βι. θεθ. 1.3.) ν αληίθηππνο ησλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο ε  απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε, 

ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο, θ.ιπ., πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε (Dodd & Sandell, 2001:26-27∙ Sandell, 2002
α
: 5-6, 2003:45). 

Δθπαηδεπηηθνί παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλαθέξνπλ 

φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ απηνεηθφλα καζεηψλ πνπ δελ ζεσξνχληαη «θαινί» καζεηέο. Μαζεηέο 

πνπ δελ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζην γξαπηφ ιφγν θαη δελ ζεσξνχληαη «έμππλνη» ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε βησκαηηθέο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο 

πνπ δελ ππάξρνπλ πάληα ζην ζρνιείν, εηζπξάηηνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

επηβξάβεπζε πνπ εληζρχεη ηεο απηνεθηίκεζή ηνπο (Hooper-Greenhill, 2007:92, 174). 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη, έλαο παξάγνληαο πνπ ίζσο έρεη ζεκαζία 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη, φπσο ζεκεηψλεη ε Hooper-Greenhill (2007:174) φηη ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ δελ γλσξίδεη ηνπο καζεηέο φπσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο θαη 

επνκέλσο δελ είλαη «πξνθαηεηιεκκέλν» απέλαληη ζηα παηδηά φπσο ελδερνκέλσο είλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, ζηνηρείν πνπ φπσο επηζεκαίλεη ε ίδηα εξεπλήηξηα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε. 

 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη πσο πεξηβάιινληα «άηππεο εθπαίδεπζεο», βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ απηνχο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηα 

ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ  

project θαη ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηέρλεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ, ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Αγγειίδεο, 2011∙Αγγειίδεο & Αβξαακίδνπ, 

2011∙Βεξγίδεο, 2000∙ Filippatou & Kaldi, 2010).  Γηα παξάδεηγκα ν Βεξγίδεο (2000) 

αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ–Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο, φηη 

παξφιν πνπ ε αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζην πιαίζην κηαο αμηνιφγεζεο θαηά ηνλ πξψην 

ρξφλν ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζε καζεηέο Α΄ Γεκνηηθνχ, πξνέθπςε φηη νη 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βνεζήζεθαλ ζην λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο φπσο ε 

δεηιία, ε ληξνπαιφηεηα θαη ε δηζηαθηηθφηεηά αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηνπο θφβνπο 

ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλδηαθέξνλ, 

επίζεο, παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζεηηθά «κε αλακελφκελα» απνηειέζκαηα ζε παηδηά κε 

δπζθνιίεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φπσο ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο, ε έληαμε ζηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε απηνπεπνίζεζε. πσο αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (2000:309), απηά 

ηα «παξάπιεπξα κε αλακελφκελα» απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή φρη. Αμηνζεκείσην είλαη 
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πάλησο, φηη ζην πιαίζην απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθψλεζαλ φηη ην Πξφγξακκα θαη νη αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζεηηθφ αληίθηππν ζε παηδηά πνπ αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ελψ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ κάιινλ «ζπγθαηαβαηηθά» 

(Βεξγίδεο, 2000:305). Παξφκνηεο επηζεκάλζεηο θάλνπλ θαη νη Εαραξνπνχινπ & 

Ησαλλίδε (2011) αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε Γεληθά ρνιεία ζην πιαίζην αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο. Μειέηεο πεξίπησζεο αλαθνξηθά κε «άηππα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο», ηε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ θαη κεζφδσλ θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, δείρλνπλ φηη αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Αγγειίδεο, 2011∙Αγγειίδεο & Αβξαακίδνπ, 2011)
82

.  

 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ σο 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη εκπεηξηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο. Σα 

ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζην κνπζείν, ν ίδηνο ν ρψξνο ηνπ 

κνπζείνπ αιιά θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαζψο φπσο επηζεκαίλεη ν Hein (1998:7), δηαθνξεηηθέο 

κέζνδνη κάζεζεο, πνηθίια κέζα (π.ρ. κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ) κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη θαη κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αληίζηνηρα ζηα κνπζεία λα 

εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο πνπ ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν. Έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ είλαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ θαη απαίηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα (Νηθνλάλνπ,2002:15) πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή 

παηδηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βηψλνπλ δπζθνιίεο ζην ζπρλά αληαγσληζηηθφ θαη 

απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεη ε Hooper-Greenhill 

(1999γ:21-22) ηα επηηπρεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ είλαη απηά πνπ 

φρη κφλν ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ 

νη άλζξσπνη αιιά ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ψζηε λα εληζρχεηαη θαη ην 

αίζζεκα ηεο αμίαο ηνπο σο άηνκα. Σν ζηνηρείν, επίζεο, ηεο ςπραγσγίαο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί, έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή. πσο 

αλαθέξεη ε Νάθνπ (2001:204) νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ρσξίο πεξηηηή ή 

αλαπνηειεζκαηηθή βνήζεηα ελζαξξχλνληαο ηε κάζεζε θαη ηελ ςπραγσγία, 

θαιιηεξγνχλ ζεηηθά αηζζήκαηα ζηα άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο.  

 

                                                           
82

ηηο παξαπάλσ κειέηεο, σζηφζν, σο «άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο» ελλννχληαη νη ρψξνη εθηφο ηάμεο 

θαη ε νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε κεζφδνπο πνπ αμηνπνηνχλ πνιιαπιέο πεγέο, 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



139 
 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ είλαη ε θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο (Falk & Dierking, 1992) θαη ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. ηα παηδηά αξέζεη λα αιιεινεπηδξνχλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο κέζα 

ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, λα εμεξεπλνχλ πξάγκαηα, λα καζαίλνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ηξφπν θαη λα κνηξάδνληαη ηε γλψζε κε ηνπο θίινπο αιιά θαη κε ελήιηθεο ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζε αληίζεζε κε ηηο επηζθέςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε γεληθνχ 

ηχπνπ μελαγήζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ (Griffin, 2007:32-35). Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

φια ηα παηδηά θαη κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε πιαίζηα 

ζπλεθπαίδεπζεο ελζαξξχλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παηδηψλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο.  

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ θαη νη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε φια ηα παηδηά. 

Γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα 

θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηνπ ιεγφκελνπ δηεπξπκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(expanded core curriculum) (Sacks, 2014), κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο (Sacks & Silberman, 2000:616). 

πσο αλαθέξνπλ νη Sacks & Silberman (2000:617) ε δηαδηθαζία  θνηλσληθνπνίεζεο, 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πξνζιακβάλνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη αιιεινεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ 

ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη επθαηξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ψζηε απηέο νη δεμηφηεηεο λα γεληθεχνληαη θαη ζε 

άιινπο ρψξνπο εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα ε απηνεηθφλα, ε 

απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ε ηθαλφηεηα ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

άιινπο, ε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε θαη ζε δηάινγν, ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ν ζεβαζκφο ζηνπο άιινπο, ε θαηαλφεζε, ε αλάπηπμε 

θηιίαο κε ζπλνκειίθνπο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη κε θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κεζφδνπο θαη ζην πιαίζην 

πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρψξσλ (Sacks, 2014∙ Sacks & Silberman, 2000). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζην κνπζείν θαη ηα 

γεληθά καζεζηαθά νθέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη  

ζηάζεσλ φπσο πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην κνπζείν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελίζρπζεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (θαη) ζε παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ζην βαζκφ 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ, επηδηψθνπλ 

αλάινγνπο ζηφρνπο θαη δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην κνπζείν παξέρεη φρη κφλν αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα 

αιιά δεκηνπξγεί θαη ζπλζήθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 
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Γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην ζρνιείν είλαη βαζηθφ κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ο Cobb (1997:186) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνληαο δεηήκαηα φπσο ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

ρψξνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επίζθεςεο ελψ γηα ηα κνπζεία αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ  καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ίδηνο εξεπλεηήο (φ.π.) αλαθέξεη φηη νη επηζθέςεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ ζεηηθέο εκπεηξίεο, λα 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λα εληζρχνπλ ηελ 

απηνλνκία θαη ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ε αλάπηπμε 

καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο είλαη κέξνο ηεο επζχλεο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη φρη 

απνθιεηζηηθά ελφο.  

 

πλνςίδνληαο βαζηθά ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηα -δπλεηηθά- 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νθέιε ηεο Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, ε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα φπσο: 

 ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζηφρσλ (γλσζηηθψλ, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ, 

θ.ιπ.) φπσο γηα φια ηα παηδηά. 

 ηελ πξφζβαζε ζε πνιηηηζηηθά αγαζά, ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζηελ 

παξνρή εκπεηξηψλ απφ ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο 

επθαηξίεο άηππεο κάζεζεο θαη πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ γηα έξγα ηέρλεο θαη 

πνιηηηζκνχ θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο απφ άιιεο πεγέο νπηηθνχ ηχπνπ.   

 ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο (δηεπξπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα). 

 ηελ πξνψζεζε θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε (απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο, αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, θ.ιπ.).  

 ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

ζηε ζρνιηθή δσή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κνπζεία. 

 ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ άξζε θξαγκψλ 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ πνιηηηζκφ. 

 ην άλνηγκα ησλ – εηδηθψλ - ζρνιείσλ ζηελ θνηλσλία.  

 ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο ζην 

πιαίζην δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνηθίισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δξάζεσλ. 
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 ηελ πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ καζεηψλ - θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ζε πιαίζηα 

ζπλεθπαίδεπζεο – αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. 

 ηελ θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθήο παηδείαο, ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

απαξαίηεησλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ κε 

καθξνπξφζεζκα νθέιε ζηε δσή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

 

Καηαιήγνληαο, ηα κνπζεία κπνξνχλ λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν γεληθφηεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ζηελ «εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε» γεληθφηεξα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(παλδάγνπ, 2011) θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή, ζην βαζκφ πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζβαζεο αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο δε δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξφβιεκα ηεο φξαζεο αιιά θαη σο πξνο πνιιά 

άιια ραξαθηεξηζηηθά (Candlin, 2003∙DeCoster & Loots, 2004) θαη απηνλφεηα απηφ 

ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Αξγπξφπνπινο, 2011∙παλδάγνπ, 2011∙Warren, 2005). 

Ζ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζην κνπζείν δελ είλαη κφλν 

έλα δήηεκα πνπ αθνξά «ηερληθέο ππνδνκέο» θαη δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο νη νπνίεο 

νπσζδήπνηε απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε αιιά κηα πνιπδηάζηαηε εκπεηξία πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο θαη πξνυπνζέηεη κηα πεξηζζφηεξν νιηζηηθή 

αληίιεςε αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ 

παξνρή ζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κε βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

νθέιε.  

 

Κπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 4
νπ

 θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ κνπζείσλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζηε βάζε ζχγρξνλσλ 

ζεσξηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία, ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε. ηνλ ππξήλα ησλ εξεπλψλ γηα 

ηε κάζεζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ βξίζθεηαη ε αληίιεςε φηη ε κάζεζε είλαη κία 

ζπλερήο, δηα βίνπ ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ αθνξά κφλν ηε ζπζζψξεπζε 

πιεξνθνξηψλ αιιά έλα εχξνο απνηειεζκάησλ φπσο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ην κνπζείν θαη ην ζρνιείν δηαθέξνπλ 

σο ζεζκνί θαη αλάινγα ε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κνπζείσλ δηαθέξεη απφ απηή 

ηνπ ζρνιείνπ  θαη ηεο  «ηππηθήο» εθπαίδεπζεο. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, ην κνπζείν 

θαη ην ζρνιείν κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο θαη πξνβιεκαηηζκνχο φπσο ε πξφζβαζε 

θαη ε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ. Έηζη, ηα κνπζεία δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη παξνρψλ γηα ζρνιηθέο νκάδεο πνπ απνηεινχλ κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο «νκάδεο θνηλνχ» ελψ ζηε  ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ νη 
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εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ  παξάγνληα δηακεζνιάβεζεο θαη 

ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. Αλάινγα, ηα κνπζεία νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο θπξίσο κε ηελ «πξνζαξκνγή» ησλ δξάζεσλ απηψλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο, αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ηηο ππνδνκέο ησλ κνπζείσλ. ηε δηαδηθαζία απηή, ηδηαίηεξε 

ζεκαζία απνδίδεηαη θαη ζηε ζπλεξγαζία  κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο. Παξά ηε ζηελή ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

αξθεηέο αζάθεηεο ζηελ πξαγκάησζε απηήο ηεο ζρέζεο κε φξνπο ζπλεξγαζίαο ελψ 

ιείπνπλ θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο. Σν δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο νκάδεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο 

είλαη επίζεο έλα αλνηρηφ πεδίν έξεπλαο θαη ζπδήηεζεο. 

Γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο ε «πιηθφηεηα» ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ θαη ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ζην  κνπζείν ζπγθαηαιέγνληαη 

αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ, ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιχ λσξίο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παηδηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο. Σα – δπλεηηθά – καζεζηαθά 

νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ θαη κε καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο, πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο ζηφρσλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα άξζεο θξαγκψλ 

πξφζβαζεο ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ησλ κνπζείσλ ζην βαζκφ πνπ αμηνπνηνχληαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζηε 

βάζε κηαο νιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο πξφζβαζεο, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ 

θαη εκπιεθνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1. Γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο παξακέηξνπο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο πινπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή δχν επηκέξνπο εξεπλψλ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

πεδία: α) ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο 

πνπ ππεξεηνχλ ζε δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη β) ζην ρψξν ησλ 

αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηε κνπζεηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ρψξαο καο. 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε πεδίν έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ηα εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη αλαθέξνληαη θαη νη δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο. 

5.2. Έξεπλα ζε ζρνιεία κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

5.2.1. ηφρνη ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρνιεία κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο αθνξνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

κνπζείσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο κε έκθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο. Πην αλαιπηηθά, ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ:  

 

α. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γεληθφηεξα απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πνηεο πξαθηηθέο αθνινπζνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν; 

β. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο απφ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία; Πνηεο πξαθηηθέο αθνινπζνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν; 

γ. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ην δήηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ησλ κνπζείσλ 

γεληθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  
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δ. Τπάξρνπλ παξάγνληεο φπσο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί 

λα επεξεάδνπλ δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  

5.2.2. H κέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο εκπίπηεη ζηελ έξεπλα πεδίνπ κε ηε ρξήζε κηθηψλ εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Ο ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(Cohen & Manion, 1994∙ Dey, 1993∙ Javeau, 1993∙αξαθίδνπ, 2011). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα θηλήζεθε ζε νξηδφληην άμνλα κε ηε ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζε θαηαθφξπθν άμνλα 

κε ζπλεληεχμεηο γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

5.3. Πνζνηηθή έξεπλα  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα κειέηε επηζθφπεζεο
83

 κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε πνζνηηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Με ηελ επηζθφπεζε ζπγθεληξψζεθαλ ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, εμαθξηβψζεθαλ 

ζπζρεηηζκνί θαη έγηλαλ γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ (Cohen & Manion, 1994:122-151∙ αξαθίδνπ, 2011:39-41).  

5.3.1. πκκεηέρνληεο πνζνηηθήο έξεπλαο  

Ο πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη εθπαηδεπηηθέο δνκέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 θαη είραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο. ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 43 εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 ππνζηήξηδαλ 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη 

θνίηεζεο: ζε Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ θαη Ακβιπψπσλ ηα νπνία είλαη πέληε ζε φιε 

ηελ Διιάδα θαη ζε Γεληθά ρνιεία ηεο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Παξάιιειε 

ηήξημε
84

 ή ζε Σκήκαηα Έληαμεο
85

. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

                                                           
83

 χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (1994:122), «νη επηζθνπήζεηο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα 

εληνπίζνπλ ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ή λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα».  
84

 Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ, επίζεο λα θνηηνχλ «ζε ζρνιηθή 

ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ, φηαλ απηφ 

επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ», (Νφκνο 3699/2008, άξζξν 

6, παξ. 1β).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



145 
 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελφηεηαο Η ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Βι. 

Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Η, ελφηεηα Η: «Πξνθίι Δξσηεζέλησλ»): 

 

Χο πξνο ην θχιν, απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 76,2% (Ν=32/42) ήηαλ 

γπλαίθεο θαη ην 23,8% (Ν=10/42) άληξεο. Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ην 64,3% 

(Ν=27/42) αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 30 εηψλ θαη ην 21,4% (Ν=9/42) 

ζηελ νκάδα 41-50 (βι. γξαθήκαηα 1 θαη  2 αληίζηνηρα θαη Παξάξηεκα, πίλαθεο 6 θαη 

7 αληίζηνηρα). 

Γξαθήκαηα 1 θαη 2: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία. 

 

Γξαθήκαηα 3 θαη 4: Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εκπεηξίαο κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο αληίζηνηρα. 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 60,5% (Ν=26/43) 

δήισζε πξνυπεξεζία έσο 5 έηε κε ην επφκελν πνζνζηφ (11,6%, Ν=5/43) λα 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία 11-15 έηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ 

                                                                                                                                                                      
85

 Σα Σκήκαηα Έληαμεο απνηεινχλ δνκέο θνίηεζεο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη απνηεινχλ εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ (Νφκνο 3699/2008, άξζξν 6, παξ. 1 γ).   
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πξνυπεξεζία κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο απφ 0-5 έηε (85,7%, Ν=36/42) κε ηηο 

επφκελεο θαηεγνξίεο λα ζπγθεληξψλνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά (βι. παξαπάλσ, 

γξαθήκαηα 3 θαη 4 θαη Παξάξηεκα, πίλαθεο 8 θαη 9 αληίζηνηρα). 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο θαη γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ επηιέρζεθε ε δηάθξηζε κεηαμχ δχν γεληθψλ πεξηνρψλ, ηελ 

πεξηνρή «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» θαη ηηο πεξηνρέο «Δθηφο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» 

(πεξηθέξεηα). Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, ην 40% (Ν=16/40) ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη ππεξεηεί εληφο «Αηηηθήο ή Θεζζαινλίθεο» θαη ην 60% (Ν=24/40) ζε 

άιιεο επαξρηαθέο πεξηνρέο. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθέξεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππεξεηνχζαλ ζε δνκέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ππεξεηνχζε ζε «Γεληθφ ρνιείν- Παξάιιειε 

ηήξημε» (46,5%, Ν=20/43), αθνινπζεί ην «Δηδηθφ ρνιείν (Σπθιψλ)» γηα ην 39,5% 

ησλ πεξηπηψζεσλ (Ν=17/43) θαη ηα «Σκήκαηα Έληαμεο» ζην 14% (Ν=6/43) (βι. 

γξαθήκαηα 5 θαη 6 αληίζηνηρα θαη Παξάξηεκα, πίλαθεο 10 θαη 11 αληίζηνηρα). 

 
 

 

 

Γξαθήκαηα 5 θαη 6: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή θαη ηε δνκή ππεξεζίαο 

αληίζηνηρα. 

 

Δμεηάδνληαο ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, ε 

πιεηνςεθία ήηαλ απφθνηηνη ηνπ «Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο» θαζψο απηφ δειψλεηαη απφ ην 41,9% ησλ αηφκσλ. 

Αθνινπζεί ε θαηεγνξία «Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή» κε 20,9%, ε θαηεγνξία 

«Πηπρίν Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο» κε 18,6% θαη ε θαηεγνξία «Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ Δηδηθή Αγσγή» 

ζην 7% (βι. πίλαθα 1 θαη Παξάξηεκα, γξάθεκα 7). 

 

Πίλαθαο 1: πνπδέο/θαηάξηηζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

πνπδέο                                                                                                          Ναη   (%)       Όρη  (%) 

Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 18,6 81,4 
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Σέινο, ην 75,6% (Ν=31/41) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ή ζεκηλάξηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο (βι. γξάθεκα 7 

θαη Παξάξηεκα, πίλαθα 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 7: Καηάξηηζε/επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

 

πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

ζηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ήηαλ γπλαίθεο (76,2%) ελψ ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (64,2%) ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ. Σν 60,5% ππεξεηνχζε ζε Γεληθά 

ρνιεία ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο θνίηεζεο κε θπξηφηεξε ηελ «Παξάιιειε ηήξημε-

πλεθπαίδεπζε» (46,5%). Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο 

(Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε 

θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία) ελψ έλα πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ππεξεηνχζε ζε ζρνιηθέο δνκέο ηεο πεξηθέξεηαο ελψ 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δειψλεη ζρεηηθή εκπεηξία απφ 0-5 

έηε παξφιν πνπ ε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 18,6 81,4 

Πξφγξακκα Δμνκνίσζεο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
14,0 86,0 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο 
41,9 58,1 

Πηπρίν Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
18,6 81,4 

Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 20,9 79,1 

εκηλάξην Δπηκφξθσζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 7,0 93,0 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ Δηδηθή Αγσγή 7,0 93,0 

Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ζηελ Δηδηθή Αγσγή  100,0 

Άιιν Πηπρίν 9,3 90,7 
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είλαη κεγαιχηεξε. Γηα παξάδεηγκα θαλέλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δήισζαλ 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 20 θαη πιένλ έηε δε δειψλεη αληίζηνηρε πξνυπεξεζία κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ελψ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπεξεζίαο απφ 16 έσο 20 έηε κφλν έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δειψλεη θαη 

αληίζηνηρε πξνυπεξεζία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Σέινο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (75,6%) δήισζε φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ή 

ζεκηλάξηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο.  

5.3.2. Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο – ρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε 

βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο σο κηαο κειέηεο επηζθφπεζεο (βι. θεθ. 5.2.1. θαη 

θεθ. 5.3), ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο θάζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα (αξαθίδνπ, 2011:41). Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο: αξρηθή δεκηνπξγία 

εξσηεκαηνινγίνπ κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, πηινηηθή εθαξκνγή, δεκηνπξγία λένπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηνχ ηχπνπ θπξίσο εξσηήζεηο, πηινηηθή εθαξκνγή θαη 

δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ δνκψλ εθπαίδεπζεο, ηε δηαπίζησζε ηεο 

έιιεηςεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε 

έλα εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ παξφιν φηη νη δπζθνιίεο ζπκπιήξσζεο ηέηνησλ ηχπσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, αληαπφθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπιινγήο 

γεληθφηεξα πιεξνθνξηψλ (π.ρ. αλαπάληεηεο εξσηήζεηο, αφξηζηεο ή γεληθέο 

πιεξνθνξίεο)  έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία (Cohen & Manion, 1994:137∙ 

αξαθίδνπ, 2011:30, 32). Αθνινχζεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα κηθξφ δείγκα ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο κε 

εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο. Σν ζηάδην απηφ έδεημε κηα βαζηθή 

δπζθνιία ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί ζε απηή ηε θάζε εμέθξαζαλ ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπο γηα ην εχξνο ησλ 

εξσηήζεσλ, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηε δπζθνιία γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, ηελ 

πηζαλή ρακειή αληαπφθξηζε θαη ηε κε επηζηξνθή ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Αλ θαη νη δπζθνιίεο απηέο ήηαλ αλακελφκελεο, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα ζρφιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην απηφ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ - 

θαηά θχξην ιφγν - εξσηήζεηο, δηαξζξσκέλεο ζε άμνλεο/ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



149 
 

(αξαθίδνπ, 2011: 29-30) πνπ θάιππηαλ δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ηφζν ζην πιαίζην επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία φζν θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο 

LIKERT, φπνπ ε ηηκή 1 δειψλεη ηελ αξλεηηθή ζέζε ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο-δήισζεο θαη ε ηηκή 5 ηελ απφιπηα ζεηηθή ζέζε 

(αξαθίδνπ, 2011:25-26). Δθηφο απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ζπκπιεξσκαηηθά θαη νξηζκέλεο αλνηρηέο εξσηήζεηο 

γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ή άιισλ παξαηεξήζεσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ (αξαθίδνπ, 2011:31). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δφζεθε εθ 

λένπ ζε έλα δείγκα ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο κε εκπεηξία ζηελ 

εθπαίδεπζε κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Μεηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλαλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζηε δηαηχπσζε θαη 

ην πεξηερφκελν νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη θαηαξηίζηεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ ψζηε λα έρνπλ ζαθήλεηα, αθνξνχζαλ ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ θαη δελ πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεθε ζηα 15΄.  

 

Πην αλαιπηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ 

δηαξζξσκέλν ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο κε ηα 

δεκνγξαθηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο ην θχιν, ε ειηθία, 

ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ηελ πεξηνρή θαη ηε δνκή ππεξεζίαο θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ θαηάξηηζε ή ηελ επηκφξθσζε ζηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε (Δλφηεηα Η: «Πξνθίι Δξσηεζέλησλ», βι. Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην 

Η). Οη ελφηεηεο-άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πεξηειάκβαλαλ ζπλνιηθά 21 εξσηήζεηο–πξνηάζεηο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δεχηεξνο άμνλαο (Δλφηεηα ΗΗ: «Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε 

Μνπζεία») πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία φπσο ε 

πξαγκαηνπνίεζε ή φρη επηζθέςεσλ, ε ζπρλφηεηα επίζθεςεο θαη ηα είδε ησλ 

κνπζείσλ ζηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο, δεηήκαηα πξνεηνηκαζίαο 

ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία φπσο ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο θαη 

ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο, ζχλδεζε κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ, δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ιφγνη/δπζθνιίεο γηα ηε κε πξαγκαηνπνίεζε 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Ο ηξίηνο άμνλαο εξσηήζεσλ (Δλφηεηα ΗΗΗ: «Υξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ») πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε ελδνζρνιηθέο πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ 

κνπζείσλ φπσο ε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ κνπζείσλ, ηα είδε πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο, νη ιφγνη κε ρξήζεο ζρεηηθνχ 

πιηθνχ θαη νη παξάγνληεο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε 

ζρεηηθνχ πιηθνχ. Ο ηέηαξηνο άμνλαο εξσηήζεσλ (Δλφηεηα ΗV: «πλεξγαζία ρνιείνπ 
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θαη Μνπζείνπ»), αθνξνχζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη κνπζείνπ θαη πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο πξηλ ηελ 

επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζην κνπζείν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ κνπζείσλ, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Σέινο, ν πέκπηνο 

άμνλαο εξσηήζεσλ (Δλφηεηα IV : «Αμηνπνίεζε ησλ Μνπζείσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ 

Μαζεηψλ κε νβαξά Πξνβιήκαηα ξαζεο») δηεξεπλνχζε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ κνπζείνπ κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ε ρξεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, νη 

παξάγνληεο δπζθνιίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ αλαθνξηθά κε ηηο επηζθέςεηο παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε, επίζεο, έλα εηζαγσγηθφ θείκελν πνπ ζηφρεπε ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην γεληθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηε ζεκαζία 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηαβεβαίσζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ίδησλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, γηλφηαλ ζαθήο αλαθνξά ζην 

πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

(Cohen & Manion, 1994:143∙ αξαθίδνπ, 2011:30). Οιφθιεξν ην εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα («Δξσηεκαηνιφγην Η»). 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε νξηζκέλεο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο 

ζην επίπεδν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλδένληαη κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (Δηδηθά ρνιεία θαη δηαθνξεηηθέο δνκέο θνίηεζεο ζηα Γεληθά 

ρνιεία), ηνλ κηθξφ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε άιιεο αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηηο 

αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο πξφζζεηεο 

αλαπεξίεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα απνηεινχλ δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη δπλαηφηεηεο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα εληαίν 

εξσηεκαηνιφγην θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηε 

δνκή εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

αληηκεησπίζηεθε ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ πξνζζήθε ηεο 

επηινγήο «Άιιν» ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή άιιεο 

απαληήζεηο, θαη ζε επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ έιεγρν 

εμάξηεζεο ησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο.  

 

Μία άιιε δπζθνιία ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη 
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εηδηθφηεξα ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πξφζζεηεο 

αλαπεξίεο θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο κε αχμεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη άιια ζπλνδά 

πξνβιήκαηα (Αξγπξφπνπινο, 2011:34). Απφ ηελ πηινηηθή θάζε ηνπ δεχηεξνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηαπηζηψζεθε φηη εξσηήζεηο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ κε γεληθή 

φκσο δηαηχπσζε  - π.ρ. άιιεο δπζθνιίεο/πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ – ήηαλ αζαθείο 

θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Δξσηήζεηο κε 

πην ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε απηφ ην ζέκα απνθεχρζεθαλ γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ. Σειηθά, 

επηιέρζεθε λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ εξσηήζεηο γηα πηζαλέο πξφζζεηεο αλαπεξίεο 

θαζψο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα θέξεη ζε ακεραλία ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπο 

ζπλππνινγίδνληαο κάιηζηα θαη ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Γφζεθε, φκσο, ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο – εθφζνλ ην 

επηζπκνχζαλ - λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε αλνηρηέο εξσηήζεηο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα – π.ρ. ζε εξσηήζεηο πνπ δεηνχζαλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο ή ζρφιηα γηα 

ζέκαηα ηα νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ -  ή ζηελ επηινγή «Άιιν» πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε είρε πξνζηεζεί 

ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα θαη κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθψλ ρνιείσλ έδσζαλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ έθθξαζε απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο κε 

γλψκνλα πάληα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη εθφζνλ νη ίδηνη αλέθεξαλ 

ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. 

5.3.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2012. 

πγθεθξηκέλα, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην κε ηε ιήμε ηεο ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε ηηο δπζθνιίεο ηφζν εληνπηζκνχ ηνπ δείγκαηνο φζν θαη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλδένληαη κε ηνλ κηθξφ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε άιιεο 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξναλαθέξζεθε αιιά θαη κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ραξηνγξάθεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη κε ηελ ηαθηηθή  

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ.   

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2003-2004 ην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, επηζεκαίλνληαο ηελ έιιεηςε ραξηνγξάθεζεο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηα ζπλαθφινπζα πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε κηαο 

ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηεο κνξθήο ηεο, πξνρψξεζε ζε κηα έξεπλα κε θχξην 

ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο απηήο ήηαλ θαη ε πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηεί ε 
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Δηδηθή Αγσγή. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο νη καζεηέο κε 

«πξνβιήκαηα φξαζεο» απνηεινχζαλ θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην 0,7% 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην/Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο, 2004)
86

. Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ν Βνπγηνπθιίδεο (2006) ε 

έξεπλα απηή αθνξνχζε δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΔΑ) θαη δελ πεξηειάκβαλε 

ζηνηρεία γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε Γεληθά 

ρνιεία ρσξίο ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο. Δπηπιένλ, ν αθξηβήο 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απφιπηα γλσζηφο, θαζψο πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο ραξηνγξάθεζεο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηφζν ζην ρψξν ηεο Γεληθήο Αγσγήο φζν θαη ζην 

ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιιά παηδηά κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα έρνπλ θαη άιιεο αλαπεξίεο γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

πξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαγξαθή ηνπο αλά θαηεγνξία αλαγθψλ ζε ζρέζε θαη κε 

ην εξψηεκα γηα ην πνηα αλαπεξία ζεσξείηαη θχξηα (Hoddap, 2003:164). 

 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο κηαο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη ησλ δνκψλ ζηηο νπνίεο θνηηνχλ νη καζεηέο απηνί, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηφο απφ ηα Δηδηθά 

ρνιεία Σπθιψλ, πίλαθεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δνκψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, νη πίλαθεο 

ηνπνζεηήζεσλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2011-2012 ζε δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη νη πίλαθεο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε ζηήξημε)
 87

 θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο. ηηο 

                                                           
86

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζχλνιν 15.850 αηφκσλ πνπ εμππεξεηνχζε ε Δηδηθή Αγσγή θαηά ην έηνο 2003  

ηα παηδηά κε «πξνβιήκαηα φξαζεο» ήηαλ 105. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

κε «πξνβιήκαηα φξαζεο» βξίζθνληαλ ζηελ Αηηηθή θαη αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα ηεο  Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

Παξφκνηνο αξηζκφο καζεηψλ κε «πξνβιήκαηα φξαζεο»  θαίλεηαη θαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ 2005 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλά 

θαηεγνξία αλαγθψλ, απ’ φπνπ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ θνηηνχζαλ ζε 

δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο (εηδηθά ζρνιεία θαη ηκήκαηα έληαμεο) Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ήηαλ ζπλνιηθά 154. Απφ ηνπο καζεηέο απηνχο νη 13 ήηαλ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, νη 

115 ήηαλ καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηκήκαηα έληαμεο 

(51 θαη 64 αληίζηνηρα) θαη νη 26 ήηαλ καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ηκήκαηα έληαμεο θαη ΔΔΔΚ (22 θαη 4 καζεηέο αληίζηνηρα), απφ http://www.chiourea.gr/2009/03/1-5-

2005_13.html (πξφζβαζε 4 Μαΐνπ 2012).  
87

 Με ηνλ Νφκν 3966/2011 (θεθ. 5, άξζξν 56, παξ. 2
α
) νξίδεηαη φηη «απφ ηελ 1/9/2010, ε παξάιιειε 

ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη θαη κέζσ πξνγξακκάησλ εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία εληάζζνληαη 

ζε Πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ην Γεκφζην ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ θιάδσλ ΠΔ 60 θαη ΠΔ 70 

πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζηελ ΔΑΔ, ΠΔ 61, ΠΔ 71 […]. Αλ νη αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνί 

δελ επαξθνχλ, ζηα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ινηπνί εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ 

ΠΔ 60 θαη ΠΔ 70…». Καηά  ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (2011-2012), ε παξάιιειε ζηήξημε – 

ζπλεθπαίδεπζε, θαιχπηνληαλ κε μερσξηζηέο θάζεηο ηνπνζέηεζεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη κε μερσξηζηνχο θαηά θιάδνπο πίλαθεο ηνπνζεηήζεσλ. Ζ θάιπςε 
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δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ην θξηηήξην εληνπηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε 

πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ζηε γλψζε ηεο γξαθήο Braille σο πξνζφλ ηνπνζέηεζεο ζε 

ζρνιεία κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. Με βάζε ηε ρξήζε θαηαιφγσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ δείγκαηνο, σο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απιή 

ηπραία δεηγκαηνιεςία
88

, αλ θαη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ελφο ζπγθεληξσηηθνχ 

θαηαιφγνπ ηνπ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ. 

 

Παξά ηελ χπαξμε ησλ θαηαιφγσλ ρξεηάζηεθε λα πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ηηο δνκέο 

πνπ ήηαλ εθηθηφ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε χπαξμε 

καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ε ππνζηήξημή ηνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ απνηεινχζαλ ηνλ πιεζπζκφ 

ζηφρν ηεο έξεπλαο. Μηα επηπιένλ δπζθνιία κε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ήηαλ ε αλαθνξά νλνκάησλ θαη φρη 

δνκψλ (π.ρ. αλαπιεξσηέο κε θξηηήξην ηε γξαθή Braille ζηελ Παξάιιειε ηήξημε). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα πιιφγσλ (π.ρ. χιινγνη 

Απνθνίησλ Δηδηθήο Αγσγήο,  χιινγνη Γνλέσλ Παηδηψλ κε Πξνβιήκαηα ξαζεο), 

ρνιηθψλ πκβνχισλ, δηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη βέβαηα ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, δηαπηζηψζεθαλ πνηθίιεο πεξηπηψζεηο: 

ζρνιεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ρσξίο ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ζρνιεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

κε ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε ζηήξημε), αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο πνπ είραλ πξνζιεθζεί κε θξηηήξην ηε γξαθή Braille αιιά δελ 

ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ζρνιεία ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ ζε ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο αιιά νη καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο είραλ απνθνηηήζεη. 

 

πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 66 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ δηαλνκή θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

εθπαηδεπηηθφ – ηαρπδξνκηθά, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή θαη πξνζσπηθά. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ζην θάθειν εθηφο απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

κε ην ζπλνδεπηηθφ εηζαγσγηθφ θείκελν, εζσθιείνληαλ, επίζεο, έλαο επηπιένλ θάθεινο 

θαη ηα απαξαίηεηα γξακκαηφζεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 

επηζηξνθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αξαθίδνπ, 2011:41). ε θάζε πεξίπησζε, 

ηεξήζεθαλ θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή ηνπο, ηνλ ζεβαζκφ 

ησλ απαληήζεψλ ηνπο θαη ηελ ερεκχζεηα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε 

                                                                                                                                                                      
ησλ αλαγθψλ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο-πλεθπαίδεπζεο κε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζπλερίδεηαη 

κε παξφκνην ηξφπν θαη θαηά ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
88

 χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (1994:128),  ζηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία «επηιέγεηαη ζηελ 

ηχρε κέζα απφ έλαλ θαηάινγν ηνπ πιεζπζκνχ (έλα πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο) ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα». 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



154 
 

αηνκηθά –απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο 

ή ζπλεθηεπθηή– (αξαθίδνπ, 2011:31).  

 

Σειηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 46 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ αληαπφθξηζε θξίλεηαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθή (πνζνζηφ 69,69%), αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ζπρλά έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο κπνξεί λα κελ επηζηξέθεηαη 

(αξαθίδνπ, 2011:31-32). Ζ αληαπφθξηζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα 

ηφζν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ην ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 

εξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο πνπ είηε είραλ καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ ηάμε ηνπο ρσξίο άιιε ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ 

Δηδηθήο Αγσγήο είηε απαζρνινχληαλ ζηελ Παξάιιειε ηήξημε ρσξίο πξνεγνχκελεο 

ζπνπδέο – βαζηθέο ή κεηαπηπρηαθέο - ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Ζ εμαίξεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο έγηλε γηα λα κελ αιινησζεί ν 

πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο.  

5.3.4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο  

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην πιαίζην απηήο ηεο θάζεο ηεο έξεπλαο κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε πνζνηηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζπγθεληξψζεθαλ ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, εμαθξηβψζεθαλ ζπζρεηηζκνί θαη 

έγηλαλ γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αθνξά ζηηο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή) (αξαθίδνπ, 2011:47-

48). Καηφπηλ γίλεηαη έιεγρνο εμάξηεζεο ησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (ζηαηηζηηθή 

ζπκπεξαζκαηνινγία) (αξαθίδνπ, 2011: 48-50).  

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο, 

ηεο θαηαλνκήο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο δνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ ζε ελφηεηεο απηνχ ζπκκεηείραλ ππννκάδεο ησλ αηφκσλ κε 

βάζε πξνεγνχκελεο απαληήζεηο, ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηνπο 

ειέγρνπο ηεο ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο είλαη κηθξφ θαη άξα δελ θξίλεηαη ίζσο 

ηθαλφ λα νδεγήζεη ζε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. Χζηφζν θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρνη έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε 

πηζαλή ηάζε θαη λα ππάξμνπλ νη ελδείμεηο γηα επηπιένλ κειινληηθή δηεξεχλεζε.  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο εθαξκφζηεθαλ 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ειέγρνπ: 

 κε δεκηνπξγία πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ θαη εθαξκνγή ρ2 ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ειέγρσλ ηεο εμάξηεζεο κεηαμχ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. 
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 εθαξκνγή κε παξακεηξηθνχ ηεζη θαη ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο Mann-Whitney 

θαζψο ηα δεδνκέλα σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη κε ζπζρεηηζκέλα 

θαη ην πιήζνο ηνπο κηθξφ.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, αθφκε, φηη θαηά ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ν έιεγρνο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έγηλε κε ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ θαη κε παξακεηξηθψλ 

ηεζη. Ζ δηαθνξά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ήηαλ πνιχ κηθξή αιιά ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ζε νξηζκέλεο νκάδεο ζχγθξηζεο θαη ηεο κε ζπκκεηξηθήο 

θαηαλνκήο ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κε παξακεηξηθψλ ηεζη. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην ηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο (SPSS – PASW Statistics 18) (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011) θαη ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη α=,05. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο. Με ηνλ εληνπηζκφ λνεκαηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ππήξραλ ζε πξνηάζεηο θαη ιέμεηο ησλ απαληήζεσλ ζρεκαηίζηεθαλ 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο (Dey, 1993∙Miles & Huberman, 1994).  

5.4. Ζ πνηνηηθή έξεπλα  

πσο πξναλαθέξζεθε ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νξηδφληην άμνλα κε ηε 

ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε θαηαθφξπθν άμνλα κε ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Cohen & Manion, 1994∙ Dey, 

1993∙ Javeau, 1993).  

5.4.1. πκκεηέρνληεο πνηνηηθήο έξεπλαο  

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ζπλεληεχμεηο ζπκκεηείραλ 15 εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 

Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 

ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο 

εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο (Δηδηθά ρνιεία, Παξάιιειε ηήξημε, Σκήκαηα Έληαμεο),  

είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά είηε θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο είηε παιαηφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ζπλεληεχμεηο ζπκκεηείραλ 

ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ (ΔΔ), ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Σκήκαηα Έληαμεο (ΔΣΔ) θαη νθηψ εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζηελ Παξάιιειε ηήξημε (ΔΠ) θαη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη 

θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δνκέο Παξάιιειεο ηήξημεο ήηαλ 

ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θάησ ησλ 30 εηψλ ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είραλ 

εκπεηξία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο απφ 1-5 έηε.  
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5.4.2. Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο – Ζκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε  

ηελ έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο αθνινπζήζεθε ν ηχπνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

κε αλνηρηέο εξσηήζεηο. Γεληθφηεξα, απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο παξέρεη κεγαιχηεξε 

επειημία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα αιιά θαη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπλεληεπθηή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ, 

λα αιιάμεη ηε δηαηχπσζε, λα ηηο εμεγήζεη, λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο θ.ιπ. (Bell, 2001: 

143-168∙ Cohen & Manion, 1994: 373-410∙ αξαθίδνπ, 2011:58-63), ζηνηρεία 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αλ ζπλππνινγίζνπκε ηα δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα ζηα νπνία ππεξεηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αιιά 

θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ 

εξσηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ - «νδεγφο ζπλέληεπμεο» (αξαθίδνπ, 

2011:58-59) - έγηλε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

αιιά θαη κε βάζε θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε πξνεγεζεί. Έηζη, 

δηακνξθψζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε «εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο» θαη εξσηήζεηο 

«γλψκεο ή αμηψλ» (αξαθίδνπ, 2011:59). Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ δηαξζξσκέλεο ζε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο/ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 

 α) ην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ ζηα κνπζεία (π.ρ. ηχπνη εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ, 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία),  

β) δεηήκαηα ζχλδεζεο ηεο επίζθεςεο ζην  κνπζείν κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή 

(π.ρ. ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ), 

 γ) δεηήκαηα επηθνηλσλίαο ή ζπλεξγαζίαο κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ 

θαη πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη  

δ) απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Βι. Παξάξηεκα, «Οδεγφο 

πλέληεπμεο κε Δθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο»). 

5.4.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ  

Ζ έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2012 σο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012. ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο 

θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο αθνινπζήζεθε ε «ζηνρνζεηεκέλε επηινγή» 

(αξαθίδνπ, 2011: 65) κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Έλα βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Έηζη, κε βάζε ηελ πξψηε 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηακνξθψζεθε έλα πξψην 

δείγκα ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην αλ είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηε ζρεηηθή 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Σν 

δεχηεξν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε ππεξεζία ζε 

δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο (Δηδηθά ρνιεία, Σκήκαηα Έληαμεο 

θαη Παξάιιειε ηήξημε). Ζ εηεξνγέλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηηο 
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δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο ζεσξήζεθε ζεκαληηθή γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηε 

ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηελ - ελ δπλάκεη - ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ (αξαθίδνπ, 2011:65).  

 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο είρε 

πξνεγεζεί επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο. Καηά ηελ επηθνηλσλία απηή νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ είραλ 

δειψζεη φηη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ελεκεξψλνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ην ζθνπφ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ίδησλ θαη ησλ ζρνιείσλ ζηα 

νπνία ππεξεηνχζαλ. Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ δειψζεη φηη είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

πνχ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο κε 

εξσηεκαηνιφγην, ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη δπζθνιίεο 

επηθνηλσλίαο, νη κεηαθηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο ρξνληέο απνηέιεζαλ βαζηθέο δπζθνιίεο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ζπλνιηθά 15 άηνκα.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αθνχ 

εμαζθαιίζηεθε ε εθνχζηα ζπκκεηνρή ηνπο, θαζνξίζηεθε ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. ιεο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζε ρξφλν θαη ρψξν πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη 

ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

5.4.4. Αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ πιηθνχ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (γξαπηφ 

θείκελν). Ζ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηηο λνεκαηηθέο κνλάδεο – απνζπάζκαηα, πξνηάζεηο θαη ιέμεηο- ησλ ζπλεληεχμεσλ 

(Miles & Huberman, 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο άμνλεο θαη ηηο 

εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ λνεκαηηθψλ κνλάδσλ έγηλε ε 

δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Ζ αλαδήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο (reliability) 

έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν αμηνινγεηψλ (inter-rater 

reliability) κε ζθνπφ λα ππάξμεη ζπκθσλία σο πξνο ηελ ηειηθή δηάθξηζε θαηεγνξηψλ 

θαη ππνθαηεγνξηψλ. χκθσλα κε ηνλ Robson (1997), ν δείθηεο απηφο νξίδεηαη σο ην 

θιάζκα ηνπ αξηζκνχ ζπκθσληψλ πξνο ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζπκθσληψλ θαη 

δηαθσληψλ (Po=NΤΜΦΧΝΗΧΝ/(ΝΤΜΦΧΝΗΧΝ + NΑΤΜΦΧΝΗΧΝ). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί 

λα εθθξαζηεί θαη ζε πνζνζηηαία κνξθή θαη σο απνδεθηέο ηηκέο γηα ηελ αμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ είλαη άλσ ηνπ 85%. Οη αμηνινγεηέο 

εξγάζηεθαλ μερσξηζηά κε βάζε ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθε ε ηειηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε 
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θαηεγνξίεο θαη ζε ππνθαηεγνξίεο φπνπ ππήξραλ.  ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία αλά 

άμνλα ζπλεληεχμεσλ (βι. Παξάξηεκα «Οδεγφο πλέληεπμεο»), ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

1
νπ

 θαη 2
νπ

 άμνλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ ε αμηνπηζηία 

ππνινγίζηεθε ζηελ ηηκή P0 = 0,98. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 άμνλα ε αμηνπηζηία 

ππνινγίζηεθε ζηελ ηηκή P0 = 0,93. 

5.5. Έξεπλα ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία  

Ζ επηινγή ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ σο πιεζπζκφ ζηφρν ηεο δεχηεξεο έξεπλαο 

βαζίζηεθε ζηε γεληθφηεξε δηαπίζησζε φηη ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ κνπζεηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο. Σα Αξραηνινγηθά Μνπζεία έρνπλ κηα 

καθξά ηζηνξία ζηελ Διιάδα (Γθαδή, 1999, 1999α∙ Μνχιηνπ, 1999∙ Υνπξκνπδηάδε, 

2006),  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κεγάιε ηνπο γεσγξαθηθή δηαζπνξά αθνχ βξίζθνληαη 

ζε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, δηνηθνχληαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηεξαξρηθήο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο
89

, έρνπλ κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά θαη 

ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(Μνχιηνπ, 1999) θαη έρνπλ απνηειέζεη θαη αληηθείκελν δηαθφξσλ εξεπλψλ  

(ελδεηθηηθά: Καζβίθεο, Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002∙Νηθνλάλνπ, 2002). 

5.5.1. ηφρνη ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο αθνξνχζαλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαζψο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ. Πην αλαιπηηθά, βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ:  

 

α. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ απφ ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πνηεο  

πξαθηηθέο αθνινπζνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

β. Πψο δηακνξθψλεηαη ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ θαη πνηεο είλαη νη 

απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  

                                                           
89

 Σα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ην νπνίν είλαη θαη 

ππεχζπλν γεληθφηεξα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνπζείσλ απφ ην Γεκφζην ή ηελ αλαγλψξηζε 

κνπζείσλ πνπ ηδξχνληαη ή αλήθνπλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα (Νφκνο 3028/2002). Ζ έξεπλα ζε 

αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηζρχνπζα δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαηά ην 

ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (2012) (Π.Γ. 191/2003).   
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γ. Πνηνη παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ή εληζρχνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

 

5.5.2. Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο απνηειεί κηα κειέηε επηζθφπεζεο κε 

ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε πνζνηηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Με ηελ επηζθφπεζε ζπγθεληξψζεθαλ ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, 

εμαθξηβψζεθαλ ζπζρεηηζκνί θαη έγηλαλ γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

κεγαιχηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ (Cohen & Manion, 1994:122-151∙ αξαθίδνπ, 

2011:39-41).  

 

5.5.3. πκκεηέρνληεο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο  

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ Αξραηνινγηθά Μνπζεία πνπ επνπηεχνληαλ απφ ηηο (πξψελ) 

Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΔΠΚΑ) ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαηά ην ρξφλν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, κνπζεία πνπ απνηεινχλ εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κνπζεία αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαζψο θαη 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ή/θαη ζηνλ 

ηνκέα εθπφλεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη 54. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζε 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία κε εξσηεκαηνιφγην φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελφηεηαο Η ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα αξραηνινγηθά 

κνπζεία (Βι. Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην ΗI, ελφηεηα Η: «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

πκκεηερφλησλ»).   

Χο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνινπζήζεθε ε θαηαλνκή 

πνπ πηνζεηήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο, δειαδή ζε κνπζεία θαη θνξείο ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» θαη 

«Δθηφο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο ελφηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη φηη ην 22,2% (Ν=12/54) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή «Αηηηθή-Θεζζαινλίθε» θαη ην ππφινηπν 77,8% (Ν=42/54) 

ζηελ πεξηθέξεηα (βι. γξάθεκα 8 θαη αληίζηνηρα Παξάξηεκα, πίλαθα 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 8: Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ σο πξνο ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Επη ζηεκνλη θό πξνζσπη θό 
(ππεύζπλνη  ζρεδη αζκνύ εθζέζεσλ 

θαη  εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ)

Φπιαθηη θό πξνζσπη θό

ναι

όχι

 

Με βάζε ηε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ελφηεηα I ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο πκκεηερφλησλ», αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ – επηζηεκνληθνχ θαη θπιαθηηθνχ - ζε 

ζέκαηα αλαπεξίαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ην 30,8% ησλ κνπζείσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δήισζαλ φηη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ έρεη 

ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ην 14% δήισζε 

επηκφξθσζε ζην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ (βι. γξάθεκα 9 θαη Παξάξηεκα, πίλαθα 15). 

Απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη πέληε 

(9,26%) αλέθεξαλ θάπνην είδνο επηκφξθσζεο θαη γηα ηηο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθφ θαη θπιαθηηθφ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 9: Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. 

 

Δθαξκφδνληαο έιεγρν x2 πξνθχπηεη φηη ε επηκφξθσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε κε ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ/θνξέσλ. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κνπζείσλ «Αηηηθήο–Θεζζαινλίθεο» ην 81,8% δειψλεη φηη έρεη ιάβεη θάπνηα 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αλαπεξίαο ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ κνπζείσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ην πνζνζηφ απηφ πεξηνξίδεηαη ζην 17,1% (p<000), (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθα 16). 

 

Χζηφζν, εμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο 16 ζπλνιηθά κνπζείσλ/θνξέσλ ζηε ζρεηηθή 

αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε πνπ δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ 

παξαδείγκαηα δξάζεσλ επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ, πξνθχπηεη κηα κεγάιε πνηθηιία απαληήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο θνξείο δηνξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ, ην είδνο ηεο δξάζεο επηκνξθσηηθνχ 

ραξαθηήξα, ηε δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν,  ην ρξφλν πινπνίεζεο – ν νπνίνο ζπρλά δελ 

αλαθέξεηαη -  ή θαη άιινπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ δίλνληαη σο 

παξαδείγκαηα. ε νξηζκέλεο, κάιηζηα πεξηπηψζεηο ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

δελ αθνξνχλ θάπνηα νξγαλσκέλε κνξθή επηκφξθσζεο αιιά πεξηζζφηεξν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ελεκέξσζεο, ηξφπνπο θαη θνξείο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζε κία 

πεξίπησζε ε πνιχρξνλε επηθνηλσλία κε άηνκα κε αλαπεξίεο ζεσξείηαη ηζνδχλακε 
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ηεο επηκφξθσζεο («Ζ πνιχρξνλε επηθνηλσλία κε ηα ΑκεΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

επηκφξθσζε»). Θα πξέπεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

απαληήζεηο αθνξνχλ ηα ίδηα ηα πξφζσπα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ρσξίο άιιεο αλαθνξέο ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ή αθνξνχλ κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ή είλαη πην γεληθέο. Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο (βι. πίλαθα 2):   

 

Πίλαθαο 2: Παξαδείγκαηα επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αλαπεξία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ 

Σξφπνη επηκφξθσζεο ηνπ  

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

Καηεγνξίεο 

εκηλάξηα 

πλέδξηα/εκεξίδεο 

Άιιεο πεγέο/θνξείο ελεκέξσζεο  

Μαζήκαηα ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

Γεληθέο αλαθνξέο  

 

- εκηλάξηα  

Οθηψ ζπλνιηθά κνπζεία/θνξείο αλαθέξνληαη ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηα κνπζεία/θνξείο δελ αλαθέξνπλ ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ησλ 

ζεκηλαξίσλ απηψλ. Σν πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ κπνξεί λα αθνξά ηελ  

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο νη αλαθνξέο κπνξεί λα είλαη πην γεληθέο φπσο «ζρεηηθά ζεκηλάξηα» ή 

«ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ». Ζ δηάξθεηα ησλ 

ζεκηλαξίσλ απηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ αλαθέξεηαη ελψ ζε δχν 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζε εκεξήζην ζεκηλάξην θαη ζρνιηάδεηαη ε πεξηνξηζκέλε 

ηνπ δηάξθεηα ή γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ζρεηηθήο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ζεκηλαξίνπ κε άιιε γεληθφηεξε ζεκαηηθή. Οη θνξείο πινπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη 

είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην  ΗΝΔΠ, ΔΚΓΓΑ ελψ ζε κία πεξίπησζε γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ζπλεξγαζία ηνπ κνπζείνπ κε ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 

ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθφ ζεκηλάξην. ε φ,ηη αθνξά ην πξνζσπηθφ πνπ παξαθνινχζεζε 

ηα ζεκηλάξηα απηά, νη αλαθνξέο κπνξεί λα είλαη είηε πην ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. κέξνο 

ηνπ πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ θαη θπιαθηηθνχ), θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηα ίδηα ηα 

πξφζσπα πνπ ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην) είηε πην γεληθέο.   

 

- πλέδξηα/Ζκεξίδεο 

 Έμη ζπλνιηθά κνπζεία/θνξείο αλαθέξνληαη ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη ή ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο αλαθνξέο δελ αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ 

εκεξίδσλ απηψλ ελψ θαη ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζε ζπλέδξην γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 (Σζηηνχξε, 2004). ε φ,ηη αθνξά ηνπο θνξείο 

νξγάλσζεο ησλ εκεξίδσλ απηψλ ή ησλ ζπλεδξίσλ – εθηφο απφ ην ζπλέδξην πνπ 
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πξναλαθέξζεθε - ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε θνξείο φπσο ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην 

Διιεληθφ Σκήκα ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο Very Special Arts, αλαθνξέο ζε εκεξίδεο 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ρσξίο λα απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελφ ησλ εκεξίδσλ 

απηψλ ή γεληθέο αλαθνξέο ζε ζπλέδξηα. Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

αλαθνξέο ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα δελ απνζαθελίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ παξαθνινχζεζε ή ζπκκεηείρε ζε απηέο. Σέινο, ζε κία πεξίπησζε αλαθέξνληαη 

αλαθνηλψζεηο ηνπ θνξέα ζε ζρεηηθά ζπλέδξηα.  

 

- Άιιεο πεγέο/θνξείο ελεκέξσζεο 

ε ηξεηο πεξηπηψζεηο κνπζείσλ/θνξέσλ αλαθέξνληαη θαη άιινη ηξφπνη ελεκέξσζεο 

φπσο ην δηαδίθηπν, ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

ελψ ζε κία πεξίπησζε αλαθέξνληαη θνξείο φπσο ην  Διιεληθφ Σκήκα ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ Μνπζείσλ (ICOM), o Φάξνο Σπθιψλ θαη ην ΚΔΑΣ ζηνπο νπνίνπο ην 

ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απεπζχλζεθε κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ απηψλ. 

 

- Γεληθέο αλαθνξέο  

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη νη αλαθνξέο δχν κνπζείσλ γηα εθπαίδεπζε ή 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνπλ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο 2003. Ζ αλαθήξπμε ηνπ έηνπο 2003 ζε Δπξσπατθφ Έηνο 

Αλαπεξίαο θαη παξάιιεια ε νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004 ζηε ρψξα 

καο έδσζε κηα ζεκαληηθή ψζεζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, ρσξίο σζηφζν λα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο απηήο ηεο ελεκέξσζεο ή ζηε δηάξθεηά ηνπ. 

Δπίζεο, ζε κία πεξίπησζε γίλεηαη γεληθή αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ ζην πιαίζην ζρεηηθήο δξάζεο πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ην κνπζείν ζε ζπλεξγαζία κε άιιν κνπζείν.  

 

- Μαζήκαηα ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ε κία πεξίπησζε κνπζείνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζην 

πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ νξηζκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ κνπζείσλ ελψ 

επηζεκαίλεηαη ε επηζπκία ηνπ  κνπζείνπ γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

επηζηεκνληθνχ θαη θπιαθηηθνχ. 

 

πλνςίδνληαο, ην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε 

δεηήκαηα αλαπεξίαο εθηφο απφ ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν 

ηνπ κνπζείνπ θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηκφξθσζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ην θπιαθηηθφ, παξνπζηάδεη θαη άιια 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ηα 

ζπζηεκαηηθφηεηα, ην πεξηερφκελν, ηε δηάξθεηα, ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, ην ρξφλν  

πινπνίεζεο θ.ιπ. Απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, 

φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαη κεηαμχ ησλ κνπζείσλ ηεο 

ίδηαο Δθνξείαο. Γηα παξάδεηγκα κνπζεία ηεο ίδηαο ΔΠΚΑ αλαθέξνληαη ζηελ 

επηκφξθσζε ηνπ θπιαθηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ θαη άιια απαληνχλ αξλεηηθά ζηελ 

ίδηα εξψηεζε. 
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5.5.4. Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο – ρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο έηζη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο, ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο θάζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αξαθίδνπ, 2011:41). Ζ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αθνινχζεζε ηηο 

θάζεηο ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, ηε δεκηνπξγία λένπ εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, ηε λέα πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο παξφιν πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε 

ηέηνησλ εξσηεκαηνινγίσλ  (Cohen & Manion, 1994:137∙ αξαθίδνπ, 2011:30, 32). 

Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε έλα κηθξφ δείγκα ηξηψλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη εηδηθφηεξα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη 

θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηνπο ελδνηαζκνχο 

ηνπο γηα ην εχξνο ησλ εξσηήζεσλ, ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο κε δεδνκέλν ηνλ κηθξφ 

πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηε ρακειή ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφξην εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ αιιά θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο ζπρλά θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ή λα 

ζπκβάινπλ, ηελ πηζαλή ρακειή αληαπφθξηζε θαη ηε κε επηζηξνθή ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Αλ θαη νη δπζθνιίεο απηέο ήηαλ αλακελφκελεο, ε θάζε απηή 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαζψο νη απαληήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ζπδεηήζεσλ ζε απηφ ην ζηάδην ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ ή ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήδε απφ απηή 

ηελ πηινηηθή θάζε δηαπηζηψζεθαλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο νξηζκέλσλ φξσλ φπσο ν 

φξνο «καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο επηκέξνπο 

εξσηήζεηο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, δίπια ζηνλ φξν «καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο» πξνζηέζεθε ζε παξέλζεζε ε επεμήγεζε «καζεηέο κε νιηθή ή 

κεξηθή απψιεηα φξαζεο». 

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ - 

θαηά θχξην ιφγν - εξσηήζεηο, δηαξζξσκέλεο ζε άμνλεο/ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

(αξαθίδνπ, 2011: 29-30) πνπ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο ή θαη γεληθφηεξα γηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο φξαζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο LIKERT, φπνπ ε ηηκή 1 δειψλεη 

ηελ αξλεηηθή ζέζε ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο – 
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δήισζεο θαη ε ηηκή 5 ηελ απφιπηα ζεηηθή ζέζε (αξαθίδνπ, 2011:25-26). Δθηφο απφ 

ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη νξηζκέλεο αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ή άιισλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ (αξαθίδνπ, 

2011:31). Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε μαλά ζε έλα δείγκα ηξηψλ αηφκσλ απφ ην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ, έγηλαλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζηε δηαηχπσζε ή θαη ζην πεξηερφκελν 

νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη έηζη δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Οη 

εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ ψζηε λα έρνπλ ζαθήλεηα θαη ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεθε ζηα 20΄.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ δηαξζξσκέλν 

ζε ηέζζεξηο άμνλεο/ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο κε ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (φλνκα θαη ηφπνο κνπζείνπ, επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ –επηζηεκνληθνχ θαη θπιαθηηθνχ – ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο) 

θαη πεξηιάκβαλε 25 ζπλνιηθά εξσηήζεηο-πξνηάζεηο. ηνλ αξηζκφ απηφ δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο ηεο πξψηεο ελφηεηαο γηα ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ησλ 

κνπζείσλ. Πην αλαιπηηθά, ν δεχηεξνο άμνλαο (Δλφηεηα ΗΗ: «ρεδηαζκφο θαη 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα ή πξνζαξκνζκέλα), ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ κνπζείνπ κε άιινπο 

θνξείο, ηε ζπρλφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο, ηηο επηκέξνπο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ή ηνλ ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ θαζψο 

θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ή 

νξηζκέλα απφ απηά δελ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Ο ηξίηνο άμνλαο (Δλφηεηα ΗΗΗ: «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  κε 

ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)», πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο 

νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο θνηηνχλ θαη καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο φπσο δεηήκαηα ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

επηκέξνπο πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Σέινο, ε ηέηαξηε ελφηεηα (Δλφηεηα IV: «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα 

φξαζεο)», πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηηο απφςεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 
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πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο, ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηα κνπζεία πεξηειάκβαλε, επίζεο, έλα 

εηζαγσγηθφ θείκελν κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ αιιά 

θαη ησλ πξντζηακέλσλ γηα ην πιαίζην θαη ην γεληθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηε 

ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο 

ηα κνπζεία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ θνξέσλ γηα ηα επηκέξνπο 

δεδνκέλα. ην εηζαγσγηθφ θείκελν ππνγξακκηδφηαλ, επίζεο, φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

δελ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ φπσο δεηήκαηα 

πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ ή άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, γηλφηαλ ζαθήο αλαθνξά ζην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, (Cohen & Manion, 1994:143∙ αξαθίδνπ, 2011:30). 

Οιφθιεξν ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα («Δξσηεκαηνιφγην 

ΗΗ»). 

5.5.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο  μεθίλεζε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2012 θαη δηήξθεζε έμη κήλεο πεξίπνπ. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν επίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ν ζεκαηηθφο θαηάινγνο «Αξραηνινγηθά Μνπζεία θαη 

πιινγέο»
90

 θαη ζρεηηθή έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (ΤΠΠΟ, 2008). Λφγσ 

ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

κηθξφ ζπγθξηηηθά πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

απνθαζίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο λα ζηαιεί ζε φιεο ηηο Δθνξείεο 

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΔΠΚΑ) πνπ επφπηεπαλ θαη 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία, ζε άιια αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ κνπζεία πνπ 

απνηεινχλ εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη ζε ππεξεζίεο ή ηκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ αζρνινχληαη κε ή θαη 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

Γηα ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία: αξρηθά 

γηλφηαλ ελεκέξσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ κνπζείνπ ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εθάζηνηε 

ΔΠΚΑ κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ. ηελ 

επηζηνιή απηή γηλφηαλ ελεκέξσζε – φπσο θαη ζην εηζαγσγηθφ θείκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ – γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

κνπζείνπ ζηελ έξεπλα θαη αλαθνξά φηη ην εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηειάκβαλε 

ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

εμεηδηθεπκέλα ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ΔΠΚΑ επφπηεπαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κνπζεία, 

γηλφηαλ ε απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηα κνπζεία μερσξηζηά. 

                                                           
90

 http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp (ηειεπηαία επίζθεςε 6 Φεβξνπαξίνπ 2012). 
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πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 97 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ δηαλνκή θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θπξίσο ηαρπδξνκηθά αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ειεθηξνληθή ηαρπδξφκεζε αλάινγα κε ην ηη δηεπθφιπλε 

πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ζην 

θάθειν εζσθιείνληαλ, επίζεο, έλαο επηπιένλ θάθεινο θαη ηα απαξαίηεηα 

γξακκαηφζεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ (αξαθίδνπ, 2011:41). Ζ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αηνκηθά –απηνζπκπιεξνχκελν 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ή ζπλεθηεπθηή– (αξαθίδνπ, 

2011:31) θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε, επίζεο, κε ηνλ πην 

πξφζθνξν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ηξφπν. 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη 

54 (πνζνζηφ επηζηξνθήο 55,7%), αληαπφθξηζε πνπ θξίλεηαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή 

αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηνλ εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο 

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία θαη νη θνξείο 

επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ησλ κνπζείσλ, ην γεγνλφο φηη νη ΔΠΚΑ επφπηεπαλ πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο κνπζεία, ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ επνπηεπφκελσλ κνπζείσλ ζε θάζε ΔΠΚΑ 

–ηδηαίηεξα ζηε λεζησηηθή Διιάδα- , νη δηαθνξέο ζηε ζηειέρσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνπζείσλ, ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, νη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ, νη δηαθνξέο ζηελ χπαξμε θαη ζην βαζκφ ζπζηεκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ, νη εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη επαλέθζεζεο 

δηαθφξσλ κνπζείσλ ηεο ρψξαο, θ.ά.,  δεκηνπξγνχλ έλα αξθεηά ζχλζεην ηνπίν. 

Δπηπιένλ, ν εμεηδηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο, δειαδή νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ απνηεινχλ 

έλα πνιχ κηθξφ αξηζκεηηθά καζεηηθφ πιεζπζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφηεξν 

καζεηηθφ πιεζπζκφ αιιά θαη κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νδήγεζαλ ηα κνπζεία πνπ επνπηεχνληαλ απφ ΔΠΚΑ 

ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα.  

 

Πην αλαιπηηθά, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο ΔΠΚΑ, 31 απφ απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα απνζηέιινληαο εξσηεκαηνιφγηα, επέιεμαλ λα απαληήζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο φπσο: α. κε μερσξηζηά εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε κνπζείν ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, β. κε μερσξηζηά εξσηεκαηνιφγηα γηα νξηζκέλα κνπζεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

ηα νπνία επέιεμαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη γ. κε έλα ζπλνιηθφ εξσηεκαηνιφγην γηα 

φια ηα κνπζεία ή γηα κέξνο ησλ κνπζείσλ ηεο αξκφδηφηεηάο ηνπο αλαθέξνληαο 

αληίζηνηρα φηη ην εξσηεκαηνιφγην ηζρχεη γηα φια ηα κνπζεία ηεο επνπηείαο ηνπο ή 

αλαθέξνληαο ηα νλφκαηα ησλ κνπζείσλ πνπ είραλ επηιέμεη. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ 

κνπζείσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηηο ΔΠΚΑ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεγαιχηεξνο απφ ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.  
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Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ ΔΠΚΑ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δε ζα πξέπεη λα 

νδεγήζεη ζηελ εληχπσζε φηη νη άιιεο Δθνξείεο αγλφεζαλ ηελ έξεπλα. Οξηζκέλεο απφ 

απηέο, θαη ζπγθεθξηκέλα 5 ΔΠΚΑ κε έγγξαθε επηζηνιή ηνπο ελεκέξσζαλ γηα ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη 

ιφγνη απηνί είλαη θπξίσο φηη ζηα κνπζεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο δελ πινπνηνχληαη 

γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή φηη ζηα κνπζεία ηεο επνπηείαο ηνπο δελ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, αλ θαη 

νξηζκέλα απφ απηά αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε Δηδηθά ρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 

ελεκέξσλαλ γηα πεξηπηψζεηο κνπζείσλ ζηα νπνία νη εξγαζίεο επαλέθζεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ήηαλ ζε εμέιημε θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ θιεηζηά θαηά ην ρξφλν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη άιιεο δχν Δθνξείεο κε ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλέθεξαλ φηη ν ιφγνο γηα ηε  κε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Αληίζηνηρα θαη έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα κνπζεία ηεο ρψξαο κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ αλέθεξε ηνλ ίδην ιφγν γηα 

ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα. 

 

Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ, επίζεο, θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαζψο ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θπξίσο ιφγσ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε 

ε εθ λένπ επηθνηλσλία ηεο γξάθνπζαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Χζηφζν, είλαη 

απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμε επηθνηλσλία – 

πξνζσπηθή, ειεθηξνληθή, ηαρπδξνκηθή ή ηειεθσληθή – κε ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ ή θαη κε πξντζηακέλνπο ππήξμε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ε πξνζπκία, ε 

επγέλεηα θαη ε δηάζεζε λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα ζπκβάινπλ κε φπνηνλ ηξφπν 

κπνξνχζαλ θαηαζέηνληαο ζρεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, απφςεηο, πιεξνθνξίεο, θ.ά. 

5.5.6. Αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε πνζνηηθή κέζνδν αλάιπζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. πσο πξναλαθέξζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα ζε αξραηνινγηθά κνπζεία 

αλέξρεηαη ζε 54 αλ θαη νξηζκέλνη θνξείο απέζηεηιαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κνπζεία. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηεξίρηεθε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ (54).  

  

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αθνξά ζηηο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή) θαη ζηνλ έιεγρν 

εμάξηεζεο  ησλ κεηαβιεηψλ (ζηαηηζηηθή ζπκπεξαζκαηνινγία) (αξαθίδνπ, 2011:47-

50). ε φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ 

ηελ θχζε ηνπ εξγαιείνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηέρνπλ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



168 
 

θαη απαληνχλ ηα κνπζεία ηα νπνία έρνπλ πξνβιέςεη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαη έρνπλ εκπεηξία ζηελ ππνδνρή 

νκάδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ καζεηέο/άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. πσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην, ην 

πιήζνο ησλ κνπζείσλ πνπ δηαζέηνπλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα κηθξφ 

ππνζχλνιν ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Χο εθ ηνχηνπ νη δπλαηφηεηεο 

ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο είλαη πνιχ κηθξέο θαη ζπλεπψο εμεηάδνληαη κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ πηζαλέο ηάζεηο θαη ελδείμεηο γηα επηπιένλ 

κειινληηθή δηεξεχλεζε.  

 

Ο έιεγρνο εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ηεο εμάξηεζεο κε ηνλ ηφπν ηνπ Μνπζείνπ 

θαη  γίλεηαη κε: 

 κε δεκηνπξγία πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ θαη εθαξκνγή ρ2 ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ειέγρσλ ηεο εμάξηεζεο κεηαμχ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. 

 εθαξκνγή κε παξακεηξηθνχ ηεζη θαη ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο Mann-Whitney Test.  

 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, 

έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά  Μνπζεία ν έιεγρνο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έγηλε κε ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ θαη κε παξακεηξηθψλ 

ηεζη. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαθνξά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ήηαλ πνιχ 

κηθξή αιιά ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ζε νξηζκέλεο νκάδεο ζχγθξηζεο θαη ηεο 

κε ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ ηεζη. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ην ηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

(SPSS – PASW Statistics 18) (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011) θαη ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη α=,05. ε φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλάιπζε ζε 

θαηεγνξίεο (Dey, 1993∙Miles & Huberman, 1994).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

(εξσηεκαηνιφγην) θαη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (ζπλεληεχμεηο) κε εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο (εξσηεκαηνιφγην) ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο. ηελ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή σο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο δίλεηαη ε δηάκεζνο (Γκ) επεηδή ε 

θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηαθηηθή θαη νη θαηαλνκέο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ δελ είλαη πάληα ζπκκεηξηθέο. ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ν έιεγρνο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έγηλε κε ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ θαη κε παξακεηξηθψλ 

ηεζη. Ζ δηαθνξά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ήηαλ πνιχ κηθξή αιιά ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ζε νξηζκέλεο νκάδεο ζχγθξηζεο θαη ηεο κε ζπκκεηξηθήο 

θαηαλνκήο ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κε παξακεηξηθψλ ηεζη.  

 

Γηα ηελ πην επζχλνπηε θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ επηιέρζεθε ε 

αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ λα γίλεη κε βάζε ηε ζπλάζξνηζε ησλ 

πνζνζηψλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ηεο θιίκαθαο 

ησλ δηαθφξσλ εξσηήζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ηεο  θαηαλνκήο ησλ απαληήζεσλ φπνπ 

ππάξρεη πεληάβαζκε θιίκαθα γίλεηαη κε γξαθήκαηα. Οη πιήξεηο πίλαθεο θαη ηα 

γξαθήκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πην 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία.  

6.1. Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο 

6.1.1. «Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία» (Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)  

Ζ ελφηεηα απηή κε γεληθφ ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία», 

πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 10 εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Η, εξσηήζεηο 

1-10). Οη εξσηήζεηο απηέο δηακφξθσζαλ ηξεηο ππνελφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ, είδε 

κνπζείσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί, ιφγνη κε 

πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ, εξσηήζεηο 1-3 θαη 10), ηηο πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία (πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο, ηνπο ιφγνπο κε 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςε, ηε ζχλδεζε κε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ, εξσηήζεηο 4-8)  θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη 
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ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (εξψηεζε 9).  

 

6.1.1.1. Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο (74,4%, Ν=32/43) δειψλεη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία, 

ελψ ην 25,6%, Ν=11/43) έρεη απαληήζεη αξλεηηθά. Δμεηάδνληαο κφλν ηηο ζεηηθέο 

απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, πξνθχπηεη φηη ζην 34,4% (Ν=11/32) ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ πνπ δειψλεηαη είλαη «Μία θνξά ην ρξφλν» 

ελψ ηζφπνζα θαηαλέκνληαη νη απαληήζεηο ζηηο 3 επφκελεο επηινγέο: «Μία θνξά ην 

εμάκελν», «Πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο ην ρξφλν», «Πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο ην 

εμάκελν» (21,9%, N=7/32)91. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ επηζθεθηεί 

κνπζεία κε ην ζρνιείν ηνπο ππεξεηνχζαλ ηφζν ζε Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ φζν θαη ζε 

Γεληθά ρνιεία («Παξάιιειε ηήξημε-πλεθπαίδεπζε») (5 θαη 6 εθπαηδεπηηθνί 

αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 17-19 θαη γξαθήκαηα 11 θαη 12).  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ή δπζθνιίεο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ ζε πεληάβαζκε θιίκαθα ζε δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο-

δειψζεηο (εξψηεζε 10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  

 

 
Γξάθεκα 1: Καηαλνκή απαληήζεσλ σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ απνηξέπνπλ ή δπζθνιεχνπλ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. 

                                                           
91

 Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ (valid 

percent). Γηα ην ιφγν απηφ νη παξνλνκαζηέο ησλ απφιπησλ αξηζκψλ δηαθέξνπλ. 
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πλαζξνίδνληαο ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο (πάξα πνιχ/πνιχ) θαη ηηο αξλεηηθέο 

απαληήζεηο (θαζφινπ/ιίγν), πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ιφγνη ή δπζθνιίεο γηα ηε 

κε πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά 

αξλεηηθψλ απαληήζεσλ θαη άξα δελ αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί γηα ηε κε 

πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Ο παξάγνληαο πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν ζπγθξηηηθά πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη νη «Γπζθνιίεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ ιόγσ ηνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο (ππεξεζία ζε ηκήκα έληαμεο, 

παξάιιειε ζηήξημε)» (27,60%) (βι. Παξάξηεκα Πίλαθεο 20, 21 θαη 22) αιιά φπσο 

δείρλεη θαη ε δηάκεζνο (Γκ=2), ηνπο δπζθνιεχεη ζε κηθξφ βαζκφ (γξάθεκα 1). Δθηφο 

απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ιφγνπο κε πξαγκαηνπνίεζεο 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, πέληε εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ θαη άιινπο ιφγνπο φπσο 

ε έιιεηςε Μνπζείνπ Αθήο ζηελ πεξηνρή (δχν αλαθνξέο), ε απνκαθξπζκέλε 

γεσγξαθηθά πεξηνρή ππεξεζίαο (δχν αλαθνξέο), νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο (δχν 

αλαθνξέο) θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη δελ ην ζεψξεζε απαξαίηεην. 

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε εμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δήισζαλ φηη δελ έρνπλ επηζθεθηεί κνπζεία – ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ ρξφλν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο - πξνθχπηεη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη πξνηεηλφκελνη 

ιφγνη ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά αξλεηηθψλ απαληήζεσλ. Ο παξάγνληαο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηζζφηεξεο ζπγθξηηηθά ζεηηθέο απαληήζεηο 

είλαη «Γελ επηδηώμαηε επηζθέςεηο ζε κνπζεία επεηδή ζεσξείηε όηη νη ζπλζήθεο 

πξόζβαζεο ζηα κνπζεία δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ/αηόκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο».  

 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηα είδε  κνπζείσλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο, 

θχξηα επηινγή είλαη ηα «Αξραηνινγηθά Μνπζεία» θαζψο επηιέγεηαη απφ ην 87,1% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθνινπζεί ε επηινγή ησλ «Λανγξαθηθώλ Μνπζείσλ» απφ ην 

58,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαηάζζεηαη ε επηινγή «Μνπζεία 

Τέρλεο» θαζψο δειψλεηαη απφ ην 25,8% ησλ πεξηπηψζεσλ (βι. πίλαθα 1).  

 

Πίλαθαο 1: Δπηινγέο κνπζείσλ 

Δίδε  κνπζείσλ                                                          Ναη   (%)                       Όρη  (%) 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία                                               87,1                                  12,9 

Λανγξαθηθά Μνπζεία                                                 58,1                                  41,9 

Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο                                         38,7                                  61,3 

Μνπζεία Σέρλεο                                                          25,8                                  74,2 

Μνπζείν Αθήο                                                             32,3                                  67,7 

 

Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθχπηεη φηη εθηφο απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο κνπζείσλ, νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα επηζθέπηνληαη 

δηάθνξα είδε κνπζείσλ αλάινγα θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ππεξεηνχλ. 

ηελ θαηεγνξία «Άιιν», νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ κνπζεία φπσο ην «Βπδαληηλφ θαη 

Υξηζηηαληθφ Μνπζείν Αζήλαο» (ηξεηο αλαθνξέο), ην «Οιπκπηαθφ Μνπζείν» (2 

αλαθνξέο)  ελψ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζε άιια κνπζεία φπσο ην 

«Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ», ην «Παηδηθφ Μνπζείν», ην «Μνπζείν ησλ 
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Σξέλσλ», ην «Θεαηξηθφ Μνπζείν», ην «Μνπζείν Ππξνζβεζηηθήο», ην «Μνπζείν ΟΣΔ», 

ην «Μνπζείν Σερλνινγίαο», ην «Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ», ην «Πνιεκηθφ 

Μνπζείν», ην «Μνπζείν Κέξηλσλ Οκνησκάησλ», ην «Μνπζείν πλαηζζεκάησλ» θαη 

«Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο». 

6.1.1.2. Πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, 

απηή γίλεηαη ζην 81,3% (Ν=26/32) ελψ αξλεηηθά απαληά ην 3,1% (Ν=1/32) ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη «ρη πάληα» ην 15,6% (Ν=5/32) (βι. Παξάξηεκα, πίλαθα 24). 

Κπξηφηεξνο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχεηαη ε «Δλεκέξσζε θαη 

ζπδήηεζε κε ηνλ/ηνπο καζεηέο» πνπ ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά) (87%) θαη ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ 

ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Γκ =5) . Ζ επηινγή «Υξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ» ζπγθεληξψλεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ (32,10%) θαη θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθέο θνξέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Γκ=3) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 25, 26 θαη 27). Αλάινγα, ζην 

γξάθεκα 2 πνπ θαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ αλαιπηηθά γηα θάζε 

θαηεγνξία ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηάζε είλαη ε πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία λα γίλεηαη κε ελεκέξσζε θαη 

ζπδήηεζε. Δπίζεο, ζηελ επηινγή «Άιιν», κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: «Με 

ρξνληθή αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ». 

 

 
Γξάθεκα 2: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο ή ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε κε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαίλεηαη πσο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε 

«έιιεηςε πιηθνύ από ην κνπζείν», επηινγή πνπ ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα πνιχ) (65,40%). Αληίζεηα, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζπγθεληξψλεη ε επηινγή «Θεσξήζαηε φηη δελ είλαη απαξαίηεην» 

(4,30%) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 28, 29 θαη 30). Αληίζηνηρα, ζην γξάθεκα 3 
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θαίλεηαη φηη ν παξαπάλσ ιφγνο ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο 

(Γκ=4). Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε, εμεηάδνληαο κφλν ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είραλ δειψζεη φηη δελ πξνεηνηκάδνπλ πάληα ηνπο καζεηέο ηνπο πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία, πξνθχπηεη φηη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο είλαη ν ιφγνο 

«Υπήξρε έιιεηςε ρξόλνπ ζην δηδαθηηθό σξάξην».   

 

Γξάθεκα 3: Γπζθνιίεο/ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

ζρνιείνπ, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο δε ζπλδένπλ πάληα ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαζψο απηή ε επηινγή δειψλεηαη απφ ην 56,7% 

(Ν=17/30) ησλ αηφκσλ. Θεηηθά απαληά ην 36,7% (Ν=11/30) ηνπ δείγκαηνο (βι. 

Παξάξηεκα, πίλαθα 31). Δπίζεο, απφ ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ 12 εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα 

νπνία ζπλδένπλ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, πξνθχπηεη φηη ε ζχλδεζε απηή γίλεηαη 

θπξίσο κε ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο (αλαθνξέο απφ 9 εθπαηδεπηηθνχο) θαη αθνινπζνχλ 

καζήκαηα φπσο ε «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» (2 αλαθνξέο) ηα «Θξεζθεπηηθά» (1 

αλαθνξά), ηα «Μαζεκαηηθά» (1 αλαθνξά) θαζψο θαη γεληθέο αλαθνξέο ζε άιιεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο ή ζε «δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο» (2 αλαθνξέο).  

6.1.1.3. Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (εξψηεζε 9 ζην 

εξσηεκαηνιφγην), απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη πσο νη θπξηφηεξεο 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Μη ικανοποιηηική ενημέπυζη από ηο μοςζείο για 
ηο πεπιεσόμενο ηηρ επίζκετηρ 

Έλλειτη ςλικού από ηο μοςζείο 

Δςζκολίερ ππομήθειαρ ςλικού από ηο μοςζείο 

Δςζκολίερ ζσεδιαζμού ςλικού ζηο ζσολείο 

Δςζκολίερ ζύνδεζηρ με μαθήμαηα 

Έλλειτη σπόνος 

Δςζκολίερ ζςνεπγαζίαρ με ζςναδέλθοςρ 

Δςζκολίερ ζςνεπγαζίαρ με ζςναδέλθοςρ ηηρ ηάξηρ 

Θευπήζαηε όηι δεν είναι απαπαίηηηο 

Ποηέ Σπάνια Μεπικέρ θοπέρ Σςσνά Πάπα πολύ ζςσνά
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δπζθνιίεο αθνξνχλ ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ιηγφηεξν ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (βι. 

γξάθεκα 4). Κπξηφηεξε δπζθνιία, ε νπνία απαληάηαη ζπρλά (Γκ = 4) αλαδεηθλχεηαη 

ε εξψηεζε-δήισζε «Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία επηηξεπόηαλ ε 

απηηθή πξόζβαζε», θαζψο απηή ε επηινγή ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα πνιχ) (63,40%). Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο-

δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ φπσο νη «Πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ» θαη ε 

«Έιιεηςε ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ» 

(53,40% θαη 50% αληίζηνηρα κε  Γκ= 4 θαη Γκ=3,50, αληίζηνηρα). Ζ «Άγλνηα ησλ 

ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε παηδηψλ/αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζην κνπζείν» 

ζπγθεληξψλεη ην 43,30% ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαη θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη 

κεξηθέο θνξέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Γκ=3). Αληίζεηα, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζπγθεληξψλνπλ νη επηινγέο «Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν» θαη «Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα πνπ δηδάζθεηε» 

(6,70% αληίζηνηρα) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 32, 33 θαη 34).  Αλάινγα, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα,  θαη ε ηάζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία θαίλεηαη λα είλαη νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία 

επηηξεπφηαλ ε απηηθή πξφζβαζε (Γκ=4) θαη νη δπζθνιίεο πξνκήζεηαο ζρεηηθνχ 

πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία  (Γκ=3,50) (βι. γξάθεκα 4). 

 

 

 

Γξάθεκα 4: Παξάγνληεο δπζθνιίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. 

 

6.1.2. Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία» 

(Δλφηεηα ΗΗ) 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν εμάξηεζεο 

κεηαβιεηψλ ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία» (Δλφηεηα ΗΗ). πσο έρεη αλαθεξζεί, ζηελ αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

εθαξκφζηεθαλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ειέγρνπ (x2 θαη Mann-Whitney ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ αλά θαηεγνξία).  

6.1.2.1. Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, εθαξκφδνληαο έιεγρν 

ρ2, εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο. Απφ 

ηηο επηκέξνπο θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην 

απμεκέλν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο «Αηηηθήο- 

Θεζζαινλίθεο» (p<0,025) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 35). 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο επηινγέο κνπζείσλ θαη ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο ηα «Αξραηνινγηθά 

Μνπζεία» δειψλνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

πεξηνρέο «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» (p<0,037), απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο 

ειηθίαο (p<0,009) θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο πξνυπεξεζίαο 

(p<0,018) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 36, 38 θαη 40 αληίζηνηρα). Σα «Λανγξαθηθά 

Μνπζεία», δειψλνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ «Δθηόο 

Αηηηθήο–Θεζζαινλίθεο» (p<0,039), απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

(p<0,004) θαη πξνυπεξεζίαο (p<0,000), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 37, 39 θαη 41 

αληίζηνηρα). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ «Λανγξαθηθώλ Μνπζείσλ» ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε εκθαλίδεηαη θαη σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο. Απφ ηηο 

επηκέξνπο θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ επηινγήο ησλ «Λανγξαθηθψλ Μνπζείσλ» ζηελ πεξίπησζε ησλ Δηδηθψλ 

ρνιείσλ (p<0,008), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 42).   

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηπρφλ εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία θαη ηελ ειηθία, κε ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ Mann-Whitney Test 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο δειψλνπλ 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ιφγνπο: «Γελ 

επηδηώμαηε επηζθέςεηο ζε κνπζεία επεηδή ζεσξείηε όηη νη ζπλζήθεο πξόζβαζεο ζηα 

κνπζεία δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ/αηόκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

όξαζεο» (p<0,049) θαη «Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο ιόγσ ηνπ πιαηζίνπ  

εθπαίδεπζεο (ππεξεζία ζε ηκήκα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε)» (p<0,045), (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθα 43). Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο παξνπζηάδεη επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε κε ηελ πξνυπεξεζία, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο 

πξνυπεξεζίαο λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηνλ παξάγνληα απηφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία (p<0,006), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 

44). 

6.1.2.2. Πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία 
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Αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη σο πξνο ηελ πεξηνρή 

ππεξεζίαο ζηελ επηινγή: «Με ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ/ηνπο καζεηέο» 

(p<0,004), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο δειψλνπλ ηελ ρξήζε ηνπ 

παξαπάλσ ηξφπνπ πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 45).  

 

ε φ,ηη αθνξά άιιεο πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία φπσο «Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ 

κνπζείνπ», «Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ 

ζρνιείνπ» θαη «Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ζρεδηάδεηε 

εζείο», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε πξνθχπηεη σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο, 

ηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηηο παξαπάλσ επηινγέο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεληθψλ ρνιείσλ-Παξάιιειεο ηήξημεο (p<0,002, p<0,001 

θαη p<0,023 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 46).  Ίδηα εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη 

σο πξνο ηελ ειηθία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο 

δειψλνπλ ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ ή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη ζπρλφηεξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο (ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ), (p<0,003, p<0,002 

θαη p<0,019 αληίζηνηρα). Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο 

δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο πξνυπεξεζίαο (p<0,000, p<0,002 θαη p<0,037 

αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 46 θαη 47). 

6.1.2.3. Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, ε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ αλέδεημε  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ζε νξηζκέλεο δπζθνιίεο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ δνκή 

εθπαίδεπζεο, ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο, ηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν παξάγνληαο «Άγλνηα ησλ ππεπζύλσλ ησλ κνπζείσλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε παηδηώλ/αηόκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο ζην κνπζείν», εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο, ηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, κηθξφηεξεο ειηθίαο, κηθξφηεξεο πξνυπεξεζίαο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ηελ παξαπάλσ δπζθνιία ζπρλφηεξα 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ, κε κεγαιχηεξε ειηθία θαη 

πξνυπεξεζία θαη ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» (p<0,040, p<0,001, 

p<0,007 θαη p<0,027 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 49, 50, 51 θαη 52). 
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Δπίζεο, ν παξάγνληαο «Άξλεζε από ηελ πιεπξά ησλ ππεπζύλσλ ησλ κνπζείσλ γηα 

ηελ απηηθή πξόζβαζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηώλ ζηα εθζέκαηα» εκθαλίδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηε δπζθνιία απηή 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε Δηδηθά ρνιεία (p<0,008), (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθα 49). Ο ίδηνο παξάγνληαο εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε θαη σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί  

κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο δειψλνπλ ηε δπζθνιία απηή ζπρλφηεξα απφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο (p<0,005 θαη p<0,014 

αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 50 θαη 51). 

 

Οη «Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ κνπζείνπ ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν» εκθαλίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο, ηελ ειηθία θαη ηελ 

πεξηνρή ππεξεζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, κε κηθξφηεξε 

ειηθία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηελ 

παξαπάλσ δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ, κε 

κεγαιχηεξε ειηθία θαη ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» (p<0,027, p<0,018 θαη 

p<0,029 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 49, 50 θαη 52). 

 

Άιιεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ παξνρέο ησλ κνπζείσλ φπσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

εκθαλίδνπλ, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ζπγθεθξηκέλα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ν παξάγνληαο 

«Έιιεηςε ζρεηηθνύ πιηθνύ από ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ 

πξηλ από ηελ επίζθεςε» εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ 

πεξηνρή ππεξεζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα 

ηελ παξαπάλσ δπζθνιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο» (p<0,033) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 52). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηε δπζθνιία 

«Πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνύ ζρεηηθνύ πιηθνύ από ηα 

κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ πξηλ ηελ επίζθεςε» (p<0,048 θαη 

p<0,029 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 50 θαη 51).  

 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ν 

παξάγνληαο «Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν» εκθαλίδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηελ παξαπάλσ δπζθνιία 

(p<0,037) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 50). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο 

δειψλνπλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο» ηνλ παξάγνληα «Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε ζην 

κνπζείν εμαηηίαο πξνεγνύκελσλ αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ πξόζβαζε» (p<0,036), 

(βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 52).  
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6.1.3. «Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ» (Δξσηεκαηνιφγην Η- 

Δλφηεηα ΗΗΗ).  

Ζ ελφηεηα απηή κε γεληθφ ηίηιν «Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ», 

πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 4 εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Η, εξσηήζεηο 

11-14). Οη εξσηήζεηο απηέο δηακνξθψλνπλ δχν ππνελφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

πξαθηηθέο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ ησλ κνπζείσλ (ρξήζε 

ζρεηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, είδε πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ιφγνη κε ρξήζεο ζρεηηθνχ πιηθνχ, εξσηήζεηο 11-13) 

θαη ηνπο παξάγνληεο  γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (εξψηεζε 14). 

6.1.3.1. Πξαθηηθέο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, δειψλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (65,9%, Ν=27/41) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 

53). Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζε απηή 

ηελ εξψηεζε, δηαπηζηψζεθε φηη ε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηα 

«Βηβιία» (Γκ=5) (βι. γξάθεκα 5), θαζψο απηή ε επηινγή ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά) (85,70%). Οη 

«Μνπζεηνζθεπέο» παξνπζηάδνπλ κηα ηζνθαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ κεηαμχ ηεο ζεηηθήο 

θαη αξλεηηθήο πιεπξάο ηεο θιίκαθαο (41,70% (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά) θαη 50% 

(πνηέ/ζπάληα) θαη δηάκεζν (Γκ=2,50) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 54, 55 θαη 56). Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο εξψηεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζηελ θαηεγνξία «Άιιν», θάπνην άιιν είδνο εθπαηδεπηηθνχ ή 

επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ηπρφλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη. Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε 

ζε απηνζρέδην πιηθφ: «Καηαζθεπή απφ κέξνπο κνπ καθεηψλ αιιά θαη αληηγξάθσλ 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη  θαηαζθεπή απηηθψλ ραξηψλ ηνπ κνπζείνπ». 
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Γξάθεκα 5: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο ιφγνπο ή ηηο δπζθνιίεο κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ν θπξηφηεξνη 

ιφγνη ή δπζθνιίεο αθνξνχλ θπξίσο δεηήκαηα ελεκέξσζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο 

θαηάιιεινπ πιηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ (βι. γξάθεκα 6). Κπξηφηεξε 

δπζθνιία αλαδεηθλχεηαη ε «κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν πξνκήζεηαο 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ», επηινγή πνπ ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα πνιχ) (55,30%) κε Γκ= 4. Άιιεο δπζθνιίεο είλαη ε «έιιεηςε 

ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία» (51,30%) κε Γκ=4 θαζψο θαη ε «κε θαηαιιειφηεηα 

ηνπ πιηθνχ γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (52,80%) θαη δηάκεζν (Γκ) 4. 

Δπίζεο, ε «κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ» 

ζπγθεληξψλεη ην 50% ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (Γκ=3,50), (βι. γξάθεκα 6 θαη 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 57, 58 θαη 59). 

Αλάινγα ζην γξάθεκα 6 θαίλεηαη πσο ε ηάζε είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

δπζθνιεχνληαη θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ θπξίσο γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Αληίζεηα, παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

φπσο νη «Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή» γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ θαη ε «έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην» 

ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (68,90% θαη 52,80% κε 

δηάκεζν (Γκ) 2 αληίζηνηρα). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

απαληήζεσλ κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ 

κνπζείσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε πξνθχπηεη φηη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη ιφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ είλαη 

νη παξαπάλσ.  
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Γξάθεκα 6: Γπζθνιίεο/ιφγνη κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

πσο θαη πξνεγνχκελα, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ θαη 

άιινπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εθπαηδεπηηθφ ή 

επνπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ ζηελ θαηεγνξία «Άιιν». ηελ πεξίπησζε απηή απάληεζαλ 

3 εθπαηδεπηηθνί. Γχν απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη ην ζρεηηθφ πιηθφ ζρεδηάδεηαη ζην 

ζρνιείν θαη έλαο αλέθεξε φηη δελ ην ζεψξεζε απαξαίηεην. Δπίζεο, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη ην «πξφβιεκα» είλαη απφ ηελ πιεπξά ησλ  κνπζείσλ: 

«Υξφλνο ππάξρεη. πλεξγαζία κε δαζθάινπο πνιχ θαιή. Σν πξφβιεκα ππάξρεη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κνπζείσλ».  

6.1.3.2. Παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ  

Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο-δειψζεηο γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ (εξψηεζε 14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Η), δηαπηζηψζεθε 

φηη φιεο ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο (ζεηηθέο απαληήζεηο: ζπκθσλψ 

ελ κέξεη/ζπκθσλψ απφιπηα) θαη κε δηάκεζν (Γκ) 5. ην γξάθεκα 7 θαίλεηαη θαη ε 

ηάζε απηή ζε φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο θαη ηα πςειά πνζνζηά 

ζπκθσλίαο (βι. επίζεο Παξάξηεκα, Πίλαθεο 60,61 θαη 62).  
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Γξάθεκα 7: Παξάγνληεο αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

 

6.1.4. Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ –«Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ» (Δλφηεηα ΗΗΗ)  

6.1.4.1. Πξαθηηθέο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κνπζείσλ γεληθφηεξα, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε εληνπίδεηαη σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία. Απφ  ηηο επηκέξνπο 

θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ρξήζεο πιηθνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο 

(p<0,033), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 61).   

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο δπζθνιίεο ή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί δε ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο (θάησ ησλ 30 εηψλ), κηθξφηεξεο 

πξνυπεξεζίαο (θάησ ησλ 5 εηψλ) θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

πεξηθέξεηα αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα νξηζκέλεο δπζθνιίεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πξνυπεξεζίαο θαη απφ εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

πεξηνρέο «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «κε επαξθήο ελεκέξσζε 

γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κνπζείσλ» θαη ε «κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηα 

κνπζεία» εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ 

πξνυπεξεζία θαη ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο (p<0,025, p<0,011, p<0,038) θαη p<0,006, 

p<0,003 θαη p<0,015 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο  62, 63 θαη 64). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ενημέπυζη για ηα είδη ςλικού 

Ενημέπυζη για ηοςρ ηπόποςρ ππομήθειαρ ςλικού 

Ποικιλία εκπαιδεςηικού ςλικού 

Παπασώπηζη ζσεηικού ςλικού ζηα ζσολεία 

Ππόβλετη ζηο ζσεδιαζμό για μαθηηέρ με ΣΠΟ

Σςμμεηοσή εκπαιδεςηικών ζηον ζσεδιαζμό και ηην αξιολόγηζη ζσεηικού ςλικού 

διαθυνώ απόλςηα διαθυνώ εν μέπει ούηε ζςμθυνώ / ούηε διαθυνώ ζςμθυνώ εν μέπει ζςμθυνώ απόλςηα
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Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξε πξνυπεξεζία δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηελ 

«έιιεηςε δηαζέζηκνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ από ηα κνπζεία» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο (p<0,028) (βι. Παξάξηεκα, πίλαθα 63). Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξε ειηθία θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

πεξηθέξεηα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηνλ παξάγνληα «έιιεηςε ρξόλνπ ζην δηδαθηηθό 

σξάξην» (p<0,033 θαη p<0,015 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 62 θαη 64). 

 

6.1.5. «πλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ» (Δξσηεκαηνιφγην Η – Δλφηεηα IV) 

Ζ ελφηεηα απηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε γεληθφ ηίηιν «πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ» πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 3 εξσηήζεηο (απφ 15-17) πνπ αθνξνχζαλ ζηε 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

ελφηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθε αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 20 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε ζηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ κνπζείνπ. Έηζη, νη εξσηήζεηο απηέο δηακνξθψλνπλ 

δχν ππνελφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ. 

6.1.5.1. Εεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλεξγαζία απηή δελ είλαη κηα γεληθεπκέλε πξαθηηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 46,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη απηή γίλεηαη «ζπρλά» έσο 

«πάξα πνιχ ζπρλά» (26,7%, Ν=8/30 θαη 20%, Ν=6/30 αληίζηνηρα). Αληίζεηα ην 40% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο έρεη δειψζεη φηη απηή γίλεηαη «ζπάληα» ή «πνηέ» 

(13,3%, Ν=4/30 θαη 26,7%, Ν=8/30 αληίζηνηρα) ελψ ην 13,3% (Ν=4/30) έρεη δειψζεη 

φηη ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ «κεξηθέο θνξέο» (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθα 65). Δμεηάδνληαο ηελ ζπλεξγαζία κε ηα κνπζεία (εξψηεζε 16), απηή θξίλεηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ «πνιχ» έσο «κέηξηα» ηθαλνπνηεηηθή κε ζεηηθή ηάζε 

θαζψο ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ αμηνινγήζεσλ («πνιχ» έσο πάξα «πνιχ 

ζεηηθή») είλαη 57,10% (38,1%, Ν=8/21 θαη 19%, Ν=4/21 αληίζηνηρα). Αληίζεηα, ην 

38,1% (Ν=8/21) αμηνινγεί ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ «κέηξηα 

ηθαλνπνηεηηθή» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 66). 

 

Ζ εξψηεζε απηή ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κηα αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε πνπ δεηνχζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςή ηνπο. Απφ ηηο 

απαληήζεηο 10 εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ εθπαίδεπζεο, πξνθχπηνπλ θαη 

ζεηηθά ζρφιηα γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ αιιά θαη αξλεηηθά ελψ επηζεκαίλνληαη θαη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο θαη πξφβιεςεο γηα δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα κνπζεία ή δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
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ηξφπν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. ηα ζεηηθά ζρφιηα (αλαθνξέο απφ έμη 

εθπαηδεπηηθνχο) πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ε δπλαηφηεηα απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα θαη ε πξνζπκία ησλ ππεπζχλσλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επίζθεςε: 

 

«Πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο» 

(εθπαηδεπηηθφο Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ). «Τπήξμε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. 

Δλεκέξσζε απφ κέξνπο κνπ γηα ηνλ καζεηή κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο. Ζ 

ππεχζπλε κε πξνκήζεπζε κε πιηθφ ηνπ κνπζείνπ. Δθαξκνγή πξνζβάζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ καζεηή». «Οη ππεχζπλνη ησλ κνπζείσλ πνπ 

επηζθεθηήθακε κε ην ζρνιείν ήηαλ πάληα πξφζπκνη λα καο εμππεξεηήζνπλ θαη 

λα καο βνεζήζνπλ ζε νηηδήπνηε καο απαζρνινχζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. 

«Κάπνηνη επέηξεπαλ ηελ απηηθή επαθή» (εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο 

ηήξημεο). 

 

ηα αξλεηηθά ζρφιηα (αλαθνξέο απφ πέληε εθπαηδεπηηθνχο) επηζεκαίλνληαη 

δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο ιφγσ έιιεηςεο δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ή «απξνζπκίαο» ησλ 

ππεπζχλσλ:  

«Ζ πξφζβαζε ζηα εθζέκαηα δελ ήηαλ εθηθηή θαη δελ ππήξρε πιηθφ ησλ 

κνπζείσλ πξνζαξκνζκέλν γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». 

«Γπζηπρψο παξαηεξείηαη κηα δπζηνθία φζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή 

αιιειεπίδξαζε κνπζείνπ θαη παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είηε γηαηί 

ππάξρεη ειιηπέζηαηε πξφβιεςε γηα ηα παηδηά είηε γηαηί ππάξρεη απξνζπκία απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο». «Καηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο αξλήζεθαλ 

νπνηαδήπνηε απηηθή επαθή ηνπ καζεηή, θαηά ηηο επφκελεο δέρηεθαλ ηηο 

πξνηάζεηο καο, αιιά δε δηέζεηαλ ηα απαξαίηεηα  κέζα (εηδηθφ γάληη), ηέινο καο 

παξαρψξεζαλ δχν-ηξεηο κηληαηνχξεο θαηά ηελ πεξηήγεζε». «Οξηζκέλνη ήηαλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθνί» (εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο). 

Σέινο, ππάξρεη θαη κία αλαθνξά γηα  ηηο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία πνπ δελ επηηξέπνπλ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ: «Ζ καδηθφηεηα κε 

ηελ νπνία γίλνληαη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο δελ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε 

ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε πξφβιεκα φξαζεο» (εθπαηδεπηηθφο 

Σκήκαηνο Έληαμεο). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο 

εξψηεζεο (εξψηεζε 17), πξνθχπηεη φηη νη θπξηφηεξνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, αθνξνχλ ζηελ αιιεινελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο 

νκάδαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν (βι. γξάθεκα 8):  
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Γξάθεκα 8: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «Γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο», 

είλαη ε επηινγή πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

(ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά) (73,70%) κε δηάκεζν (Γκ) 4 θαη αθνινπζεί ε επηινγή 

«Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο επίζθεςεο από 

ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ κνπζείνπ» (57,90% θαη δηάκεζν 4), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 

67, 68 θαη 69). Αληίζηνηρα ζην γξάθεκα 8 θαίλεηαη πσο ε ηάζε αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη ε γεληθή ελεκέξσζε ηνπ 

κνπζείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

κνπζείν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (πνηέ/ζπάληα) 

ζπγθεληξψλεη ε επηινγή «Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ ζην ζρνιείν» 

(94,70% θαη δηάκεζν 1), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 67, 68 θαη 69).  

6.1.5.2.  Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

Με βάζε ηηο απαληήζεηο 32 εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ ζε ζρεηηθή αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 20), πξνθχπηεη φηη νη πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ άιινηε αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ππνδνκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη άιινηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο (βι. 

Πίλαθα 2):  

 

Πίλαθαο 2: Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 
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Καηεγνξίεο                                                                                 Τπνθαηεγνξίεο  

Εεηήκαηα πξφζβαζεο                                    Πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα/αληίγξαθα (28,13%) 

                                                                     Αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο (9,38%) 

                                                                     Πιεξνθνξίεο ζε Braille/κεγέζπλζε (9,38%) 

                                                                     Απηηθφ θαη άιιν πιηθφ (18,75%)                                                   

                                                                     Οξγάλσζε θαη πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

                                                                     (15,63%) 

                                                                     Γεληθέο αλαθνξέο ζε ππνδνκέο (15,63%) 

                                                                     πκπεξηθνξά πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (3,13%)                                                           

Δλεκέξσζε/επηκφξθσζε                               Δπηκφξθσζε ησλ κνπζείσλ γηα ηα άηνκα κε ΠΟ θαη ηελ  

                                                                     αλαπεξία (21,88%) 

                                                                     Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα κνπζεία (15,63%) 

                                                                     Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε  

                                                                     (9,38%) 

                                                                     Γεληθέο αλαθνξέο ζηελ ελεκέξσζε (6,25%) 

ηάζεηο                                                         ηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα εμσζρνιηθέο επηζθέςεηο  

                                                                    (3,13%) 

                                                                    Άξζε πξνθαηαιήςεσλ/επαηζζεηνπνίεζε (6,25%) 

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο                                      Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ (21,88%) 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ                                  πλεξγαζία γηα παξαγσγή πιηθνχ (6,25%) 

                                                                     πλεξγαζία γηα ηελ πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ  

                                                                     πξνγξακκάησλ (9,38%) 

                                                                     Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν- 

                                                                     δξάζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (9,38%) 

                                                                     Γεληθέο αλαθνξέο – άιινη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο (6,25%) 

                                  

Πην αλαιπηηθά, νη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ είλαη νη παξαθάησ:  
 

Εεηήκαηα Πξφζβαζεο  

 

- Πξόζβαζε κέζσ αθήο  

Δλλέα εθπαηδεπηηθνί (28,13%) αλαθέξνληαη ζε δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο 

ζε εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ κε δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο θαη δηεπθνιχλζεηο φπσο κε ηελ 

χπαξμε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ, ηελ επηινγή εθζεκάησλ ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζε λα επηηξαπεί ε πξφζβαζε κέζσ αθήο ή κε ηε ρξήζε αληηγξάθσλ:  

«Να δεκηνπξγεζνχλ εηδηθνί ρψξνη φπνπ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηηθήο επαθήο…». «Θεσξψ φηη ηνπιάρηζηνλ ζηα κεγάια 

κνπζεία πάζεο θχζεσο, ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά αληίγξαθα 

ηεο θάζε έθζεζεο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη ηπθινί καζεηέο».  

 

- Πξόζβαζε κε αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (9,38%) αλαθέξνληαη ζηηο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη 

αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο ή θαη εξεζίζκαηα κπνξεί λα παξέρνληαη είηε κέζα ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο είηε κε ερεηηθά ζπζηήκαηα ζην ρψξν ησλ εθζέζεσλ:  

 

«Δηδηθνί ρψξνη φπνπ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα… θαη 

αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ». «Γηάζεζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάιπζε φζσλ 

εθηίζεληαη ζην κνπζείν ή ηελ έθζεζε». 
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- Πιεξνθνξίεο ζε Braille θαη ζε κεγέζπλζε  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (9,38%) αλαθέξνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ζε Braille είηε κε ηελ 

κνξθή ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ηνπ κνπζείνπ είηε κέζα ζην ρψξν ησλ εθζέζεσλ κε 

ηνλ ππνκλεκαηηζκφ ησλ εθζεκάησλ. Έλαο απφ απηνχο θάλεη ιφγν θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζε κεγέζπλζε:  

 

«Όπαξμε […]ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ηνπ κνπζείνπ, πξνζαξκνζκέλσλ (ζε braille ή 

κεγέζπλζε)». «Δθηηκψ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε γξαθήο Braille ζηηο επηγξαθέο ηνπ 

κνπζείνπ θαη φρη κφλν ζηα θνπκπηά ηνπ αζαλζέξ». 

 

- Απηηθό θαη άιιν πιηθό  

Έμη εθπαηδεπηηθνί (18,75%) αλαθέξνληαη είηε γεληθφηεξα ζηελ αλάγθε χπαξμεο 

πξνζαξκνζκέλνπ ή ηξνπνπνηεκέλνπ πιηθνχ σο πιηθφ ηνπ κνπζείνπ ή σο πιηθφ πνπ 

κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζην ζρνιείν. ηελ ππνθαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νη 

γεληθέο αλαθνξέο ζε «απηηθφ πιηθφ» ή πην ζπγθεθξηκέλα φπσο νη «απηηθνί ράξηεο»: 

 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». 

«Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ηνπ καζεηή απφ πιεπξάο ππεπζχλσλ κνπζείσλ κε 

απηηθνχο ράξηεο». «Να θξνληίδνπλ λα καο ζηείινπλ ην αλάινγν πιηθφ. ηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε ηεο ηχθισζεο απηηθφ θαη αθνπζηηθφ πιηθφ». 

 

- Οξγάλσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ 

κνπζείσλ  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (15,63%) αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο 

ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ή ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θα 

ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ, ηελ επηπξφζζεηε ελεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ:  

 

«Να πξνζαξκφδεηαη ην πξφγξακκα γηα ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο». «Να 

δηελεξγνχληαη δηαδξαζηηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ 

επηζθέπηνληαη έλα κνπζείν». «ηα πιαίζηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

ηνπο πξφηεηλα λα αθηεξψλνπλ έλα επηπιένλ ηέηαξην κε ζηφρν ηελ αλαιπηηθφηεξε 

ελεκέξσζε γχξσ απφ ην  κνπζείν ζε ζέκαηα πνπ ίζσο δελ θαηαλννχλ εμαηηίαο ηεο 

κεησκέλεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο». «Πξνβνιή ηζηνξηθψλ γξακκψλ απφ κεγάινπο 

πξνβνιείο θαη πξνηδέθηνξεο». 

  

- Γεληθέο αλαθνξέο ζηελ πξόζβαζε θαη ηηο ππνδνκέο ησλ κνπζείσλ 

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (15,63%) αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ πξφζβαζε ησλ κνπζείσλ 

επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε χπαξμεο ππνδνκψλ πξφζβαζεο ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ 

ηηο ππνδνκέο απηέο. Αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηελ αλάγθε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

πξνζέγγηζεο ησλ εθζεκάησλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ 
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πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θπξίσο κέζσ ηνπ «νπηηθνχ θαλαιηνχ», δεηήκαηα ρψξνπ, 

θσηηζκνχ θαη θίλεζεο κέζα ζην κνπζείν αιιά θαη ηελ αλάγθε γεληθφηεξα 

ππνζηήξημεο ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ:  

 

«Να ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ εθζεκάησλ ηα νπνία έηζη 

φπσο είλαη ζηεκέλα δίλνπλ πιεξνθνξίεο κφλν ή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ νπηηθνχ 

θαλαιηνχ». «Έλα δήηεκα είλαη ν ρψξνο ηνπ κνπζείνπ θαη ε θαηαιιειφηεηα γηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (θσηεηλφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, θίλεζε εληφο ηνπ 

κνπζείνπ)».  

 

- Σπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο (3,13%) αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο:  «Να είλαη πην επηεηθείο κε 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνχο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβεί θάπνην αηχρεκα 

(κηθξναηχρεκα) ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ». 

 

Δλεκέξσζε – Δπηκφξθσζε 

 

- Δλεκέξσζε – επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ γηα ηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο θαη ηελ αλαπεξία  

ηελ ππνθαηεγνξία απηή, εληάζζνληαη νη αλαθνξέο επηά ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθψλ (ή 

21,88%) γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελεκέξσζεο, επηκόξθσζεο ή θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο θαη γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο:  

 

«Να ηνπο γίλεη επηκφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα κελ θνβνχληαη επίζθεςε απφ καζεηέο 

κε πξφβιεκα φξαζεο». «Καιχηεξε ελεκέξσζε απφ ηα ππεχζπλα ππνπξγεία γηα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ γηα παηδηά κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Αλ ππάξρεη ην ηξνπνπνηεκέλν πιηθφ λα κπνξνχλ λα μέξνπλ λα 

ην ρξεζηκνπνηνχλ». «Να γλσξίζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρηνχλ απηέο νη αλάγθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ». 

 

- Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ.  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (15,63%) αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ είηε γεληθφηεξα είηε 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο εθδειψζεηο ησλ 

κνπζείσλ κε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ή άιινπο ηξφπνπο θαη πιηθφ:   

 

«Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ/εκεξίδσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ  κνπζείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ». «Δλεκέξσζε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ  κνπζείσλ ζηα ζρνιεία γηα ηα εθζέκαηα θαη ηηο 

εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ». «ίγνπξα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε απφ ηε κεξηά 

ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ».  
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- Δπηκόξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (9,38%) αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο: 

«Απαξαίηεηε είλαη θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ ηα κνπζεία». «Γελ 

ππάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε. Να ππάξρεη θάπνην 

ζεκηλάξην γηα ηνλ θιάδν ηεο Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, λα ηνλίδεηαη θαη λα 

δίλεηαη ζεκαζία απφ θαζεγεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελ 

δπλάκεη εθπαηδεπηηθψλ».  

- Γεληθόηεξεο αλαθνξέο ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

Γχν εθπαηδεπηηθνί (6,25%) αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ «ελεκέξσζε» ή/θαη ηελ 

«εθπαίδεπζε» ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο απνδέθηεο ή ην πιαίζην απηήο ηεο 

ελεκέξσζεο: «Σε ζσζηή ελεκέξσζε πνπ δελ ππάξρεη».  

 

ηάζεηο 

Γχν εθπαηδεπηηθνί (6,25%) αλαθέξνληαη γεληθά ζην δήηεκα ησλ ζηάζεσλ ή ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία θαη ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο γεληθφηεξα θαη ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε κνπζεία ελψ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (3,13%) αλαθέξεη ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε άιινπο ρψξνπο κε 

ηνπο  καζεηέο:  

 

«Άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία». «Να ππάξρεη 

κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ αλάγθε 

πξνζβαζηκφηεηαο ηπθιψλ θαη ακβιπψπσλ ζηα κνπζεία θαη ζε δηάθνξνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο». «Γε λνκίδσ φηη ζα ππήξρε θάπνηνο ππεχζπλνο πνπ ζα 

ήηαλ αξλεηηθφο ζε θάπνηα επίζθεςε ησλ  καζεηψλ καο εηδηθά ζηελ επνρή καο 

γηαηί φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ν θφζκνο είλαη πην  αλνηρηφο απέλαληη ζηα παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη είλαη ε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θάζε είδνπο πνπ ζα 

έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη σο θάηη πνπ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ησλ παηδηψλ 

καο θαη φρη σο κηα αγγαξεία». 

 

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

 

- Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Δπηά εθπαηδεπηηθνί (21,88%) αλαθέξνληαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: 
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«ηαλ ηειεθσλνχκε γηα λα θιείζνπκε ξαληεβνχ κε ηα κνπζεία θαιφ ζα ήηαλ λα καο 

ελεκεξψλνπλ γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εκείο λα ηνπο ελεκεξψλνπκε 

γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζην ζρνιεηφ». 

«Δξσηεκαηνιφγηα απφ πιεπξάο ησλ κνπζείσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 

ησλ παηδηψλ πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ ην κνπζείν».  

 

- Σπλεξγαζία πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ κε εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ παξαγσγή 

πιηθνύ  

Γχν εθπαηδεπηηθνί (6,25%) αλαθέξνληαη, επίζεο, θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή πιηθνχ 

θαηάιιεινπ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ή γηα πιεξνθνξίεο θαη 

ιεδάληεο ππνκλεκαηηζκνχ ζε braille: 

 

«πλεξγαζία κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο γηα 

παξαγσγή πιηθνχ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε ΠΟ». 

«Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ γηα ηελ θαηαγξαθή θάπνησλ 

ιεδαληψλ – πηλαθίδσλ ζε braille».  

 

- Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ κε ην πξνζσπηθό ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (9,38%) αλαθέξνπλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ζρεηηθψλ 

πξνηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο:  

 

«Να δίλνληαη επθαηξίεο γηα λα πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο 

ησλ εθζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο». «Πξηλ ην 

θαζνξηζκέλν ξαληεβνχ κε ηνπο καζεηέο, ζα έπξεπε λα δίλεηαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία θαη λα πξνυπάξρεη ε ελεκέξσζε γηα δηαδηθαζίεο θαη πξνηάζεηο 

απηνλφεηεο γηα ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». 

«πλάληεζε ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ κνπζείνπ πξηλ 

ηελ επίζθεςε θαη ζπλδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο». 

 

- Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ ζηα ζρνιεία – Γξάζεηο ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (9,38%) αλαθέξνληαη ζε ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πξνηείλνληαο δξάζεηο κέζα ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ:  

 

«…επίζθεςε ζην ζρνιείν γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο απηνχο έηζη ψζηε λα 

γλσξίζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζην κνπζείν». «Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ θαη εθζεκάησλ θαη ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ». 
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- Άιινη ηξόπνη ζπλεξγαζίαο – Γεληθέο αλαθνξέο  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ιφγν γηα αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ: «Ζ χπαξμε εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο». 

Σέινο έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη γεληθά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ καδί κε ηελ ελεκέξσζε: «Δλεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο». 

6.1.6. Έιεγρνο εμάξηεζεο  κεηαβιεηψλ –πλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ 

(Δλφηεηα ΗΗΗ)  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε πξνθχπηεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο δειψλνπλ 

ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη 

πξνυπεξεζίαο (p<0,014 θαη p<0,035 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 71 θαη 

72). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο δειψλνπλ ζπρλφηεξα απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο πξνυπεξεζίαο ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο 

«Πξνκήζεηα ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ην κνπζείν γηα ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν» (p<0,041) θαη «Δπηζθέςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην κνπζείν πξηλ από ηελ επίζθεςε γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνλ ρώξν» (p<0,025), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 73).  

6.1.7. «Αμηνπνίεζε ησλ Μνπζείσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ κε νβαξά 

Πξνβιήκαηα Όξαζεο» (Δξσηεκαηνιφγην - Δλφηεηα ΗV) 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε γεληθφ ηίηιν «Αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο», 

πεξηιάκβαλε 4 εξσηήζεηο (18-21)
92

 πνπ δηακνξθψλνπλ δχν ππνελφηεηεο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπο παξάγνληεο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε (θαη) ησλ καζεηψλ 

κε αλαπεξίεο φξαζεο.  

6.1.7.1. Υξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Δμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε δειψζεηο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία γηα ηνπο καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο (εξψηεζε 18 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ), ε πιεηνςεθία ησλ 

                                                           
92

 Ζ 20ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην κνπζείν, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα (6.1.5.2). 
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πνζνζηψλ εληνπίδεηαη ζηηο ζεηηθέο θαη θπξίσο ζηηο πνιχ ζεηηθέο επηινγέο πνπ 

εθθξάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο.  

 

Γξάθεκα 9: Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

πσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 9, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

(ζπκθσλψ ελ κέξεη/ζπκθσλψ απφιπηα) ζπγθεληξψλνπλ νη εξσηήζεηο δειψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επαθή κε ηελ Ηζηνξία θαη ηελ Σέρλε (97,70% έθαζηε θαη δηάκεζν (Γκ) 

5) θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ (95,40% θαη 

δηάκεζν (Γκ) 5). Σν ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά πνζνζηφ ζπκθσλίαο –αλ θαη πςειφ- 

ζπγθεληξψλεη ε επηινγή πνπ αθνξά ζηελ πξνψζεζε  ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ 

ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (79,00%  θαη Γκ=4), (βι. θαη Παξάξηεκα,  Πίλαθεο 74, 

75 θαη 76). 

6.1.7.2. Παξάγνληεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ  

Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 19), δηαπηζηψλεηαη φηη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ αθνξνχλ δεηήκαηα ππνδνκψλ ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ θαη επηκφξθσζεο.  
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Γξάθεκα 10: Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

ΠΟ 

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα (γξάθεκα 10), νη επηινγέο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα πνιχ) 

είλαη ε «Έιιεηςε πξόβιεςεο από ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ γηα δξάζεηο θαη 

δηεπθνιύλζεηο γηα καζεηέο/άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο» (88,40% θαη 

Γκ=4) θαη ε «Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο από ηα αξκόδηα Υπνπξγεία (Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνύ)» (83,40%
 
θαη Γκ=4). Αθνινπζνχλ παξάγνληεο φπσο ε «Διιηπήο 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ», ε 

«Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο» θαη ε 

«Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε» (76,80%, 

74,40% , 67,50% θαη Γκ= 4). Οη επηινγέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην 

ζρνιείν (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 77, 78 θαη 79). 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ηειεπηαία αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε (εξψηεζε 21), έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα πξνζζέζνπλ ζρεηηθά 

ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ ζα ήζειαλ λα θαηαζέζνπλ. ε απηή ηελ εξψηεζε έλαο 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ φπσο ε «ππνρξεκαηνδφηεζε πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ». Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο 
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θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ ζηελ Παξάιιειε ηήξημε θαη ηε δηάζεζή ηνπ σο ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ:  «χκθσλα κε ηε γλψκε κνπ ην πην ζεκαληηθφ είλαη 

ε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ην θαηά πφζν έρεη δηάζεζε λα αζρνιεζεί κε φια 

απηά θαη δεχηεξνλ ν εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο αθνινπζεί ηε δαζθάια ηεο 

ηάμεο νπφηε πνιιέο απφ ηηο επηινγέο δελ είλαη δηθέο ηνπ». 

6.2. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε Δθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (βι. θεθάιαην «Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο») νη εξσηήζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ νξγαλσκέλεο ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: α. Πιαίζην 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, β. χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή, γ. πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη δ. πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  (βι. Παξάξηεκα, 

«Οδεγφο πλεληεχμεσλ», Πίλαθα 1).   

6.2.1. 1
νο

 Άμνλαο ζπλεληεχμεσλ: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» 

Ο πξψηνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξνχζε ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία θαη πεξηειάκβαλε ηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: α. Δίδε 

κνπζείσλ/κνπζεηαθψλ ρψξσλ, β. Οξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη γ. 

Γηαδηθαζίεο επηινγήο κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ (βι. 

Παξάξηεκα, «Οδεγφο ζπλεληεχμεσλ», Πίλαθα 2).  

 

1
νο

 άμνλαο - «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία»: Δίδε κνπζείσλ/κνπζεηαθψλ 

ρψξσλ   

Αλαθνξηθά κε ηα είδε κνπζείσλ ζηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 3, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ εκπεηξίεο 

απφ δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο πνιηηηζηηθήο 

αλαθνξάο, εκπεηξίεο απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κνπζεία ζηα νπνία είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (2011-2012) ή 

θαη παιαηφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε 

ππεξεζίαο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

   

Πίλαθαο 3: Δίδε Μνπζείσλ/Μνπζεηαθψλ Υψξσλ πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ 

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Δίδε κνπζείσλ/κνπζεηαθψλ 

ρψξσλ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ 

Καηεγνξίεο                                                                                             Τπνθαηεγνξίεο  

Γηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ                                                               Αξραηνινγηθά Μνπζεία                                                         

                                                                                                         Λανγξαθηθά Μνπζεία 

                                                                                                         Μνπζείν Αθήο 

                                                                                                         Βπδαληηλά Μνπζεία 

                                                                                                         Παηδηθφ  Μνπζείν 

                                                                                                         Μνπζείν Σερλνινγίαο 

                                                                                                         Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο 
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                                                                                                         Οιπκπηαθφ Μνπζείν 

                                                                                                         Άιια κνπζεία θαη ρψξνη ηέρλεο 

Αξραηνινγηθνί  ρψξνη θαη κλεκεία 

Άιινη ρψξνη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο                                               Υψξνη πνπ νξγαλψλνπλ εθπαηδεπ- 

                                                                                                         ηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία 

                                                                                                         Διαηνηξηβεία, θ.ά. 

 

Πην αλαιπηηθά, ηα «Αξραηνινγηθά Μνπζεία» αλαθέξζεθαλ απφ ελλέα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνινπζνχλ νη επηζθέςεηο ζε «Λανγξαθηθά Μνπζεία» θαη ζην 

Μνπζείν Αθήο κε αλαθνξέο απφ πέληε εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρα. Σέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε επηζθέςεηο ζε «Βπδαληηλά Μνπζεία» ηεο Αζήλαο θαη 

ηεο Θεζζαινλίθεο ελψ αλαθνξέο ππάξρνπλ, επίζεο, θαη ζε άιια είδε κνπζείσλ φπσο 

ζε Μνπζεία Σερλνινγίαο, Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ζην Παηδηθφ Μνπζείν ζην 

Οιπκπηαθφ Μνπζείν, ζε κνπζεία θαη ρψξνπο ηέρλεο (δχν αλαθνξέο έθαζην). Δπηά 

εθπαηδεπηηθνί, αλαθέξζεθαλ, επίζεο, κε κεκνλσκέλεο αλαθνξέο θαη ζε  δηάθνξα 

κνπζεία άιινπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο. Δπηζθέςεηο ζε 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κλεκεία αλαθέξζεθαλ απφ ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο ελψ 

άιινη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ δνκψλ εθπαίδεπζεο αλαθέξζεθαλ ζε 

επηζθέςεηο ζε άιινπο ρώξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο (π.ρ. ρψξνπο πνπ νξγαλψλνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ειαηνηξηβεία, εξγαζηήξηα 

θεξακεηθήο, θ.ά.). 

 

1
νο

 άμνλαο - «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία»: Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ, νη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη νη παξαθάησ (βι. Πίλαθα 4):  

 

Πίλαθαο 4: Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Οξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία 

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο  

Οξγαλσκέλεο δξάζεηο απφ ηα κνπζεία                          Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

                                                                                       Δηδηθά  (πξνζαξκνζκέλα) εθπαηδεπηηθά 

                                                                                       πξνγξάκκαηα/μελαγήζεηο 

                                                                                       Δμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

                                                                                       Ξελαγήζεηο 

                                                                                       Πξνγξάκκαηα/Ξελαγήζεηο ζην Μνπζείν Αθήο 

Δπηζθέςεηο ρσξίο νξγαλσκέλεο δξάζεηο                           Γεληθή πεξηήγεζε 

απφ ηα κνπζεία                                                                Οξγάλσζε ηεο επίζθεςεο/πξνγξάκκαηνο απφ  

                                                                                       ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 

Δπηζθέςεηο κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο νξγαλσκέλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ.  

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη αλαθνξέο δεθαηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηζθέςεηο ζε δηάθνξα κνπζεία κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο θάπνηα 

δξάζε νξγαλσκέλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ κνπζείνπ φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο 

κέξνο εκεξήζηαο εθδξνκήο ηνπ ζρνιείνπ, επηζθέςεηο κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ 
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νη καζεηέο θάπνηα εθπαηδεπηηθή δξάζε (εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, μελάγεζε γεληθνχ 

ηχπνπ, εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα ή μελάγεζε) ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ ή αλαθνξέο ζε επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Αθήο.  

 

- Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

ηελ ππνθαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη αλαθνξέο νθηψ ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επηζθέςεηο ζε δηαθνξεηηθά κνπζεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηαθηηθψλ νξγαλσκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ (πέληε Παξάιιειεο 

ηήξημεο, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ) ή θαη πνιηηηζηηθνχο 

ρψξνπο πνπ νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα παηδηά (αλαθνξέο απφ δχν 

εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο θαη Δηδηθνχ ρνιείνπ), αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαη πψο 

πξνζαξκφζηεθαλ απηέο νη δξάζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο: 

 

«Σα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ. Γηα φια 

ηα παηδηά φκσο. ρη θάηη εμεηδηθεπκέλν γηα ην παηδί κνπ». (ΔΠ 4. Αλαθνξέο ζε 

επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ αξραηνινγηθνχ θαη ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ). «Τπήξρε πξφγξακκα… Ήηαλ ήδε κηα νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ κνπζείνπ πνπ δελ ππνζηήξηδε ηνλ ηπθιφ καζεηή, φκσο πήγακε.» (ΔΠ 5. 

Αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κνπζείνπ αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά). «Ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ 

θάλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά» (ΔΔ 2. Αλαθνξά ζε επηζθέςεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο ρξνληέο)
93

. 

 

- Δηδηθά Σρεδηαζκέλα (Πξνζαξκνζκέλα) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα/ 

Ξελαγήζεηο ζε κνπζεία 

Σέζζεξηο ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί (έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη 

ηξεηο εθπαηδεπηηθνί Δηδηθνχ ρνιείνπ), αλαθέξνληαη ζε  επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ή πξνζαξκνζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ μελαγήζεσλ κεηά απφ ελεκέξσζε θαη 

ζπλελλφεζε κε ηα κνπζεία θαη ζρεηηθή νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ν ζρεδηαζκφο ή ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηεο 

μελάγεζεο αθνξά ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη φρη κφλν ηνλ ή ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο:  

 

«ην [φλνκα κνπζείνπ ] κπήθακε ζε έλα πξφγξακκα θαζαξά γηα παξανιπκπηαθνχο 

αγψλεο» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο). «Καλνλίζακε λα έρεη μελάγεζε… ηνπο επέηξεςε λα αγγίμνπλ 

αιιά ηνπο έθεξε θαη εθζέκαηα απφ ηελ απνζήθε πνπ ήηαλ θιεηζκέλα γηα λα ηα 

                                                           
93

 ΔΔ: Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ, ΔΠ: Δθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο, ΔΣΔ: 

Δθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο (βι. θαη θεθάιαην «Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο»). 
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αγγίμνπλ πνπ δελ έξρνληαη απηά πάληα». (ΔΔ 1. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

κνπζείν αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο). 

  

- Δμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηά 

ην νπνίν ν καζεηήο ή νη καζεηέο ηνπ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είραλ 

εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε: «ε άιιν κνπζείν, αξραηνινγηθφ θη εθείλν, πνπ ηα 

παηδηά απιά θνηηνχζαλε θη έθεπγαλ εκείο πεγαίλακε ζε αίζνπζεο πνπ κπνξνχζακε λα 

αγγίμνπκε ήηαλ εμαηνκηθεπκέλν. Δμαξηάηαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ» (ΔΣΔ3). 

 

- Ξελαγήζεηο  

Έμη ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί απφ Γεληθά ρνιεία (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο θαη 

έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο) αλέθεξαλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε γεληθνχ ηχπνπ 

μελάγεζε.  

 

«Τπήξραλ θαη θάπνηα πνπ είραλ ηε κνξθή δηάιεμεο, ηνπο ιέγαλ δειαδή θάπνηα 

πξάγκαηα αιιά δε ζπκκεηείραλ ηα παηδηά» (ΔΠ 1. Αλαθνξέο ζε επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο). «ηε 

[φλνκα πεξηνρήο θαη κνπζείνπ] είρακε μελάγεζε» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε 

ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο).  

 

- Πξνγξάκκαηα/μελαγήζεηο ζην Μνπζείν Αθήο  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (ηέζζεξηο απφ Δηδηθφ ρνιείν θαη έλαο απφ Σκήκα Έληαμεο), 

αλαθέξνληαη ζε επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Αθήο:  

 

«ην Μνπζείν Αθήο πνπ είλαη πξνζηηφ θαη κπνξνχκε λα αγγίμνπκε κφλνη καο» 

(ΔΔ 3). «ηαλ ήηαλε λα πάκε ζην Αξραηνινγηθφ κνπζείν, είρακε πάεη 

λσξίηεξα ζην Μνπζείν Αθήο. Να δνπλ θαη ηα παηδηά ιίγα πξάγκαηα… ζαλ 

επαηζζεηνπνίεζε (ΔΣΔ 3).  

 

Δπηζθέςεηο ρσξίο νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ.  

Πέληε ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί απφ Γεληθά ρνιεία αλέθεξαλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

ρσξίο θάπνηα δξάζε ηνπ κνπζείνπ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ή νξγαλσκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη εθπαηδεπηηθνί άιινηε 

θάλνπλ κηα γεληθή πεξηήγεζε ζην κνπζείν κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη άιινηε 

θξνληίδνπλ λα νξγαλψζνπλ νη ίδηνη ηελ επίζθεςε. 

 

- Γεληθή πεξηήγεζε ησλ καζεηώλ ζην ρώξν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Γχν εθπαηδεπηηθνί  (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξνληαη ζε 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο 

είηε ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο είηε ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα μελάγεζεο ή εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καη νη δχν 
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εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη πξαγκαηνπνίεζαλ κηα γεληθή πεξηήγεζε ρσξίο λα 

δηαθαίλεηαη θάπνηα πξνεγνχκελε νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

 

«Ήηαλ θάηη ζαλ εκεξήζηα εθδξνκή. Απιά ήηαλ αλνηρηφ ην κνπζείν. Γελ ππήξρε 

θάπνηνο μελαγφο δειαδή. Μφλν θάπνηνο θχξηνο πνπ ήηαλ εθεί, ηψξα γείηνλαο; Μαο 

είπε θάπνηα πξάγκαηα εληειψο εξαζηηερληθά» (ΔΠ 2. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

ηνπηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο). «Γελ ππήξρε θάηη νξγαλσκέλν νχηε 

πξνζσπηθφ, νχηε μελαγφο ήηαλ έλα κηθξφ κνπζείν…ε, θάλακε κηα βφιηα» (ΔΣΔ 1. 

Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε ηνπηθφ κνπζείν). 

   

- Οξγάλσζε ηεο επίζθεςεο/πξνγξάκκαηνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο) 

αλαθέξνληαη ζε επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη κνπζεηαθνχο ρψξνπο, θαηά ηηο νπνίεο 

δηαθαίλεηαη κηα πξνεγνχκελε νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γεληθψλ Σάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο ή θαη ηεο 

εθδξνκήο γεληθφηεξα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

πξφζβαζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο:  

 

«Σελ επζχλε θαη ηελ φιε νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο θαη ηεο επίζθεςεο ζην 

κνπζείν είραλ νη δάζθαινη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε 

ζε κνπζείν ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθδξνκήο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο). «Αλ δελ ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα θξνληίδνπκε λα κάζνπκε ηα 

εθζέκαηα θη αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα λα δείμνπκε πξάγκαηα θη εηνηκάδσ ην 

δηθφ κνπ πξφγξακκα» (ΔΣΔ 3. Γεληθή αλαθνξά).  

 

1
νο

 άμνλαο - «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία»: Γηαδηθαζίεο επηινγήο κνπζείσλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ρψξσλ επίζθεςεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά 

ρνιεία, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 5): 

Πίλαθαο 5: Γηαδηθαζίεο επηινγήο κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ   

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Γηαδηθαζίεο επηινγήο 

κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Καηεγνξίεο                                                                                       

Με ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Παξέκβαζε εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Δπηινγή κνπζείσλ (θαη) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ 

κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο 
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Με ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη εκπεηξίεο επηά εθπαηδεπηηθψλ απφ Γεληθά 

ρνιεία (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ Έληαμεο) ζηηο νπνίεο 

πεξηγξάθεηαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο φπσο ε κε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηζθέςεσλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηα ζρνιεία, ε 

έιιεηςε ελεκέξσζεο ή έγθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηα Γεληθά ρνιεία 

αιιά θαη νη αληηιήςεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία:   

 

«Γελ ππήξρε, πψο λα ζνπ πσ… θιίκα φηη ζα πσ ηε γλψκε κνπ θαη ζα πεξάζεη 

θάηη. Με ηε δηεπζχληξηα ην ζπδεηνχζακε πνιχ…αιιά μέξεηο …ν δάζθαινο δελ 

ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ ζα ςάμεη γηα λα βξεη θάηη, λα ην ζπδεηήζνπκε καδί. Αλ ζα 

έπαηξλε κηα απφθαζε ζα γηλφηαλ απηή θαη ηειείσζε ε ππφζεζε» (ΔΠ 1). «Οη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ δχν ηάμεσλ, ζπλεξγάδνληαλ νη δχν ηάμεηο θαη θαλνλίδαλε… 

Γεληθά, θάλαλε φ,ηη θάλαλε θη εγψ έπξεπε λα βξσ ηνλ ηξφπν λα πξνζαξκφζσ 

ηελ επηινγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ψζηε λα κελ ράζεη θάηη απ’ φιν ην 

πιαίζην. Αιιά γεληθά δελ ππήξρε πξνβιεκαηηζκφο, ε αιήζεηα είλαη, γηα ην 

παηδί» (ΔΠ 4). «ρη, εγψ ην κάζαηλα ζην ηέινο, αο πνχκε δπν ηξεηο κέξεο πξηλ 

φηη ζα πάκε εθεί…Δ, φρη δελ πξφηεηλα θάηη. Αιιά μέξεηο απηά ήηαλ 

θαλνληζκέλα. Αθφκα θαη λα πξφηεηλα, δελ ππήξρε ρξφλνο, είραλ θαλνλίζεη» 

(ΔΣΔ 2). «Ήηαλ θαλνληζκέλα απφ ηνλ επηέκβξε. Πξηλ πάσ εγψ. Πξφηεηλα θη 

εγψ θάηη άιιν ην νπνίν δελ έγηλε ηειηθά γηαηί δελ βξέζεθαλ νη κέξεο» (ΔΠ 4). 

«[Δλεκεξσλφκνπλ γηα άιιεο επηζθέςεηο] ζην ηέινο, ηειεπηαία, ζηελ αξρή ηεο 

ρξνληάο ηνπιάρηζηνλ. Βαζηθά δελ ήμεξαλ θαλ φηη αλήθσ θη εγψ ζην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ. Γειαδή εγψ ην έκαζα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ελψ ε απφθαζε 

ήηαλ απφ ηνλ επηέκβξε κήλα… ε άιιε πεξίπησζε δελ είρα ελεκεξσζεί 

θαζφινπ. Οχηε θαλ, εγψ δελ ήμεξα…εγψ ήκνπλ έμσ ζηελ Παξάιιειε κε ην 

παηδί, ζην δηάιεηκκα, δελ ήμεξα θαλ φηη ην είραλ απνθαζίζεη. Δίρακε έλα ζέκα 

κ’ απηφ θαη ζε άιιν ρψξν [αλαθνξά ηνπ ρψξνπ] πνπ είρακε πάεη…» (ΔΠ 8). 

«Δγψ δελ είρα θαλέλα ιφγν. Γειαδή ην έκαζα ηειεπηαία ζηηγκή φηη ζα πάκε ζην 

κέξνο απηφ. Οχηε θαλ κε ξσηήζαλε. Σίπνηα. Δγψ δελ έκπαηλα θαζφινπ ζην 

γξαθείν ιφγσ ηνπ φηη ήκνπλ ζπλέρεηα κε ην παηδί έμσ ζην δηάιεηκκα. Σν 

κάζαηλα ζπλήζσο ηελ παξακνλή ή ην κάζαηλα απφ ηε κεηέξα ηνπ καζεηή. (ΔΠ 

2). «ηελ κία ην θαλνλίζακε πάξα πνιχ γξήγνξα θαη δελ πξφιαβαλ θη εκέλα λα 

κε ελεκεξψζνπλ» (ΔΠ 5).   

 

«Γελ ππνινγίδνπλε ην Σκήκα Έληαμεο. Δίζαη ν δάζθαινο ηνπ Σκήκαηνο 

Έληαμεο, δελ έρεηο ηάμε θαη πνπ πξέπεη λα είζαη ζπλέρεηα κε ην παηδί. Δκέλα, 

δελ κε ππνινγίδαλε... Μέρξη εθεί είλαη ν ξφινο καο». (ΔΣΔ 1).  «Ξέξεηο, απηφ 

πνπ βιέπσ, ν δάζθαινο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο είλαη θάηη εληειψο θινπ. Δίλαη 
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γηα λα θάλεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, είλαη γηα λα βνεζήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. ηελ πξάμε, απηφ πνπ βίσζα ήηαλ φηη ήκνπλ κφλν 

γη’ απηά ηα παηδηά. Οπφηε νπζηαζηηθά είλαη κία ζέζε πνπ δελ κπνξείο λα… 

πξέπεη λα έξζεηο πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε γηα λα επηιέμεηο. Τπήξρε απηή ε 

αληηκεηψπηζε. Δίζαη ν εθεί,  είζαη γη’ απηνχο. Ο δάζθαινο ηεο Γεληθήο είλαη γηα 

ηα ππφινηπα παηδηά. Γελ μέξσ αλ ν πξνεγνχκελνο πνπ δνχιεπε εθεί είρε άιιε 

ζρέζε, γηαηί ήηαλ πνιιά ρξφληα θαη είρε αξθεηή…ζα έιεγα επηξξνή» (ΔΣΔ 2).  

 

«Πξνζπάζεζα, αιιά δελ κπφξεζα λα ζπλεξγαζηψ, φρη κφλν γηα ηα κνπζεία αιιά 

θαη γηα άιια πξάγκαηα θαη ζε άιιεο εθδειψζεηο. Αο πνχκε ζε γηνξηέο δε ζέιαλε 

λα πάξεη κέξνο γηα λα κε θαλεί πην έληνλν ην πξφβιεκα. Τπάξρεη απηφ ην 

ζπλαίζζεκα … ηα κνπζεία, αο πνχκε, κνπ ιέγαλε ζεο λα έξζεηο; Μπνξνχζα 

θαη λα κελ πάσ. Κη εγψ ηνπο είπα φρη, ζα έξζνπκε, θάηη ζα πάξεη ην παηδί» 

(ΔΣΔ 1). «κσο, ζηα πεξηζζφηεξα κνπζεία νη δάζθαινη κε ξσηνχζαλ κε απνξία 

αλ ζέισ λα πάσ ηνλ καζεηή. αλ λα κνπ ιέγαλε  εκκέζσο «ζίγνπξα ζα ηνλ 

πάξεηο;» (ΔΠ 5).  

 

πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Παξάιιειεο ηήξημεο, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη δηαδηθαζίεο πνπ θαίλεηαη φηη είραλ 

θάπνην είδνο ζπκκεηνρήο ν αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία ελψ 

ζε κία  πεξίπησζε αλαθέξεηαη ε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο γηα επίζθεςε ζε κνπζείν:  

  

 «Απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δχν ηάμεσλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο ηήξημεο. Τπήξρε έλαο θαηάινγνο κνπζείσλ πνπ 

κπνξνχζακε λα επηζθεθηνχκε θαη απνθαζίδακε. Κνηλή απφθαζε» (ΔΠ 6). 

«Δγψ είρα πξνηείλεη θάπνηεο επηζθέςεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε κηα άιιε 

δαζθάια πνπ ην κάζεκά ηεο είρε ζρέζε κε θάπνηα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ… 

Δίρα πξνηείλεη θαη θάπνηεο άιιεο επηζθέςεηο αιιά νη ππεχζπλνη δε ζεψξεζαλ 

φηη είλαη αλαγθαίν νπφηε δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γελ ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» (ΔΠ 7).  

 

Παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη κία αλαθνξά ελφο εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο 

Αγσγήο Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ παξελέβε γηα ηελ αιιαγή πξνεπηιεγκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ πξφζβαζε ηνπ καζεηή κε πξφβιεκα 

φξαζεο:  

«Δθεί επελέβελ θαη είπα φηη ίζσο ζα πξέπεη λα ξσηήζνπκε αλ ππάξρεη θάηη 

εηδηθφ γηα ηχθισζε. Ζ [εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο]… δελ ήμεξε θαη δελ ξψηεζε 

θαλ αλ ππάξρεη πξφγξακκα γηα ηπθινχο. Δθεί αλέιαβα λα πάξσ εγψ ηειέθσλν 
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θαη φλησο λα ζπκκεηάζρνπκε ζ’ απηφ. Αιιά ζεσξψ φηη άκα δελ είρα επηκείλεη 

δελ ζα πεγαίλακε ζ’ απηή ηελ επίζθεςε ζ’ απηφ ην κνπζείν.» (ΔΠ 5). 

 

Δπηινγή κνπζείσλ (θαη) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία αλαθέξνπλ φηη ζπλήζσο δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο (ηέζζεξηο απφ Δηδηθά ρνιεία θαη έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο):  

 

«Δμαξηάηαη απφ ηε δαζθάια, πνχ ζέιεη λα πάεη, ηελ ηάμε πνπ έρεη. Αιιά 

ζπλελλννχκαζηε απφ ηελ αξρή λα βγνπλ θάπνηα αληηθείκελα απφ ηηο πξνζήθεο 

γηαηί φ,ηη είλαη ζε γπαιί δελ κπνξείο λα ην πηάζεηο. Ναη, ην ζσζηφ απηφ είλαη, 

επεηδή ηελ είρακε παηήζεη φκσο ζε άιιε πεξίπησζε…» (ΔΔ 3). «Τπάξρεη κηα 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Οχησο ή άιισο μεθηλάκε απφ πξηλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλεξγαζία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα θξνληίδνπκε, 

πέξα απφ ην δηδαθηηθφ θνκκάηη, λα  γίλεηαη ζε ζηπι επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ππφινηπσλ καζεηψλ. Δλλνείηαη φηη ζην Σκήκα Έληαμεο επηιέγνπκε λα πάκε ζε 

κνπζεία πνπ είλαη πξνζβάζηκα» (ΔΣΔ 3). 

6.2.2. 2
νο

 Άμνλαο πλεληεχμεσλ: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή»  

Ο δεχηεξνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξνχζε ζηε ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε θαη πεξηειάκβαλε ηηο αθφινπζεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο: α. δεηήκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη β. δεηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο κεηά απφ απηέο (βι. 

Παξάξηεκα, «Οδεγφο πλεληεχμεσλ», Πίλαθα 3). 

  

2
νο

 Άμνλαο - «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

δσή»: Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο (βι. 

Πίλαθα 6):  

 

 Πίλαθαο 6: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

2
νο

 άμνλαο: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Γεληθή ελεκέξσζε/ζπδήηεζε  

Υξήζε πιηθνχ/Γξαζηεξηφηεηεο                                            Υξήζε εηθφλσλ 

                                                                                              Υξήζε άιισλ πιηθψλ  

                                                                                              Έληππν πιηθφ κνπζείσλ/Μνπζεηνζθεπέο 

Δμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία                                             πδήηεζε 

                                                                                              Υξήζε άιινπ πιηθνχ/θαηαζθεπέο 

                                                                                              Πιεξνθνξίεο ζε Braille 

                                                                                              Αμηνπνίεζε άιισλ αληηθεηκέλσλ 
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Γεληθή ελεκέξσζε/ζπδήηεζε  

 

Ζ ελεκέξσζε κε ηε κνξθή κηαο γεληθήο ζπδήηεζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

αλαδεηθλχεηαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο. Οθηψ εθπαηδεπηηθνί (έμη 

Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο θαη έλαο απφ Δηδηθφ ρνιείν) 

αλέθεξαλ σο κνλαδηθφ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, ηε γεληθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο 

ηε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ πιηθνχ ή ηελ νξγάλσζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

παξαπάλσ πξαθηηθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ αθνξνχζε φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη φρη κφλν ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο: 

 

«ρη δε γηλφηαλ θάηη. Απηά ηα αλαιάκβαλε πεξηζζφηεξν ε δηεπζχληξηα πνπ 

έθαλε ην κάζεκα [φλνκα καζήκαηνο] θαη εθείλε ελεκέξσλε ηα παηδηά γηα ην 

πνχ ζα πάκε θ.ιπ. Ο δάζθαινο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ην πξαθηηθφ θνκκάηη, λα 

καδέςεη ηα ρξήκαηα γηα θεη πνπ ζα πεγαίλακε, ηηο δειψζεηο… [κε ηνλ καζεηή 

κε πξφβιεκα φξαζεο] Ήηαλ ε θνπβέληα ε γεληθή…» (ΔΠ 1). «Ζ 

πξνεηνηκαζία ήηαλ ζε θάπνηα καζήκαηα πνπ θάλακε ζηελ Ηζηνξία. Απηφ…Σα 

παηδηά μέξαλε ην αληηθείκελν νπφηε θάλακε θάπνηα ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.  

Ήηαλ κε ηε δαζθάια ηεο Ηζηνξίαο. Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο δελ ελεπιάθε ζ’ απηά 

[κε ηνλ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο] κε φινπο καδί ζην κάζεκα γηαηί ζηελ 

Ηζηνξία ηα θαιχπηακε πιήξσο απηά πνπ ζα βιέπαλε θαη ηα ζπδεηνχζακε» (ΔΠ 

3). «Μφλν κηα ζπδήηεζε φινη καδί… [κε ηνλ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο] 

ζπγθεθξηκέλα ζε κηα επίζθεςε ζε κνπζείν είρα πάεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα γηα 

λα μέξσ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη γηα λα ην πεξηγξάςσ…γεληθά ήηαλ ειιηπέο ην 

πιηθφ θαη ειιηπήο ε πξνεηνηκαζία» (ΔΠ 5). «ηα παηδηά ηεο Γεληθήο 

αλαθνηλψλνληαλ δχν ηξεηο κέξεο πξηλ πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ρξήκαηα. ρη 

θάηη...κφλν κία λχμε, παξάδεηγκα φηαλ ήηαλ λα πάκε [φλνκα κνπζείνπ θαη 

κάζεκα Ηζηνξίαο] λα ηα πξνεηνηκάζνπλ, λα πνχλε θάηη σξαίν γηα λα 

εληππσζηάζνπλ απηφλ πνπ ζα έθαλε ηελ μελάγεζε. Αιιηψο δελ ππήξρε θάηη, 

απνιχησο ηίπνηα. Απιά ελεκέξσζε, ηίπνηε άιιν» (ΔΣΔ 2). «Σελ πξνεηνηκαζία 

ηελ έθαλα θπξίσο κέζσ επαλαιήςεσλ, ζεσξεηηθψλ φηη έρνπκε πεη απηά ηα 

πξάγκαηα θαη ηψξα ζα πάκε λα ηα δνχκε θαη απφ εθεί, απηφ» (ΔΔ 1).  

 

Υξήζε πιηθνχ/Γξαζηεξηφηεηεο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο επηά εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ θαη 

Δηδηθψλ ρνιείσλ (ηέζζεξηο θαη ηξεηο αληίζηνηρα) νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ πξαθηηθέο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ή γηα νξηζκέλεο απφ απηέο κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ρξήζε άιινπ πιηθνχ 

ή ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ, αλαθέξεηαη είηε σο γεληθή πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είηε σο εμαίξεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ κνπζείνπ, ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ ή θαη ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ππνθαηεγνξίεο 
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ηξφπσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία αλάινγα κε 

ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη: 

 

- Φξήζε εηθόλσλ 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία – ηξεηο Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο - αλαθέξζεθαλ ζηε ρξήζε νπηηθνχ πιηθνχ γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε: 

 

«Δλεκεξψζακε ηα παηδηά γηα ην ηη ζα δνχλε, ηνπο δείμακε θαη θάπνηεο εηθφλεο, θη 

έηζη ππήξμε κηα ζπλεξγαζία θαη ελεκέξσζε πξηλ» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε 

ζε κνπζεηαθφ ρψξν ηζηνξηθήο αλαθνξάο). «Ναη, ππάξρεη πξνεηνηκαζία… ρη γηα 

ηα εθζέκαηα αθξηβψο. Αιιά κηιάκε γηα ηελ επνρή ησλ εθζεκάησλ, ρξεζηκνπνηνχκε 

ην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, βξίζθνπκε εηθφλεο 

απφ ην ίληεξλεη θαη ηηο πξνβάιινπκε θαη ζπδεηάκε πάλσ ζε απηέο» (ΔΣΔ 3). 

 

- Φξήζε άιισλ πιηθώλ  

Έμη εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο απφ Γεληθά ρνιεία θαη ηξεηο απφ Δηδηθά ρνιεία) αλέθεξαλ 

ηε ρξήζε άιινπ πιηθνχ - αθνπζηηθφ πιηθφ, απηηθφ πιηθφ, θαηαζθεπέο, άιια 

αληηθείκελα - γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ κε φια ηα παηδηά. 

«Γηα ην [φλνκα κνπζείνπ] κπνξέζακε πξηλ πάκε λα παίμνπκε δχν ηξία παηρλίδηα 

ζην ζρνιείν κε κηα απηνζρέδηα κπάια …παίρηεθαλ απφ δπν νκάδεο, θη ν ηπθιφο 

καζεηήο θαη νη ππφινηπνη. Απηφ πξνθάιεζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο θαη πήγαλ εθεί 

πην ελζνπζηαζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

ζεκαηηθφ κνπζείν). «πλεξγαζηήθακε ψζηε λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ζηελ ηάμε 

γεληθφηεξα θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ζε φια ηα παηδηά… ρξεζηκνπνηήζακε 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ» (ΔΠ 6). «Αλ πάκε ζε πην κηθξά κνπζεία θαη έρεη 

θάπνηνπο ρψξνπο, έρσ θαηαζθεπάζεη πάλσ ζε θνπηηά ηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, 

έηζη ψζηε θαη ν ηπθιφο λα δεη  θαη ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Δίλαη δειαδή δηθέο καο 

θαηαζθεπέο πνπ αθνξνχλ ην ρψξν πεξηζζφηεξν φρη ηα εθζέκαηα…[ρξήζε] κε φιε 

ηελ ηάμε» (ΔΣΔ 3). «ρη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλα γηα 

λα κπνξνχλε λα αηζζαλζνχλε ηε δηαδηθαζία ηεο έθπιεμεο. Δίλαη ηέηνηα ψζηε ην 

παηδί λα μέξεη ηη ζα δεη γηα λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί. ην ζρνιείν ππάξρεη θαη 

απηηθφ θαη αθνπζηηθφ πιηθφ. Γεληθψο είκαζηε αξθεηά εμνπιηζκέλνη. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη δε ζα ρξεηαδφκαζηαλ άιιν αιιά γεληθά έρνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα 

φηαλ ζέινπκε λα δηδάμνπκε θάηη» (ΔΔ 4).  

 

- Έληππν πιηθό κνπζείσλ θαη κνπζεηνζθεπέο  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο απφ Δηδηθφ ρνιείν θαη δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη 

Σκήκαηνο Έληαμεο) αλέθεξαλ ηε ρξήζε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία φπσο θπιιάδηα θαη 

κνπζεηνζθεπέο: 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



203 
 

«Έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη θπιιάδηα» (ΔΠ 6). «ζεο θνξέο έρσ δεη απφ 

ζπλαδέιθνπο κνπζεηνβαιίηζεο έρνπκε θάλεη πξνζαξκνγέο... έρσ επηιέμεη 

θνκκάηηα ηα νπνία ηα αλαθαηαζθεπάδνπκε. Γηαηί δνπιεχνπκε δηαζεκαηηθά γηα 

λα έρνπλ φια θάπνην λφεκα ζην ζρνιείν. Κάζε ζέκα πξνζαξκφδεηαη γηα λα 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απηηθά» (ΔΔ 2).  

 

Δμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη αλαθνξέο έμη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζε δνκέο Γεληθψλ ρνιείσλ θαη νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ εμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία 

ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ππνθαηεγνξίεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνλ καζεηή κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο.  

 

- Σπδήηεζε  

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία – δχν Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ Έληαμεο - αλέθεξαλ ηε ζπδήηεζε σο ηξφπν 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνεηνηκαζίαο είηε ζπκπιεξψλνληαο απηφ πνπ είρε γίλεη ζηε γεληθή 

ηάμε είηε αλεμάξηεηα απφ ην αλ είρε γίλεη θάπνηα πξνεηνηκαζία ζηε γεληθή ηάμε: 

 

«Κάπνηα πξάγκαηα πνπ θάλακε εκείο πξηλ, πνπ ιέγακε αλ έρεη θάπνηα 

απνξία…Πην πνιχ ην ελζάξξπλα, λα κελ αηζζάλεηαη απνθνκκέλν, λα θάλεη θη 

εξσηήζεηο γηα ην αλ έρεη θάπνηα απνξία» (ΔΠ 1). «Ζ δαζθάια δε ζεψξεζε 

αλαγθαίν λα γίλεη θάηη κε ηα παηδηά αθνχ ηα ήμεξαλ απφ ηελ Ηζηνξία. Απιά εγψ 

επηρείξεζα λα πξνεηνηκάζσ ην παηδί, επέιεμα λα ηνπ δηαβάζσ θάπνηα πξάγκαηα 

…ιίγν γηα ηελ ηζηνξία θαη ην ρψξν» (ΔΠ 8). «Πξνζπαζνχζα κε φζεο γλψζεηο 

είρα ή απφ ην ίληεξλεη λα πσ θάπνηα πξάγκαηα, μέξεηο, πνχ ζα πάκε, ηη ζα 

δνχκε. Δγψ κε ην παηδί κηα ζπδήηεζε, φρη ζηε γεληθή ηάμε. Πξνεηνηκαζία άιιε, 

φρη. Κνίηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Αλ δελ έρεηο πνιιά παηδηά ζην ηκήκα 

έληαμεο, κε ην ηπθιφ παηδί κπνξεί λα θάλεηο θη έλα είδνο παξάιιειεο. Αιιά θαη 

πάιη… Τπάξρεη κηα απνκφλσζε, ην απνθεχγαλε γεληθά» (ΔΣΔ 1). «Απφ ηε δηθή 

κνπ πιεπξά, φζν κπνξνχζα, πεξηγξαθηθά ζε θάπνην δηάιεηκκα ή φηαλ ππήξρε 

ρξφλνο, ζηελ επέιηθηε δψλε πνπ νη άιινη δσγξάθηδαλ, ε… ζπδεηνχζα γηα ην ηη 

ζα δνχκε θαη ηνπο πεξηέγξαθα. Γηαηί φια ηα κάζαηλα ηειεπηαία ζηηγκή. Καη λα 

ήζεια δε ζα πξνιάβαηλα λα νξγαλψζσ θάηη» (ΔΣΔ 2). 

  

- Φξήζε άιινπ πιηθνύ– Καηαζθεπέο 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλέθεξε ηε δηθή ηνπ πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δεκηνπξγία πιηθνχ γηα ηνλ καζεηή ηνπ κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο κε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

«Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξνεηνίκαδε ηελ ηάμε. Δγψ πξνεηνίκαδα ηνλ καζεηή κνπ κε 

θάπνην πιηθφ. Δπηζθεπηφκνπλ εγψ ην κνπζείν γηα λα βξσ πιηθφ, ην νπνίν ήηαλ 

ζπλήζσο θάξηεο κε θσηνγξαθίεο θ.ιπ.,  ηα νπνία εγψ κεηέηξεπα ζε πιηθφ είηε ζαλ 
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εηθφλα είηε ζαλ θείκελν θαη έθηηαρλα θαη ηνλ ράξηε ηνπ κνπζείνπ γηα λα κπνξεί λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ν καζεηήο…ή ηελ πξνεγνχκελε κέξα είρα εηνηκάζεη θάπνην 

απηηθφ πιηθφ ή θηηάρλακε θαη καδί. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Δπέιηθηε Εψλε θηηάρλακε 

εθζέκαηα κε πειφ, κε γχςν αιιά φρη ζπλνιηθά ζηελ ηάμε» (ΔΠ 7). 

 

- Πιεξνθνξίεο ζε Braille 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξεη ηε κεηαηξνπή θεηκέλσλ απφ 

θπιιάδηα ζε γξαθή Braille: «Μαο ζηείιαλε απφ πξηλ θπιιάδηα θαη εγψ ηα κεηέθεξα ζε 

γξαθή Braille» (ΔΠ 5). 

 

- Αμηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλέθεξε ηελ αμηνπνίεζε ηξηζδηάζηαηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ππήξρε ζην ζρνιείν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή:  

 

«ην ζρνιείν ππήξρε κηα πξνηνκή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Γηα λα 

ελεκεξψζσ ην παηδί ην έβγαια απφ ηελ ηάμε ηελ ψξα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε…λα 

ην ςειαθίζεη θαη λα πνχκε γηα θάπνηα πξάγκαηα» (ΔΠ 8).   

 

2
νο

 Άμνλαο - «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

δσή»: Αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, κε βάζε ηηο πεξηγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 7):  

 

Πίλαθαο 7: Αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

2
νο

 άμνλαο: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Όπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο                                                      Γεληθή ζπδήηεζε 

                                                                                                 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

                                                                                                 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο  

Δμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε                                          πδήηεζε 

Έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο                                              

 

Ύπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο  

Γεθαηξείο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ θάπνηα κνξθή αλαηξνθνδφηεζεο κεηά απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Αλαιπηηθφηεξα νη ππνθαηεγνξίεο πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη νη 

εμήο:  

 

- Γεληθή ζπδήηεζε κε όινπο ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε 

Ζ γεληθή ζπδήηεζε γηα ηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο κεηά 

ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. Οθηψ εθπαηδεπηηθνί (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο 

Σκήκαηνο Έληαμεο θαη δχν Δηδηθψλ ρνιείσλ), αλαθέξνπλ ηε γεληθή ζπδήηεζε πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο, ηα 

εθζέκαηα πνπ είδαλ ή αλαθνξέο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ:  

 

«Ρσηνχζε ηα παηδηά πψο πέξαζαλ [ε δηεπζχληξηα], ηηο εληππψζεηο ηνπο, πάληα 

ππήξρε έλαο δηάινγνο καδί ηνπο» (ΔΠ 1). «Πνιιέο θνξέο φηαλ γπξλνχζακε θαη 

βιέπακε θάηη ζην κάζεκα… θαη ιέγαλ ηα παηδηά «α, απηφ είλαη ζαλ απηφ πνπ είρακε 

δεη…» [ν καζεηήο κε πξφβιεκα φξαζεο] Σν θαηαιάβαηλε θη απηφο. Ναη, έβιεπε ηηο 

εηθφλεο θαη κεηά ζην βηβιίν ζηηο εηθφλεο κεγεζπκέλεο ηα έβιεπε θαη αλαγλψξηδε… 

φηη ηα είρε μαλαδεί» (ΔΠ 3). «Μηα ζπδήηεζε πνπ ππήξμε. Αιιά θαη ζην ιεσθνξείν 

πνπ γπξλνχζακε ππήξμε κηα αλαηξνθνδφηεζε..» (ΔΣΔ 2). «πδεηήζακε πάιη κε ηα 

παηδηά απηφ πνπ είρακε δεη. Απηά πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο γλψζεηο καο» (ΔΔ 1).  

 

- Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ), - 

αλέθεξαλ σο δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ: «Καη κεηά πνπ γξάθνπλε ηελ έθζεζε, ην «θέθηνκαη θαη Γξάθσ», γξάθνπλ θαη 

θαίλεηαη ηη έρνπλ θαηαιάβεη, ηη δελ έρνπλ θαηαιάβεη» (ΔΔ 3). 

 

- Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ), - 

αλέθεξαλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο παηρλίδηα, θαηαζθεπέο ή δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κνπζείνπ: 

 

«Ξαλαπαίμαλε ζην ζρνιείν, [παηρλίδη ζρεηηθφ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ζπγθεθξηκέλνπ κνπζείνπ]  θαη θάλεθε ε επαηζζεηνπνίεζε. Κάηη πνπ έδσζε 

ραξά θαη ζηνλ ίδην ηνλ καζεηή» (ΔΠ 5). «Αλαηξνθνδφηεζε πάληα ππάξρεη. 

Δίλαη θαη αλάινγα κε ην κνπζείν. Σν ηη ζα θάλνπκε έρεη λα θάλεη θαη κε ην 

πιηθφ πνπ πξνζέιαβαλ ηα παηδηά. Κάζε δάζθαινο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ζηε 

δηθή ηνπ ηάμε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ζα επηιέμεη εθείλνο. Δίηε κέζσ 

δσγξαθηθήο, είηε κέζσ κνπζηθήο, ή λα θηηάμνπλε, λα θαηαζθεπάζνπλ θάηη, 

αλαιφγσο ηη ζα επηιέμεη ν θαζέλαο» (ΔΔ 4).  

 

Δμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε  

 

- Σπδήηεζε 

Πέληε εθπαηδεπηηθνί Γεληθψλ ρνιείσλ (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ηξεηο 

Σκεκάησλ Έληαμεο) - αλαθέξνπλ ζπδεηήζεηο (θαη) ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν. ε 

κία πεξίπησζε αλαθέξεηαη εμαηνκηθεπκέλε ζπδήηεζε φρη κφλν γηα ηηο εληππψζεηο 

ησλ καζεηψλ απφ ην κνπζείν αιιά θαη γηα δεηήκαηα πξφζβαζεο ζην κνπζείν κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζε επφκελε επίζθεςε: 

 

«Τπήξρε αλαηξνθνδφηεζε κε ηνλ καζεηή απφ εκέλα. ηελ νπζία ήκαζηαλ έλα 

παξάιιειν ζχκπαλ κέζα ζην ζχκπαλ ηεο ηάμεο» (ΔΠ 7). «Τπήξρε πάληα κηα 

ζπδήηεζε. Καη ζηα δχν [γεληθή ηάμε θαη εμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε] 
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νπζηαζηηθά ήηαλ θαη κηα άηππε αμηνιφγεζε γηα λα δσ ηη θαηάιαβαλ» (ΔΣΔ 2). 

«Δγψ κε ηνπο δηθνχο κνπ καζεηέο ζπδεηψ θαη γηα ην …πφζεο ειιείςεηο άθεζε 

φιν απηφ έηζη ψζηε αλ ππάξρεη θάηη πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη κνπ ηελ επφκελε 

θνξά λα κπνξψ λα θαιχςσ θάπνηα θελά πνπ ίζσο λα κελ είρα εγψ ζην κπαιφ 

κνπ ή λα πξνηείλνπκε πξάγκαηα» (ΔΣΔ 3). «Δκείο δελ θάλνπκε Ηζηνξία. 

Κάλνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην Σκήκα Έληαμεο. Να κάζεη ην παηδί 

braille. Σν παίξλεηο θάπνηεο ψξεο γηα λα κάζεη απηφ… Μηα γεληθή ζπδήηεζε γηα 

ην πψο πεξάζακε λαη, αιιά φρη θάηη άιιν. Δγψ ζηελ ηάμε κνπ. Σψξα γηα ηε 

γεληθή ηάμε δελ μέξσ» (ΔΣΔ 1).  

 

Έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο κεηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνπλ φηη δελ ππήξρε θάπνηα 

αλαηξνθνδφηεζε: «Ζ επίζθεςε ήηαλ απηφ πνπ ιέκε κηα κέξα εθδξνκήο, δε γηλφηαλ 

ηίπνηα. Ήηαλ κηα αλέκειε κέξα. Λίγν ζπδεηνχζαλ κέζα ζην ιεσθνξείν ζηελ επηζηξνθή, 

ηίπνηε άιιν. Γε γηλφηαλ θάηη νξγαλσκέλν» (ΔΠ 2).   

6.2.3. 3νο Άμνλαο πλεληεχμεσλ: «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο»  

Ο ηξίηνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξνχζε ζηα παξαθάησ δεηήκαηα: α. 

Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ, β. πλζήθεο πξφζβαζεο θαη γ. 

Απνηίκεζε εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ (βι. Παξάξηεκα, «Οδεγφο πλεληεχμεσλ», 

Πίλαθα 4). 

 

3νο Άμνλαο - «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο»: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ  

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πνπ επξφθεηην λα επηζθεθηεί ην κνπζείν, νη  θαηεγνξίεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ είλαη νη παξαθάησ (βι. Πίλαθα 8): 

Πίλαθαο 8: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ  

Καηεγνξίεο                                                                               

Όπαξμε ελεκέξσζεο  

Με χπαξμε ελεκέξσζεο  

Με δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο                                             

Άγλνηα γηα ηελ χπαξμε ελεκέξσζεο 

 

Ύπαξμε ελεκέξσζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο   

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο έληεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθψλ 

(πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ηέζζεξηο Δηδηθψλ 

ρνιείσλ) πνπ δήισζαλ φηη νη ππεχζπλνη ησλ κνπζείσλ – ή νξηζκέλσλ απφ απηψλ 

ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο- είραλ θάπνηα ελεκέξσζε απφ ην ζρνιείν 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πνπ επξφθεηην λα επηζθεθηεί ην κνπζείν. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ Γεληθά ρνιεία πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
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εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαθνξνπνίεζαλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ θαίλεηαη πσο απηή ε ελεκέξσζε 

κπνξεί λα ζηνρεχεη θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ 

έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα απνθαζίζνπλ αλ ζα επηζθεθηνχλ ην κνπζείν ή φρη. 

Αληίζηνηρε πξαθηηθή φπσο θάλεθε θαη πξνεγνχκελα, αλαθέξζεθε κφλν απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο Γεληθνχ ρνιείνπ:  

  

«Ναη, κεηά ελεκεξψλακε. Ή ν δάζθαινο ή εγψ, φηη ππάξρεη καζεηήο πνπ δελ 

βιέπεη θαιά» (ΔΠ 4). «Δλεκέξσζε ν επηθεθαιήο ηεο εθδξνκήο φηη ππήξρε θαη 

καζεηήο κε πξφβιεκα φξαζεο» (ΔΠ 6). «ηαλ έπαηξλαλ ηειέθσλν γηα λα 

θιείζνπλε πνηέ δελ ην αλαθέξαλε. Έπξεπε εγψ λα πάξσ ηειέθσλν θαη λα 

ελεκεξψζσ φηη ππάξρεη έλαο καζεηήο κε πξφβιεκα φξαζεο θαη λα δνχκε ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε» (ΔΠ 7). «Ζ δηεπζχληξηα ην θαλφληδε. ην [φλνκα 

κνπζείνπ] εγψ ελεκέξσζα, ηειεπηαία ζηηγκή δειαδή, δελ είραλ ελεκεξσζεί απφ 

πξηλ» (ΔΠ 8). «πλήζσο ελεκεξψλνπκε φηη αλάκεζα ζηα παηδηά ππάξρεη θη 

έλα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπηιέγνπκε λα πάκε ζε κνπζεία πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα. Γειαδή ζε κνπζεία πνπ δελ καο επηηξέπνπλ λα αγγίμεη πξάγκαηα ν 

ηπθιφο, δελ ζπκκεηέρνπκε» (ΔΣΔ 3). «Αιιά γίλεηαη εμήγεζε απφ ηελ αξρή … 

επεηδή ηελ είρακε παηήζεη φκσο θαη ην είρακε εηζπξάμεη» (ΔΔ 3). «Σα κνπζεία 

ηα νπνία επηιέγνληαη είλαη απηά πνπ ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ 

ζε επαθή. Γειαδή θαη ην [αλαθνξά ζε κνπζείν εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο] πνπ 

είρακε επηθνηλσλήζεη γηα λα πάκε, καο είραλε πεη «κπνξείηε λα έξζεηε αιιά φια 

ηα εθζέκαηα είλαη κέζα ζε πξνζήθεο». Δ, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξνχλ 

ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλε…Μφλν απηνί πνπ ην βιέπνπλε » (ΔΔ 4). 

 

Με ελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 
 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο δήισζαλ φηη δελ ππήξρε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ απφ ην ζρνιείν γηα ηελ χπαξμε καζεηψλ 

κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο είηε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηζθέςεσλ είηε ζε 

νξηζκέλεο απφ απηέο, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο φπσο ε ζνβαξφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο φξαζεο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δε ζεσξείηαη αξθεηά ζνβαξφ 

ψζηε λα ππάξρεη θάπνηα πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, ε γεληθφηεξε πξαθηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ λα κελ ελεκεξψλεη γηα ηελ χπαξμε καζεηψλ θαη κε άιιεο αλαπεξίεο ή ε 

έιιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο:  

 

«ηελ πξψηε καο επίζθεςε επεηδή θη εγψ πξψηε ρξνληά δνχιεπα, ξψηεζα αλ 

πξέπεη λα θάλνπκε θακηά ελεκέξσζε. Καη κνπ είπε ε δηεπζχληξηα «δελ λνκίδσ 

πσο ζα ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα» (ΔΠ 1). «Απηφ γηλφηαλε ηελ ίδηα κέξα. 

Μφιηο πεγαίλακε έπηαλα εγψ ζπλήζσο ηνλ ππεχζπλν πξηλ αξρίζεη ην πξφγξακκα 

θη έιεγα έρνπκε έλα παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο… Γειαδή, εγψ ηδίσο πνπ ήκνπλ 

θπξίσο ε ππεχζπλε, αλ πίζηεπα φηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη παξαπάλσ ζα 

ην έιεγα. Γελ πηζηεχσ φηη ζα άιιαδε θάηη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή ζ’ απηά πνπ 

είραλε λα πνπλ εθεί ή λα ηνπο δείμνπλε. Αλ ήμεξα φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 
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έμηξα πιηθφ ή θάπνην νπηηθναθνπζηηθφ κέζν δηαθνξεηηθφ ζα ηνπο ην είρα πεη». 

(ΔΠ 3). «Απηφ ην ζπλεηδεηνπνίεζα αξγφηεξα. ηελ αξρή δελ είραλ ελεκεξψζεη 

φηη ππήξρε παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο, ζηελ άιιε ηάμε ππήξρε παηδί κε απηηζκφ, 

φηη δελ ελεκεξψλαλε θαζφινπ. Κη απηφ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζην ρψξν 

πνπ πεγαίλακε…νη άλζξσπνη ηνπ κνπζείνπ είραλε πξνγξακκαηίζεη θάηη θαη 

έπξεπε εθείλε ηελ ψξα λα γίλνπλ θάπνηεο επηπιένλ δξάζεηο» (ΔΠ 4). «ηελ 

κία δελ ππήξρε ελεκέξσζε. Σν θαλνλίζαλε πάξα πνχ γξήγνξα θαη δελ 

πξφιαβαλ λα κε ελεκεξψζνπλ θαη επνκέλσο δελ πξφιαβα θη εγψ» (ΔΠ 5). 

 

Με δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο  

 

Γχν εθπαηδεπηηθνί – Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο – αλέθεξαλ 

εκπεηξίεο απφ κηθξά, ηνπηθά κνπζεία ζηα νπνία δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο 

αλέθεξε, σζηφζν, θαη πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

αλαπεξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ:  

 

«Γελ ππήξρε πξνζσπηθφ λα απεπζπλζνχκε, νχηε μελαγφο [νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

γεληθψλ ηάμεσλ] Γε δίλνπλ ζεκαζία. Γεληθά ππάξρεη έιιεηςε ελεκέξσζεο. 

Πηζηεχσ φηη ζα ην θάλαλε αλ ην πξφβιεκα ήηαλ θηλεηηθφ. (ΔΣΔ 1). 

 

Άγλνηα γηα ηελ χπαξμε ελεκέξσζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο  

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε πεξίπησζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ Παξάιιειεο 

ηήξημεο πνπ παξά ην γεγνλφο φηη ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο πξφηεξεο ελεκέξσζεο 

ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, δελ 

γλψξηδε αλ ηειηθά ε ελεκέξσζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε: 

 

«Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζπλέβε θάηη ζην [φλνκα κνπζείνπ] φρη θάηη θαθφ κε 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζην παηδί […] θαη θαηάιαβα φηη ζα έπξεπε λα ελεκεξψλακε 

ηειηθά κήπσο είραλ ηε δηάζεζε λα αζρνιεζνχλε θαη λα θάλνπλ θάηη θαιχηεξν… 

Μεηά [γηα άιιε επίζθεςε] ην ζπδεηήζακε, είπα λα ελεκεξψζεη γηα λα μέξνπλε. 

Γελ είκαη φκσο θαη ζίγνπξε φηη ην έθαλε. Θα έπξεπε θη εγψ ίζσο λα πάξσ 

ηειέθσλν αιιά δελ ππήξρε θάπνην πξφβιεκα ηδηαίηεξν» (ΔΠ 1).    

 

3νο Άμνλαο - «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο»: πλζήθεο πξφζβαζεο  

Πξνρσξψληαο ζηελ εξψηεζε/ζεκαηηθή πεξηνρή γηα ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ησλ 

καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο επηζθέςεηο ζηα κνπζεία, νη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη απφ δηαθνξεηηθά κνπζεία. Με 

βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη ζπλαθφινπζα δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο δηεπθφιπλζεο ηεο 

πξφζβαζεο θαη δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο (βι. πίλαθα 9): 

 

   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



209 
 

Πίλαθαο 9: πλζήθεο πξφζβαζεο  

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: πλζήθεο πξφζβαζεο  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Γηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο πξφζβαζεο                      Πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα/αληίγξαθα 

                                                                                      Πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

                                                                                      εθπαηδεπηηθνχο  

                                                                                      Οξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

                                                                                      Δμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

                                                                                      Θέζε ησλ καζεηψλ κε ΠΟ ζην ρψξν 

                                                                                      Δίδε κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ/εθζεκάησλ 

Γπζθνιίεο/πεξηνξηζκνί πξφζβαζεο                             Με δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο  

                                                                                     Πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή πξνθνξηθψλ πιεξν- 

                                                                                      θνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

                                                                                      Γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεηο 

                                                                                      Με απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο 

                                                                                      Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

                                                                                      Γεληθέο ζπλζήθεο επίζθεςεο 

                                                                                      Έιιεηςε πιηθνχ ζε κεγέζπλζε 

                                                                                      Φσηηζκφο/άιια ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ 

                                                                                      Δίδε κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ/εθζεκάησλ 

Γηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο πξφζβαζεο  

 

- Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε εθζέκαηα ή αληίγξαθα εθζεκάησλ κέζσ αθήο 

Δλλέα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη έμη Γεληθψλ ρνιείσλ) 

αλέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα ή αληίγξαθα εθζεκάησλ κέζσ αθήο 

ζην πιαίζην είηε πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ηεο γεληθήο πεξηήγεζεο. Δπίζεο, 

πέληε εθπαηδεπηηθνί – ηέζζεξηο Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη έλαο Γεληθνχ ρνιείνπ - 

αλέθεξαλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην Μνπζείν Αθήο ζην νπνίν ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο είλαη απηνλφεηε. Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο είλαη νη παξαθάησ:  

 

«Ήηαλε πνιχ θαιά! Σνπο επέηξεςε λα αγγίμνπλ αιιά ηνπο έθεξε θαη εθζέκαηα 

απφ ηελ απνζήθε πνπ ήηαλ θιεηζκέλα γηα λα ηα αγγίμνπλ πνπ δελ έξρνληαη απηά 

πάληα» (ΔΔ 1. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε κνπζείν αξραηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ). «ην [φλνκα κνπζείνπ] γίλεηαη κε γάληηα ε ςειάθεζε […]ην 

[φλνκα κνπζείνπ] καο έρνπλ αθήζεη θαη έρνπκε πηάζεη αθάληαζηα πξάγκαηα, 

έηζη;  […] Δίρε θάλεη θνβεξή δνπιεηά. Καη δελ ήηαλ κφλν ην αλάγιπθν… Ναη, 

απηφ ήηαλ κηα θνβεξή εκπεηξία (ΔΔ 3. Αλαθνξέο ζε κνπζεία αξραηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, άιινπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζε έθζεζε δσγξαθηθήο).  

 

ηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά 

ρνιεία, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα ή αληίγξαθα ππήξρε κφλν 

γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ρσξίο λα απνηειεί πάληνηε κέξνο ηεο 

νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο ή ηεο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο παξφιν πνπ ε πξφζβαζε κέζσ αθήο επηηξεπφηαλ ζε νξηζκέλα 

αληηθείκελα ή αληίγξαθα, θαίλεηαη πσο ήηαλ πεξηνξηζκέλε ή θαη – ζχκθσλα κε ηε 

δηαηχπσζε εθπαηδεπηηθνχ - «άηππε» ή «παξάλνκε»:  
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«Μαο άθεζαλ λα αγγίμνπκε θάπνηα αληηθείκελα, φρη φια γηαηί είλαη πνιχ 

εχζξαπζηα θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα ηα θαηαζηξέςεη θη έηζη κπνξέζακε λα 

δνχκε θάπνηα πξάγκαηα, λα ηα ςειαθήζεη. Κάπνηα άιια, κε πην εχζξαπζηα 

πιηθά, απηά δελ ηελ άθεζαλ λα ηα αγγίμεη θαη πνιχ. Αιιά θαη κε ηε δηθή κνπ 

θαζνδήγεζε, γηα λα κε γίλεη θαη θακία δεκηά…Άγγηδε αληηθείκελα θαη έιεγε 

πξάγκαηα [αλαγλψξηδε δηαθνξεηηθά πιηθά]… ήηαλ άιιν πιαίζην, ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλα αιιηψο, απφ ηελ αξρή» (ΔΠ 8. Αλαθνξά ζε κνπζείν ηέρλεο 

κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ). «Γελ ππήξρε θάηη εηδηθφ, θάηη 

γηα ηξνπνπνίεζε γηα ηα ηπθιά άηνκα, ελλνείηαη απηφ δελ ππήξρε, ηίπνηα. Γελ 

ππήξμε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε δειαδή…δελ άιιαδαλ θάηη. Αο πνχκε, ζην 

Μνπζείν [φλνκα κνπζείνπ] βιέπαλ φια ηα παηδηά ηηο… [ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα]. Άθεζαλ ηα παηδηά λα ηα αθνπκπήζνπλ. Απηφ. Απηή ε δπλαηφηεηα 

ππήξρε ζηα κηθξά εθζέκαηα [ζε άιιε επίζθεςε] αθνχκπεζαλ έλαλ θίνλα 

[αλαθνξέο ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρψξνπ]» (ΔΣΔ 2. Αλαθνξέο ζε ζεκαηηθφ 

κνπζείν θαη ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ ρψξν κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε 

ησλ ππεπζχλσλ). «ηε [φλνκα πεξηνρήο θαη κνπζείνπ] θάπνηα εθζέκαηα καο 

άθεζαλ λα ηα αθνπκπήζεη. Ήηαλ έλα αληίγξαθν. Γεληθά ιίγν άηππα θαη 

παξάλνκα ζα έπηαλε ιίγν γηα λα θαηαιάβεη. Ρσηνχζακε θαη καο ιέγαλε 

«εληάμεη, ιίγν» γηαηί ήηαλ επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη είραλ ελεκεξσζεί απφ πξηλ»  

(ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε κνπζείν αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε)  

 

- Παξνρή πξνθνξηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Δηδηθήο 

Αγσγήο 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί Γεληθψλ ρνιείσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ηνπο ιεθηηθά κε 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθζεκάησλ ή δηαβάδνληαο ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα ησλ εθζεκάησλ αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο:  

 

«Ήκνπλ δίπια ηνπ θαη έιεγα θαη θάπνηα πξάγκαηα φηαλ …κπνξεί λα κελ έβιεπε 

γηαηί ήηαλ αξθεηά ζθνηεηλά» (ΔΠ 1. Αλαθνξά ζε κνπζείν ζπγθεθξηκέλνπ 

ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε δηαδξαζηηθά εθζέκαηα). «Πξνζπαζνχζα λα ηνπ 

πεξηγξάθσ εγψ… ηνπ εμήγεζα θάπνηα πξάγκαηα» (ΔΠ 2. Αλαθνξά ζε 

επίζθεςε ζε ηνπηθφ κνπζείν ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθδξνκήο ρσξίο 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νξγαλσκέλε δξάζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κνπζείνπ θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε 

εθζέκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ). «Σν εμεγψ εγψ ιεθηηθά» (ΔΣΔ 3. 

Αλαθνξέο ζε παξαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εθζεκάησλ αξραηνινγηθψλ 

κνπζείσλ ζηα νπνία επηηξεπφηαλ ε πξφζβαζε κέζσ αθήο). 

 

- Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ 

Έλαο ζεκαληηθφο δηεπθνιπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφζβαζε γεληθφηεξα ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα κνπζεία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
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εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο,  πνπ αλαθέξεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

ρνιείσλ είλαη ν ηχπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα κέζα θαη νη 

κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ 

αλαθέξνληαη απφ νθηψ εθπαηδεπηηθνχο Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ ρνιείσλ (πέληε θαη 

ηξεηο αληίζηνηρα) σο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ, δηάθνξα παηρλίδηα, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

εξγαζηήξηα, θ.ά. αιιά θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο σο παξάγνληα κεγαιχηεξεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ζηηο αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δνκέο 

Γεληθψλ ρνιείσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα 

παηδηά. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

 

«Δίραλ δεκηνπξγεζεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ηα παηδηά. Δηδηθά ζην 

[αλαθνξέο ζε νλφκαηα κνπζείσλ] θάλαλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, παηρλίδηα…νη 

θαηαζθεπέο πνπ είραλ κέζα, ηξέμαλε θαη είραλ ζπκκεηνρή. Αιιά εθεί ηα παηδηά 

ήηαλ πνιχ ειεχζεξα. Πέξα απφ δπν πξάγκαηα πνπ ηνπο έδεημαλ ζηελ αξρή, κεηά 

ήηαλ ζρεηηθά ειεχζεξα λα παίμνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ… [ν καζεηήο] 

αληαπνθξηλφηαλ πάξα πνιχ θαιά. Σα πήγε πάξα πνιχ θαιά. Καη ηνπ άξεζε πάξα 

πνιχ θαη ήζειε λα ην μαλαθάλεη. (ΔΠ 1. Αλαθνξέο ζε νξγαλσκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε δηαθνξεηηθά κνπζεία αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ 

ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ). «Κάλαλε θαη κία πξνζνκνίσζε ηειεηήο θαη δψζαλε 

ζηα παηδηά απφ έλα [φλνκα αληηθεηκέλνπ] θη ήηαλ θαη ην παηδί κνπ κέζα ζ’ 

απηά… θαη εθεί πέξα κπνξνχζαλ φια λα αγγίδνπλ» (ΔΠ 3. Αλαθνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ). 

«Αγγίδνπλε θαη ζπκκεηέρνπλε θηφιαο. Γειαδή ζην [φλνκα κνπζείνπ 

αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ] ζα πηάζνπλ δηάθνξα αληηθείκελα θαη κεηά ζα 

παίμνπλ θαη παηρλίδη […] ηνπο αθήζαλε παίμαλε κε ηα [αληηθείκελα] ήηαλε 

πνιχ ελζνπζηαζκέλα […] θαη ζην [φλνκα κνπζείνπ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο] 

σξαία πξνγξάκκαηα» (ΔΔ 3. Αλαθνξέο ζε κνπζεία δηαθνξεηηθνχ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ). «Ήηαλ πνιχ σξαίν πξφγξακκα […] φιν απηηθφ… Κη εθεί ήηαλ 

πάξα πνιχ σξαία. Κη εθείλν ηνπο άξεζε πάξα πνιχ γηαηί αθξηβψο είλαη 

νινθιεξσκέλν. Ήηαλ πνιχ σξαία αιιά δελ ήηαλ κνπζείν κε ηνλ απζηεξφ φξν 

ηνπ κνπζείνπ» (ΔΔ 2. Αλαθνξέο ζε ρψξνπο πνπ νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα παηδηά). «Μπνξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά θαη είλαη 

σξαίν, ζπκκεηέρνπλε θαη ζε νκάδα» (ΔΠ 1. Αλαθνξά ζε κνπζείν 

αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ). 

  

- Δμαηνκηθεπκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηώλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα όξαζεο 
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Έλαο εθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο αλαθέξεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ππφινηπε ζρνιηθή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε κέζσ αθήο: 

«Δλψ ζε άιιν κνπζείν, αξραηνινγηθφ θη εθείλν, ήηαλ εμαηνκηθεπκέλν. Σα παηδηά απιά 

θνηηνχζαλε θη έθεπγαλ θη εκείο πεγαίλακε ζε αίζνπζεο πνπ κπνξνχζακε λα αγγίμνπκε, 

δελ ήηαλ καδί ζηε ζρνιηθή νκάδα» (ΔΣΔ 3). 

 

- Θέζε ησλ  καζεηώλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζην ρώξν 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί απφ Γεληθά ρνιεία – ηξεηο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο 

Σκήκαηνο Έληαμεο - αλαθέξνπλ, επίζεο, ηε ζέζε ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ θαη λα αθνχλ θαιχηεξα, λα βξίζθνληαη δίπια 

ζηνλ ππεχζπλν δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο μελάγεζεο ή λα πιεζηάδνπλ πην 

θνληά ζηα εθζέκαηα. ε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθή βνήζεηα 

είλαη ε ιεθηηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία φκσο κπνξεί λα γίλεηαη θαη εθ 

ησλ πζηέξσλ:  

 

 «Ο καζεηήο ζηεθφηαλ ζε κηα ζέζε γηα λα αθνχεη θαη κεηά αθνχ ηειείσλε ε 

μελάγεζε, πήγαηλε θη έβιεπε ηα εθζέκαηα πην θνληά, γηα πην θαζαξά… πνπ ηνπ 

ζχκηδα αο πνχκε απηφ είλαη απηφ πνπ καο είπε ε θπξία» (ΔΠ 4. Αλαθνξέο γηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε κνπζεία αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζηα εθζέκαηα). «Σν 

είρα πάξεη εγψ απνθιεηζηηθά νπφηε θαζίζακε ην δηπιάζην ρξφλν απφ ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο γηα λα κπνξέζεη λα ην παξαηεξήζεη θαιχηεξα, λα έρεη ηνλ 

ρξφλν απφ ηελ νπηηθή γσλία πνπ ηνλ δηεπθφιπλε πεξηζζφηεξν αιιά βεβαίσο 

έραλε απφ ην ζχλνιν. Γειαδή αλ παξαηεξνχζε κηα ιεπηνκέξεηα δελ κπνξνχζε 

λα θξίλεη ην φιν». (ΔΠ 6. Αλαθνξά ζε γεληθνχ ηχπνπ μελάγεζε ζε κνπζείν 

αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην εκεξήζηαο ζρνιηθήο εθδξνκήο κε 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα 

κέζσ αθήο). «ηαλ πεγαίλακε εθεί απηφο πνπ έθαλε ην πξφγξακκα απιά ηα είρε 

απφ δίπια ηνπ, θνληά ηνπ» (ΔΣΔ 2. Αλαθνξέο ζε επηζθέςεηο ζε ζεκαηηθφ 

κνπζείν θαη άιινπο ρψξνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε 

νξηζκέλα εθζέκαηα). 

 

- Δίδε κνπζεηαθώλ ζπιινγώλ εθζεκάησλ 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο:  

 

«Αληηθείκελα πνπ είλαη πην επδηάθξηηα. Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά 

ηνπ κεγέζνπο ή ηελ αληηζηνηρία  π.ρ. έλαο θχξηνο φπσο εγψ, ηε δηαθνξά άληξα 

γπλαίθαο ή ηα καιιηά καθξηά, ην ζηήζνο φιν απηφ…» (ΔΔ 2, αλαθνξά ζην 

Μνπζείν Αθήο).  
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Γπζθνιίεο/Πεξηνξηζκνί Πξφζβαζεο 

  

- Με δπλαηόηεηα πξόζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα 

Οθηψ εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δνκέο Γεληθψλ ρνιείσλ 

αλέθεξαλ εκπεηξίεο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζηηο νπνίεο δελ ππήξρε  ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ:   

 

 «ρη, γηαηί ήηαλ ζηηο πξνζήθεο, κε ηδάκη. Γελ ππήξρε απηή δπλαηφηεηα […]Κη 

απηφ κε ηελ πξνζήθε, θαη ην ηδάκη, λα ξσηάεη «ηη είλαη απηφ εθεί;», ήηαλ κηα 

πεξίεξγε θαηάζηαζε» (ΔΠ 4. Αλαθνξέο ζε κνπζείν αξραηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζε ζεκαηηθφ κνπζείν αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ). «Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε  πξφζβαζε θαη 

ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηα εθζέκαηα. Πφζν κάιινλ λα ηα ςειαθίζεη. 

Γελ επηηξεπφηαλ ηέηνηα… θαη δελ ππήξμε ε ζπλεξγαζία λα κπνξέζεη λα αγγίμεη 

θάηη ν καζεηήο. Παξ’ φηη ην πξφηεηλα ήηαλ απξφζπκνη, δελ ζέιαλε» (ΔΠ 6. 

Αλαθνξέο ζε δηαθνξεηηθά κνπζεία θαη ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν 

κε μελάγεζε θαη πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ζην πιαίζην 

εκεξήζηαο εθδξνκήο). «ρη ζην [φλνκα κνπζείνπ] ήηαλ θαηεγνξεκαηηθνί. 

…ήηαλ κηα απιή μελάγεζε θαη δελ κπνξνχζακε λα δνχκε. Δθεί πέξα δελ καο 

άθεζαλ λα αγγίμνπκε ηίπνηα…Ήηαλ πνιχ απζηεξά ηα πξάγκαηα» (ΔΠ 8. 

Αλαθνξά ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν κε γεληθνχ ηχπνπ μελάγεζε ζην πιαίζην  

εκεξήζηαο εθδξνκήο).  

 

- Πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή πξνθνξηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Δηδηθήο Αγσγήο  

πσο πξναλαθέξζεθε φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί Γεληθψλ ρνιείσλ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ 

ηνπο ιεθηηθά κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, έμη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ 

θαη πεξηνξηζκνχο ή δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ αλαθνξηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ππνζηήξημεο φπσο  ε εθ ησλ πζηέξσλ ζχλδεζε ηεο πξνθνξηθήο πιεξνθνξίαο κε ηα 

εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα αηνκηθήο 

ελαζρφιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ καζεηή αλεμάξηεηα απφ ηε ξνή ηεο 

επίζθεςεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, ε κε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο πξνθνξηθήο 

πιεξνθνξίαο κε άιιεο αηζζήζεηο, ε παζεηηθή ζέζε ηνπ καζεηή ή θαη ε ειιηπήο 

θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άκεζν αληίθηππν 

θαη ζηε ιεθηηθή ππνζηήξημε. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

 

«Μεηά ηελ μελάγεζε, πήγαηλε θη έβιεπε ηα εθζέκαηα πην θνληά καδί κε κέλα θαη 

έπξεπε απιά λα πσ ηη καο αλέθεξαλ νη ππεχζπλνη ηνπ κνπζείνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Αιιά γηλφηαλ εθ ησλ πζηέξσλ ε ζχλδεζε» (ΔΠ 4. 

Αλαθνξέο ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν θαη ζε κνπζείν άιινπ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ). «Οπφηε ν 

καζεηήο αξθνχληαλ ζηελ δηθή κνπ μελάγεζε πνπ βεβαίσο δελ ήηαλ ε ίδηα. Θα 
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έπξεπε λα ηα αγγίδεη θαη λα ηα αλαγλσξίδεη ν ίδηνο. Γελ είλαη ην ίδην… Δθεί 

καδί γηλφηαλ ε παξνπζίαζε, απιά εγψ ρξεζηκνπνίεζα ηνλ δηπιάζην ρξφλν…Σα 

παηδηά είραλ θχγεη γηα ην επφκελν έθζεκα, αιιά εκείο έπξεπε λα θαζίζνπκε 

παξαπάλσ ρξφλν» (ΔΠ 6. Αλαθνξά ζε κνπζείν αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ θαη νκαδηθή μελάγεζε ζην 

πιαίζην εκεξήζηαο εθδξνκήο ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε 

εθζέκαηα). «,ηη ιέγακε εκείο…ιεθηηθά αιιά κε λνκίδεηο. Δδψ δελ 

θαηαιαβαίλακε εκείο» (ΔΣΔ 1. Αλαθνξέο ζε ζεκαηηθά κνπζεία ρσξίο 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη νξγαλσκέλεο δξάζεηο απφ ηα κνπζεία θαη ρσξίο 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα).  

«Σα εθζέκαηα ήηαλ κέζα ζε βηηξίλα. Απηφ πνπ γηλφηαλε ήηαλ λα ηνπ πεξηγξάθσ 

αθξηβψο ηη ππήξρε κέζα ζηελ βηηξίλα. Υσξίο λα είλαη ελεξγεηηθφο αιιά έλαο 

παζεηηθφο δέθηεο ησλ δηθψλ κνπ πεξηγξαθψλ […] (ΔΠ 5. Αλαθνξέο ζε δχν 

δηαθνξεηηθά αξραηνινγηθά κνπζεία κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νξγάλσζεο θαη 

ρσξίο ή πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο). «Ήηαλ κηα απιή 

μελάγεζε…Δληάμεη, ηνπ εμεγνχζα θη εγψ αιιά θαη πάιη… ηνπ ήηαλ δχζθνιν λα 

θαηαιάβεη εθείλε ηελ ψξα ηη έιεγε ε μελαγφο» (ΔΠ 8. Αλαθνξέο ζε 

αξραηνινγηθφ κνπζείν κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη γεληθή μελάγεζε 

ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο).  

 

- Γεληθνύ ηύπνπ μελαγήζεηο  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζηε δηάξθεηα επηζθέςεσλ κε γεληθνχ ηχπνπ μελάγεζε, φπσο ε 

αλεπάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα:  

  

«Ζ μελάγεζε πνπ θάλαλε ήηαλ αλεπαξθέζηαηε θαη απφ ηελ άπνςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξείραλ» (ΔΠ 6, αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ 

κνπζείν ζην πιαίζην εκεξήζηαο ζρνιηθήο εθδξνκήο κε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ θαη ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε 

εθζέκαηα). «Δ, θαη ιίγν απνγνεηεχηεθε, γηαηί κεηά βαξέζεθε γηαηί ήηαλ θαη 

αξθεηή ε μελάγεζε, ήηαλ πεξίπνπ δχν ψξεο θαη κεηά ηα δεθαπέληε ιεπηά αθνχ 

δελ ην άθεζε λα αγγίμεη…» (ΔΠ 8. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ 

κνπζείν ζην πιαίζην εκεξήζηαο ζρνιηθήο εθδξνκήο κε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε θαη ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα). 

 

- Με απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο, αλέθεξαλ 

δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο: 

 

«Πνιιέο θνξέο ηχραηλε θαζαξία θαη δελ κπνξνχζε λα αθνχεη απηά πνπ ιέγνληαλ 

θαη ηη γηλφηαλ ζηνλ ρψξν θαη λα ράλεη θάπνηα πξάγκαηα» (ΔΠ 4. Αλαθνξέο ζε 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ). «Δθείλε ηε ζηηγκή [ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα] γηλφηαλ 
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κπνπινχθη κπξνζηά. Γελ ππήξρε δειαδή κηα νξγάλσζε, λα είλαη ρσξηζκέλνη ζε 

νκάδεο θαη νη ππφινηπνη λα θάλνπλ θάηη άιιν. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ θάλακε 

ήηαλ λα αθνινπζνχκε  φηαλ θεχγαλε ηα ππφινηπα παηδηά […] Απφ ηε κία ινηπφλ 

είραλε θαιχηεξε κεηαρείξηζε [πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε νξηζκέλα εθζέκαηα] 

απφ ηελ άιιε δε ζπκκεηείραλ θαη φπσο ηα ππφινηπα παηδηά. Ήηαλ αλάκεηθην. 

Γελ ππήξρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή» (ΔΣΔ 2. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

κνπζείν ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ). 

 

- Έιιεηςε πξνζσπηθνύ  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Γεληθψλ ρνιείσλ αλέθεξαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ 

θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζε κνπζεία ζηα νπνία δελ ππήξρε πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνδνρή θαη ηελ εμππεξέηεζε γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ: «Γελ ππήξρε ηίπνηα. Απιά 

ήηαλ αλνηρηφ ην κνπζείν. Οχηε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νχηε μελαγφο λα βνεζήζεη» 

(ΔΠ 2. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε ηνπηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ζην πιαίζην 

εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο).   

 

- Γεληθέο ζπλζήθεο επίζθεςεο  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξζεθαλ θαη ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ γεληθφηεξα ηηο ζπλζήθεο επίζθεςεο φπσο ε καδηθφηεηα ηεο επίζθεςεο, ε 

χπαξμε πνιιψλ καζεηψλ ή θαη ζρνιείσλ ηαπηφρξνλα ζην ρψξν ζε  ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα:  

 

«Ήηαλ θαη ζρεδφλ φιν ην ζρνιείν κέζα ζην ρψξν. Κακία νξγάλσζε. ,ηη λα λαη. 

Σάμεηο απφ δσ, ηάμεηο απφ εθεί. Υάλεηο ηνλ κπνχζνπια. Πάξα πνιχ δχζθνια. Δίρε 

αγρσζεί θηφιαο [ν καζεηήο] Μνπ έιεγε ζπλέρεηα λα βγνχκε έμσ «δελ κπνξψ λα δσ 

ηίπνηα». Πνιχ κεγάινο ζπλσζηηζκφο…Πξνζπαζνχζα λα ηνπ πεξηγξάθσ εγψ αιιά 

κε ηέηνην ζπλσζηηζκφ, πνιιά ηα πξάγκαηα… Δίρα αγρσζεί θη εγψ καδί ηνπ. 

Βγήθακε θαη θαζίζακε έμσ. ην άιιν, [φλνκα κνπζείνπ] δελ κπήθακε θαζφινπ 

γηαηί ν καζεηήο δελ ήζειε λα κπεη. Έθιαηγε. Γελ ήζειε θαζφινπ λα κπεη... Με 

ηίπνηα. Σνπ ιέσ «εληάμεη, ζα ζε βνεζάσ κε θνβάζαη, ζα είκαη δίπια ζνπ, ζα ζε 

θξαηάσ»…αιιά δελ ήζειε» (ΔΠ 2. Αλαθνξά ζε εκεξήζηα εθδξνκή ζε ηνπηθφ 

κνπζείν ρσξίο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ρσξίο ελεκέξσζε θαη πξνεγνχκελε 

νξγάλσζε). «Τπήξραλ πνιιά ζρνιεία θαη ππήξρε θφπσζε, θνχξαζε. Δλδερνκέλσο 

λα ήηαλ έλαο παξάγνληαο θη απηφο, αιιά δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη επαθή ηνπ 

καζεηή κε ηα εθζέκαηα» (ΔΠ 6. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν 

κε γεληθνχ ηχπνπ μελάγεζε ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθδξνκήο θαη κε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε).  

 

- Έιιεηςε πιηθνύ ζε κεγέζπλζε 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξζεθε ζην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ 

θχιινπ εξγαζίαο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ζηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δπζθφιεςε ηνλ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο:  «Σνπο έδσζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη έηπρε λα ην δψζεη ζηα ρέξηα ηνπ παηδηνχ κνπ. Γελ είρε ηα 
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θαηάιιεια γξάκκαηα γηα λα κπνξέζεη λα δηαβάζεη ην παηδί…» (ΔΠ 1. Αλαθνξά ζε 

αξραηνινγηθφ κνπζείν).  

 

-  Φσηηζκόο  θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ  

Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί αλάινγα είηε λα 

δηεπθνιχλεη είηε λα δπζρεξάλεη ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηα κνπζεία, ηελ θίλεζε, ηελ παξαηήξεζε αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπκπιήξσζε θπιιαδίσλ εξγαζίαο: 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο επηζεκαίλνπλ ην δήηεκα ηνπ θσηηζκνχ 

ησλ κνπζείσλ γηα ηελ πξφζβαζε, ηελ θίλεζε, ηελ παξαηήξεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπκπιήξσζε θπιιαδίσλ εξγαζίαο:  

 

«ην [φλνκα κνπζείνπ] ηνπο έβαιε ζε κηα αίζνπζα ε νπνία δελ είρε θαηάιιειν 

θσηηζκφ γηα ην παηδί… είρε ζπνηάθηα θάησ, ήηαλε ν θσηηζκφο φινο πάλσ ζηα 

αληηθείκελα θαη δελ κπνξνχζε λα θηλεζεί πνιχ άλεηα… [ν καζεηήο] αγρσλφηαλ 

φηαλ έκπαηλε ζε ηέηνηνπο ρψξνπο. Οπζηαζηηθά ηφηε ήζειε ηε βνήζεηά κνπ γηα 

ηελ θίλεζε. Καη κε ην θπιιάδην, νχηε ηα γξάκκαηα ήηαλ ηα θαηάιιεια νχηε ην 

θσο…ηνπο άιινπο ρψξνπο ππήξρε πάξα πνιχο θσηηζκφο. Δθεί ήηαλ κφλν κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, δε ρξεηαδφηαλ…Γελ ήζεια θη εγψ λα είκαη 

ππεξπξνζηαηεπηηθή, θαζφκνπλ πξνο ηα πίζσ, θαηάιαβεο…» (ΔΠ 1. Αλαθνξά 

ζε κνπζεία αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ).  «Δίρε πνιχ 

κηθξά παξάζπξα. Καζφινπ θαιφο θσηηζκφο. ηα δσκάηηα πνπ είραλ πην πνιιά 

παξάζπξα θάπνηα πξάγκαηα ηα δηέθξηλε. ηα άιια δσκάηηα δελ 

κπνξνχζε…αγρψζεθε θηφιαο» (ΔΠ 2. Αλαθνξά ζε ηνπηθφ κνπζείν). «ηα 

κνπζεία είλαη έλα ζέκα ν θσηηζκφο…Πνιχ ρακειφο νπφηε δελ ηνλ δηεπθφιπλε 

νχηε λα δηαβάζεη ηηο επηγξαθέο θάησ, ελψ ζπλήζηδε λα δηαβάδεη ην ίδην πξψηα 

θη αλ δελ κπνξνχζε ηφηε δεηνχζε ηελ βνήζεηά κνπ. Γελ πξνζπάζεζε θαλ. Γελ 

κπνξνχζε» (ΔΠ 6. Αλαθνξά ζε κνπζείν αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ). 

 

Δπίζεο, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

θπζηθήο πξφζβαζεο. «Δίρε κφλν ζθάιεο. Ήηαλε δχζθνια» (ΔΠ 4).  

 

- Δίδε κνπζεηαθώλ ζπιινγώλ εθζεκάησλ 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο: «Έλα κνπζείν δχζθνιν είλαη ην 

[φλνκα κνπζείνπ] Γηαηί είλαη φια ςεθηδσηά θαη ηέηνηα θαη εθεί γηα ηα παηδηά πξέπεη λα 

γίλεη κεγάιε αλάιπζε γηα λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη» (ΔΔ 3). 

 

3νο Άμνλαο - «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο»: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη αληαπφθξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ. 

ε φ,ηη  αθνξά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ αληαπφθξηζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκβαηηθψλ κνπζείσλ θαη εμαηξψληαο ηηο 
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πεξηπηψζεηο δχν εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ κνπζείσλ ιφγσ έιιεηςεο γεληθφηεξα πξνζσπηθνχ, πξνθχπηνπλ νη 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο/θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 10):  

 

Πίλαθαο 10: Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ  

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ   

Καηεγνξίεο                                                                               

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ 

Με ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ 

Γπζαξέζθεηα γηα ηελ άξλεζε/αδπλακία νξηζκέλσλ  

κνπζείσλ λα δερζνχλ νκάδεο καζεηψλ κε ΠΟ 

Γπζαξέζθεηα γηα ηελ έιιεηςε πιηθνχ θαη ηηο δπζθνιίεο 

δηάζεζεο πιηθνχ απφ ηα κνπζεία 

 

Ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκβαηηθψλ κνπζείσλ  

Γέθα εθπαηδεπηηθνί (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ηξεηο 

απφ Δηδηθά ρνιεία) αλέθεξαλ ηελ επγέλεηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ, ηελ 

επαηζζεζία θαη ηελ πξνζπκία λα εμππεξεηήζνπλ ή ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία ηα ζεηηθά ζρφιηα αθνξνχλ κνπζεία ζηα νπνία νη 

καζεηέο ηνπο είραλ θαιχηεξε πξφζβαζε ή θαη πεξηπηψζεηο κνπζείσλ ζηα νπνία 

παξφιν πνπ νη ππνδνκέο θαη νη ζπλζήθεο δελ επέηξεπαλ κηα πην νπζηαζηηθή 

πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ έδεημε 

πξνζπκία θαη επαηζζεηνπνίεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηηο γεληθφηεξεο 

ειιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ αιιά θαη δεηήκαηα δηθήο ηνπο πξφηεξεο 

νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. ε δχν πεξηπηψζεηο ζρνιηάδεηαη θαη ε  ακεραλία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ φηαλ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο:  

 

«Ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκνη φινη γεληθά, δελ είρακε ζέκα. Υσξίο λα ηνπο ην ιέκε, 

έξρνληαλ λα βνεζήζνπλ, λα εμππεξεηήζνπλ…Οχηε λα γθξηληάμνπλ, νχηε λα  

κνπηξψζνπλ, ηίπνηα» (ΔΠ 4. Αλαθνξέο ζε επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πεξηνξηζκέλεο 

δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο). «Μέρξη ηψξα δελ έρνπκε θάπνηα απφξξηςε… 

Γειαδή αθφκα θαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν καο είραλε επηηξέςεη λα αγγίμνπκε 

εθζέκαηα. Καη ε ππεχζπλε ηνπ κνπζείνπ πνπ καο αθνινχζεζε ζηηο αίζνπζεο καο 

έδηλε θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη καο έιεγε θαη πνηα αληηθείκελα κπνξνχκε λα 

αγγίμνπκε θαη πνηα φρη» (ΔΣΔ 3). «Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ δεθηηθνί θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη… Γελ ππήξρε άξλεζε, απιά δελ ππήξρε πιηθφ εηδηθφ γηα 

ηπθινχο… Τπήξρε επαηζζεηνπνίεζε θαη κάιηζηα καο ζηείιαλε απφ πξηλ 

θπιιάδηα κε e-mail, θαη εγψ ηα κεηέθεξα ζε γξαθή Braille» (ΔΠ 5. Αλαθνξέο 
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γηα επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν θαη ζε άιιν κνπζεηαθφ ρψξν). «αλ 

ζπλεξγαζία εθείλε ηελ ψξα, λαη ήηαλ θαιή. Αιιά έκεηλε εθεί. Γελ ππήξρε θάηη 

πην πξηλ ή κεηά, αο πνχκε κηα αμηνιφγεζε. Γελ ππήξρε θάπνηα βνχιεζε. Φηαίσ 

θη εγψ ίζσο. Ζ νπζία είλαη φηη απηφ πνπ είδα εγψ, ήηαλ πξφζπκνπο αλζξψπνπο 

αιιά έιεηπε ε νξγάλσζε απφ φινπο. Γηαηί ην δηαθνξεηηθφ δε γηλφηαλ βάζεη κηαο 

κειέηεο νπζηαζηηθά πάλσ ζηα πξνβιήκαηα φξαζεο, γηλφηαλ βάζεη θαιήο 

βνχιεζεο, βάζεη θαιήο πξναίξεζεο» (ΔΣΔ 2. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

κνπζείν ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ θαη 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε νξηζκέλα εθζέκαηα). «Ζ θνπέια 

αηζζάλζεθε θάπσο ακήραλα θαη ίζσο ιίγε ζην λα εμππεξεηήζεη, ζηηο γλψζεηο 

ηεο... Ννκίδσ πσο αηζζάλζεθε φηη έθεπγε απφ ηε δηθαηνδνζία ηεο. Ζ αιήζεηα 

είλαη φηη ηαξάρηεθε θαη ην είδα φηη ηαξάρηεθε. Πηζηεχσ φηη  είλαη θαη ε άγλνηα 

βαζηθά…» (ΔΠ 1. Αλαθνξά ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν ρσξίο πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ). «ηε [φλνκα πφιεο θαη 

κνπζείνπ] ιίγν ηα έραζαλ φηαλ ην άθνπζαλ φηη ππάξρεη ηπθιφ παηδί γηα ην ηη ζα 

θάλνπλ. Μαο άθεζαλ φκσο λα αγγίμνπκε θάπνηα αληηθείκελα» (ΔΠ 8. 

Αλαθνξά ζε κνπζείν ηέρλεο). 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί, ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά. Δθηφο απφ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζε εθζέκαηα ησλ 

κνπζείσλ, νη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ, 

ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ εκςχρσζε θαη ηελ ππνκνλή:  

 

«Αληαπνθξίζεθαλ πνιχ ζεηηθά. Μαο πεξίκελαλ πψο θαη πψο θαη καο έθαλαλ θαη 

πνιχ θαιή μελάγεζε. Ήηαλ έλαο θνβεξφο θχξηνο, ν νπνίνο γνχζηαξε πνιχ πνπ 

ήξζαλ απηά ηα παηδάθηα… ήηαλε πνιχ θαιά» (ΔΔ 1. Αλαθνξά ζε κνπζείν 

αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ). «Σν [φλνκα κνπζείνπ] είρε  θάλεη θνβεξή 

δνπιεηά…. Πηάλαλε ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ νη θνπειηέο εθεί θαη δείρλαλε 

αθξηβψο ζηα παηδηά ηη είλαη…Μηιάκε γηα κεγάιε ππνκνλή ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

κνπζείνπ παξφιν πνπ είρε λα θάλεη κε δσγξαθηθή… θνβεξή εκπεηξία. Αιιά 

πάληα ην [φλνκα κνπζεηαθνχ ρψξνπ] είλαη πνιχ πξνζηηφ ζε καο» (ΔΔ 3).  

 

Με ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλέθεξαλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε 

κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο ιφγσ έιιεηςε ππνδνκψλ ζρνιηάδνληαο, σζηφζν, θαη ηελ 

απξνζπκία ή ηελ απζηεξφηεηα ησλ ππεπζχλσλ:  

 

«Παξφιν πνπ είρακε ελεκεξψζεη, αληηκεησπίζακε ηελ έιιεηςε πξφβιεςεο γηα 

λα κπνξέζνπλ θη νη καζεηέο απηνί λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γη’ απηνχο αιιά θαη ηελ απξνζπκία… ήηαλ απξφζπκνη, 

δελ ζέιαλε» (ΔΠ 6. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν κε 
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πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ θαη ρσξίο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα). «Ήηαλ πάξα πνιχ απζηεξνί. Αθνχ λα θαληαζηείο θη 

έλα παηδί πνπ θαηά ιάζνο άγγημε θάηη θαη ηνπο έθαλαλ παξαηήξεζε ηνπο είπαλ 

φηη αλ μαλαζπκβεί ζα δηψμνπλ φιε ηελ νκάδα» (ΔΠ 8. Αλαθνξά ζε επίζθεςε 

ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ρσξίο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα).   

 

Γπζαξέζθεηα γηα ηελ άξλεζε/αδπλακία νξηζκέλσλ κνπζείσλ λα δερηνχλ νκάδεο 

καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο Δηδηθψλ ρνιείσλ αλέθεξαλ πεξηπηψζεηο 

κνπζείσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο:  

 

«Αιιά ππάξρνπλ θαη κνπζεία πνπ δε καο δέρνληαη φπσο είλαη ην [νλφκαηα 

κνπζείσλ]. Απηά είλαη ηα αξλεηηθά» (ΔΔ 3). «Τπήξραλ φκσο θαη θάπνηα, 

αξθεηά κπνξψ λα πσ, πνπ δελ είραλε πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ηπθινχο. Οπφηε ηη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα παηδηά. Δλψ ήηαλ ειθπζηηθφ ζαλ πεξηερφκελν, δελ 

κπνξνχζαλε λα καο αλαιάβνπλε. Δκείο ζέιακε λα πάκε αιιά δελ είραλε 

αζρνιεζεί κε ηπθινχο θαη δελ αλαιάκβαλαλ. Φέηνο εηδηθά ην παξαηεξήζακε. 

Αξθεηά ζε ηέηνηνπο ρψξνπο. Δ, απηφ φπσο θαη λα ην θάλεηο είλαη έλα ζέκα πνπ 

καο απαζρφιεζε θαη καο ζηελνρψξεζε» (ΔΔ 4). 

 

Αο ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ 

έιιεηςε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο αιιά νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνηθίινπλ 

αθνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δείρλνπλ θαηαλφεζε θαη αλαθέξνπλ ηελ επγέλεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ελψ ζε άιιε πεξίπησζε επηζεκαίλνληαη δεηήκαηα 

βνχιεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ αιιά θαη λνκνζεζίαο:  

«Γεληθψο φκσο απφ άπνςε εμππεξέηεζεο ή επγέλεηαο δελ είρακε πξφβιεκα. Οη 

άλζξσπνη επγελέζηαηνη. Απιψο δελ είρε πξνβιεθζεί θάηη ηέηνην. Καη ζε 

θαλαδπφ αθφκα είραλε θαη ηε δηάζεζε λα έξζνπλε νη ίδηνη ζην ρψξν καο γηα λα 

κπνξέζνπλε λα πξνβάινπλε ην πιηθφ» (ΔΔ 4).  «…Δλψ ζα κπνξνχζαλ, δε 

ζέινπλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα βγάδνπλ απφ ηηο βηηξίλεο, λα… γηαηί είλαη 

κηα δηαδηθαζία θαη απηή […] Καη ζην [φλνκα κνπζείνπ] ζεο θνξέο έρνπκε 

επηθνηλσλήζεη δεκηνπξγεί πάξα πνιιά πξνβιήκαηα. Δίλαη θνβεξή ε θαηάζηαζε 

εθεί… Μπζηήξηνη πάιη είλαη ζην [φλνκα κνπζείνπ] θαη ζην [φλνκα κνπζείνπ] 

δελ ην πξνζαξκφδνπλ. Γεληθά εμαξηάηαη απφ ηνλ αξκφδην ηνπ κνπζείνπ. Γειαδή 

εκείο πήγακε ζην [φλνκα κνπζείνπ] θαη αγγίμακε ηα πάληα. ηαλ άιιαμε φκσο 

ν θχξηνο ηνπ κνπζείνπ, θαη μαλαπήγε άιιε ηάμε δελ ήηαλ θαζφινπ πξνζηηφο. 

Δμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν… πφζν επαηζζεηνπνηεκέλνο είλαη ν άλζξσπνο ηνπ 

κνπζείνπ […]Δμαξηάηαη πνχ ζα πέζεηο θαη βέβαηα πφζν ζα πηέζεηο θη εζχ ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο. Ναη, λαη, γηαηί δελ γίλεηαη. Ξέξεηο πνην είλαη ην ζέκα; Θα έπξεπε 

λα ππάξρεη έλαο λφκνο ζε φια ηα κνπζεία θαη φρη λα πεγαίλεη αλάινγα κε ηα 
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θέθηα ηνπ ππαιιήινπ. Θα έπξεπε λα ππάξρεη λφκνο. Να δέρνληαη φιεο ηηο 

αλαπεξίεο. Κάπνηα πξάγκαηα ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ. Αιιά δελ ππάξρεη 

επαηζζεζία γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ή ζα πάλε ζην άθξν λα ηα 

ιππνχληαη ή ζα πάλε ζην άθξν λα είλαη αδηάθνξνη. Μέζε ιχζε δελ ππάξρεη. Καη 

ηα παηδηά ηα ηπθιά έρνπλ αλάγθε απφ παξαζηάζεηο γηαηί απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ δελ πξνζεγγίδνληαη εχθνια φια απηά» (ΔΔ 3).  

Γπζαξέζθεηα γηα ηελ έιιεηςε πιηθνχ θαη ηηο δπζθνιίεο δηάζεζεο πιηθνχ απφ ηα 

κνπζεία. 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη αλαθνξέο δχν εθπαηδεπηηθψλ Παξάιιειεο 

ηήξημεο νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε κνπζεία ηεο 

πεξηθέξεηαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ιφγσ έιιεηςεο ή 

δπζθνιηψλ δηάζεζεο πιηθνχ πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνεηνηκάζνπλ 

θαιχηεξα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν:  

 

«Γελ ππήξρε πιηθφ γηα λα κπνξέζσ λα βνεζήζσ ηνλ καζεηή λα ηνπ δψζσ κηα 

ηδέα, έπξεπε κφλε κνπ… θαη δελ κπφξεζα λα θάλσ θάηη» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε 

επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθά κνπζεία κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη 

ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ζηε δεχηεξε). «Γελ ππήξρε πιηθφ πξνζβάζηκo γηα ην καζεηή… Καη ζε θάπνηα 

κνπζεία κε ρίιηεο δπζθνιίεο λα πάξεηο πιηθφ. πλήζσο ζνπ δίλνπλ θάπνηεο 

θάξηεο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα. ην [φλνκα κνπζείνπ] είρακε ζπλαληήζεη 

ηέηνην πξφβιεκα θαη δελ ππήξρε θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο» (ΔΠ 7. Αλαθνξέο 

ζε επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθά κνπζεία κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη 

καζεηέο άιινπ Δηδηθνχ ρνιείνπ). 

 

3νο Άμνλαο - «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο»: Απνηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ (βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο) 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

λνεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ιέμεσλ, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο (βι. πίλαθα 

11): 

 

Πίλαθαο 11: Ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία   

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Απνηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ 

Καηεγνξίεο                                                                               

Ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ  

Μέηξηα ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ  

Με ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 
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Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

Δλλέα εθπαηδεπηηθνί (πέληε απφ Γεληθά ρνιεία θαη ηέζζεξηο απφ Δηδηθά) δήισζαλ 

ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή ζε νξηζκέλα απφ απηά. ηηο 

πεξηπηψζεηο θνίηεζεο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία, 

νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

επηζεκαίλνληαο δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ σο ρψξν 

κάζεζεο θαη απφθηεζεο εκπεηξηψλ, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ θαη ηελ 

πξφζβαζε κέζσ αθήο θαη γεληθφηεξα ηε δηαθνξεηηθή εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ νη 

καζεηέο αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη δχν εθπαηδεπηηθνί, εθθξάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο ζηελ επίζθεςε ζην κνπζείν ή θαη ζηε ζρνιηθή εθδξνκή  κέξνο ηεο νπνίαο 

ήηαλ ε επίζθεςε ζην κνπζείν, γεληθφηεξα σο ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο επηζεκαίλνληαο ηελ έιιεηςε πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξεη θαη 

δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο ζηηο εθδξνκέο ηνπ ζρνιείνπ: 

 

«Δγψ πηζηεχσ φηη ήηαλ πάξα πνιχ θαιέο γηα ην παηδί. Καη αλ ην είρακε δνκήζεη 

θαη θαιχηεξα…αλ αο πνχκε κπνξνχζε θαη λα αγγίμεη θάπνηα πξάγκαηα…Αιιά 

γεληθά ήηαλ πνιχ επνηθνδνκεηηθέο απηέο νη επηζθέςεηο. Πηζηεχσ πσο απηφ ηελ 

ελζάξξπλε θηφιαο. Ήηαλ έλα πιαίζην πνπ ήηαλ ειεχζεξν αο πνχκε λα ζπκκεηέρεη 

ρσξίο λα θσιχεηαη απφ θάηη ή απφ ηελ ππνιεηπφκελε φξαζε. Καη ηεο άξεζε. 

πκκεηείρε φπσο φινη» (ΔΠ 1. Αλαθνξέο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζε κνπζεία αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ).  «Δηδηθά κεηά ην [φλνκα κνπζείνπ] πνπ θάλαλε θάηη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ηπθινχο […] είρε γπξίζεη ελζνπζηαζκέλν. Σν ίδην θαη ζην [φλνκα 

κνπζεηαθνχ ρψξνπ] δηφηη ζεψξεζε φηη πήγε κηα καθξηλή εθδξνκή θαη 

ζπκκεηείρε θαη έπηαζε θαη γλψξηζε θάηη θαηλνχξην… Γελ είρε πάεη μαλά 

εθδξνκέο θαη δελ είρε επηζθεθηεί άιια κνπζεία. Γελ μέξσ γηαηί…Ίζσο νη 

πξνεγνχκελνη δάζθαινη δελ κπφξεζαλ λα αληέμνπλ ζηελ πίεζε ησλ άιισλ 

δαζθάισλ, ην παηδί πψο…Πξέπεη λα επηκείλεηο πνιχ ζηνπο ππφινηπνπο γηα λα 

ην δερηνχλ […] Αληηκεηψπηζα αδηαθνξία απφ απηνχο, σο πξνο ηηο επηζθέςεηο, 

ιεο θαη έθαλα θάηη, εληάμεη… Ήκνπλα ιίγν ε δαζθάια πνπ «Έια, αθνχ θάλεηο 

ηελ δνπιεηά ζνπ, ηη ην ζεο ην παξαπάλσ; Να ηνλ παο κέρξη ζηηο 10 ην βξάδπ 

εθδξνκή!» (ΔΠ 5. Αλαθνξά ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ζεκαηηθνχ κνπζείνπ θαη ζε επίζθεςε ζε κνπζεηαθφ ρψξν ζην πιαίζην 

εκεξήζηαο εθδξνκήο κε νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ). 

 

«Δ…πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Καη κάιηζηα ην feedback πνπ παίξλακε κεηά ήηαλ 

πνιχ ζεηηθφ. Μαο έιεγαλ δειαδή φηη κάζακε πξάγκαηα, ηνπο ήηαλ ελδηαθέξνλ, 

ην γεγνλφο φηη ηνπο επέηξεπαλ λα αγγίμνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια παηδηά πνπ 

δελ ην θαηάθεξλαλ, ηνπο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. πλνιηθά αλ ηα βάδακε ζε κηα 
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δπγαξηά, λνκίδσ πσο έρεη λα πξνζθέξεη. Δλλνείηαη. Θα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, πεξηζζφηεξα. 

Γειαδή λνκίδσ δελ αξθεί ηφζν ην λα πξνζαξκφδεηο έλα πξφγξακκα ησλ 

βιεπφλησλ ζηνπο ηπθινχο. Αιιά απφ ηελ άιιε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

θαηαζθεπέο ψζηε ν ηπθιφο λα κπαίλεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα λα 

ππάξρεη έλα πξφγξακκα πνπ λα είλαη γηα ηνπο ηπθινχο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηνπο βιέπνληεο. Δγψ ζα ην έβιεπα πην ζεηηθφ απηφ. Γειαδή αλ θάλεηο έλα 

πξφγξακκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηπθινχο, ζίγνπξα ζα έρεηο θηηάμεη θαη έλα θαιφ 

πξφγξακκα γηα βιέπνληεο. Βάδεηο θαη κηα δεχηεξε αίζζεζε. Αλ θάλνπκε ηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ηπθινχο ζίγνπξα βνεζάκε θαη ηνπο βιέπνληεο» (ΔΣΔ 3).  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ, επίζεο, απνηηκνχλ γεληθφηεξα ζεηηθά ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηνπο απφ ηηο επηζθέςεηο απηέο, 

επηζεκαίλνληαο ζηνηρεία φπσο  ε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο, ε 

απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε ςπρνινγία, ε άκβιπλζε ησλ δηαρσξηζκψλ θ.ά. Αλαθέξνπλ, 

επίζεο, παξακέηξνπο φπσο ε θαιή πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο 

θαη ε πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε δηάθνξα εθζέκαηα: 

 

«Θα ηηο ραξαθηήξηδα ζπλδεηηθέο εκπεηξίεο, δειαδή ζεσξεηηθή γλψζε θαη 

πξαθηηθή. Δθεί πνπ ηα θάλακε απφ ην βηβιίν κφλν θαη ήηαλ ζην επίπεδν ηεο 

θαληαζίαο ηψξα έθπγε απφ απηφ θαη κπήθε ζηελ πξαθηηθή…ηα παηδηά άγγηδαλ 

ηα πάληα.  Οπφηε ήηαλ γη’ απηφ πνπ ελζνπζηάζηεθαλ πνιχ ηα παηδηά» (ΔΔ 1. 

Αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ). «Μπνξψ λα 

αμηνινγήζσ κφλν σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο […]  θξίλνληαο φηη ζηελ επίζθεςε ππήξρε εξεκία, ζπκκεηνρή θαη 

δηάζεζε γηα εμεξεχλεζε, ην ζεσξψ πνιχ ζεηηθφ» (ΔΔ 2. Αλαθνξά ζε 

επίζθεςε ζην Μνπζείν Αθήο). «Δλζνπζηάδνληαη… λαη, λαη, ελζνπζηάδνληαη 

γηαηί ήδε έρεη πξνεγεζεί κηα ζπδήηεζε. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε πξνεηνηκαζία 

θαη λα ηα έρεηο θάλεη λα ελζνπζηαζηνχλ […]Πξέπεη λα ηνπο βάιεηο ζ’ απηή ηε 

δηαδηθαζία. Καη βέβαηα είλαη πάξα πνιχ άζρεκν αλ ηνπο πεηο αο πνχκε φηη απηφ 

δε ζα ην αγγίμεηε. πλήζσο δελ ην ιέκε εκείο απηφ ην πξάγκα. Δθείλε ηελ ψξα 

είλαη άζρεκν γη’ απηά… επεηδή ηελ είρακε παηήζεη» (ΔΔ 3). «Δγψ πξνζσπηθά 

είκαη παξαπάλσ απ’ φζν ζα ήζεια ηθαλνπνηεκέλε. Σα παηδηά γεληθψο 

ζπκκεηέρνπλε πνιχ εχθνια θαη πνιχ άλεηα ζε απηά. Σν ζέινπλε δειαδή […] 

Έρνπλ κάζεη νπζηαζηηθά λα ζπκκεηέρνπλ, λα βιέπνπλ, λα αθνχλε ηέηνηα 

πξάγκαηα, πηέδνπλ πιένλ ζην λα πάλε ζε ηέηνηα πξάγκαηα. Οπφηε, λαη, είκαη 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλε […] Σα παηδηά έρνπλ πιένλ ηελ λννηξνπία ηνπ πάσ 

ζην κνπζείν […] Δίλαη πνιχ ζεκαληηθέο νη εκπεηξίεο απηέο. Γηφηη θαη κφλν κ’ 

απηέο θηηάρλνπλ έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ην πψο θηλνχκαζηε ζε 

θάπνηνπο ρψξνπο. Καη λνκίδσ πσο απνθηάλε κηα ςπρνινγία θαη κηα 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία ηα ηηκάεη σο αλζξψπνπο. Απνθεχγνληαη ιίγν νη 

δηαρσξηζκνί» (ΔΔ 4). 
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Μέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο Σκήκαηνο 

Έληαμεο) εθθξάδνπλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο απφ 

ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Παξφιν πνπ επηζεκαίλνπλ νξηζκέλα ζεηηθά ζηνηρεία φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δηαηππψλνπλ θαη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ 

πξφζβαζε, ηνλ αληίθηππν απηψλ ησλ επηζθέςεσλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο επίζθεςεο σο 

ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ:  

 

«Δληάμεη, μέξσ φηη έκαζε πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξε θαη είδε θαηλνχξηα πξάγκαηα. 

Απηφ …ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ δειαδή, φρη θάηη πξαθηηθφ γηα ηε δσή ηνπ 

γεληθά» (ΔΠ 3. Αλαθνξέο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αξραηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε 

εθζέκαηα). «Πηζηεχσ φηη ην θάιππηαλ σο έλα βαζκφ, αιιά ζα κπνξνχζε λα ην 

θαιχπηνπλ ζ’ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ αλ γηλφηαλ θάπσο αιιηψο. Γειαδή λα  κελ  

πεγαίλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ λα βιέπνπκε ηα εθζέκαηα» (ΔΠ 4. Αλαθνξέο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ αξραηνινγηθνχ θαη άιινπ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ρσξίο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα). 

«Ννκίδσ πσο πήξαλε αξθεηά πξάγκαηα. Σα παηδηά έλησζαλ φηη ζπκκεηείραλ ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη θαηάιαβαλ θάπνηα απφ ηα πξάγκαηα. Γελ ππήξμε φκσο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ πξάμεσλ θαη εκπεηξηψλ… εγψ φπσο ην βίσλα.  Δίλαη θαη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σν έλα έκαζε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, ην άιιν 

έκαζε ιίγν πεξηζζφηεξα απφ ην λα κελ πήγαηλε. Γελ έθαλα φκσο θάπνηα 

αμηνιφγεζε χζηεξα. Γεληθά ιέσ» (ΔΣΔ 2. Αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζεκαηηθνχ κνπζείνπ κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε νξηζκέλα εθζέκαηα). 

 

Με ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

Πέληε εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία (ηέζζεξηο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο 

Σκήκαηνο Έληαμεο) - απνηηκνχλ αξλεηηθά ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηνπο απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή ζε νξηζκέλα απφ απηά γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ  

έιιεηςε νξγάλσζεο γεληθφηεξα, ηε καδηθφηεηα ησλ επηζθέςεσλ, ηηο γεληθνχ ηχπνπ 

μελαγήζεηο, ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο, ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ηελ έιιεηςε 

βνήζεηαο, ηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζην 

άγρνο θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ καζεηψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. ιεο νη 

αλαθνξέο απηέο αθνξνχλ κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο:  

 

«Γελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή γηα κέλα. Γελ ήηαλ. Ίζσο ν ρψξνο… Γελ είρα βνήζεηα, 

δελ ππήξρε νξγάλσζε, ήηαλ πνιιά παηδηά καδί. Σνπιάρηζηνλ αλ δελ ήηαλ φιν ην 

ζρνιείν θαη είκαζηαλ κφλν εκείο θαη είρακε ην ρψξν καο ζα κπνξνχζα λα ην 

θαζνδεγψ πην ζσζηά απφ δσκάηην ζε δσκάηην. Πνιιά αληηθείκελα, κηθξφο 

ρψξνο, πνιιά παηδηά, παληθφο… ε δελ ήηαλ θαη ην θαιχηεξν. Γελ ήηαλ θαη ε 

θαιχηεξε εκπεηξία. Γη’ απηφ άιισζηε δελ ήζειε λα κπεη θαη ζηα δχν επφκελα 
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κνπζεία […]κνπ θάλεθε δειαδή φηη δελ πξφζθεξε θάηη απηή ε εθδξνκή. Οχηε 

ζην παηδί νχηε θαη ζε κέλα» (ΔΠ 2. Αλαθνξέο ζε επίζθεςε ζε ηνπηθφ 

κνπζείν ρσξίο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζην πιαίζην εκεξήζηαο εθδξνκήο). 

«ηηο άιιεο δχν [επηζθέςεηο] ήηαλ παζεηηθή ε ζπκκεηνρή. Γελ είκαη 

ηθαλνπνηεκέλε […]δειαδή κπνξψ λα πσ φηη φζν δπζαξεζηήζεθα εγψ θαη δελ 

είκαη ηθαλνπνηεκέλε, κπνξψ λα πσ φηη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα είρε θη απηφ. Καη 

κάιηζηα πνιιέο θνξέο κνπ έιεγε «λα πηάζσ», «βξε παηδί κνπ, είλαη βηηξίλα, 

είλαη ηδάκη δελ κπνξείο λα πηάζεηο». Πξνζπαζνχζε, έβαδε ην ρέξη, δελ 

θαηαιάβαηλε φηη δελ κπνξνχζε λα πηάζεη ηίπνηα νπφηε δελ…ε απνγνήηεπζε ήηαλ 

δηπιή: θαη γηα κέλα θαη γηα ην ίδην» (ΔΠ 5. Αλαθνξέο ζε επηζθέςεηο ζε 

αξραηνινγηθά κνπζεία κε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ πξψηε, ρσξίο 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο θαη γεληθνχ 

ηχπνπ μελάγεζε ζηε δεχηεξε κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο). «ην [φλνκα κνπζείνπ] κηα απιή μελάγεζε 

…άθνπγε, άθνπγε, δελ… θαη φηαλ έιεγε ν μελαγφο γηα παξάδεηγκα «ηψξα 

βιέπνπκε απηφ», απηφ έθαλε κφλν ηνπ απζφξκεηα ηελ θίλεζε λα αγγίμεη θαη 

επεηδή δελ γηλφηαλ απηφ, θαη ηνπ έιεγα θη εγψ, ε…απηφ δελ ηνπ άξεζε ηφζν πνιχ 

θαη  απνγνεηεχηεθε» (ΔΠ 8. Αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν 

κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, γεληθή μελάγεζε θαη ρσξίο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα). 

 

Σε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πξφζβαζεο θαη νξγάλσζεο θαη άιινη δχν εθπαηδεπηηθνί Γεληθψλ ρνιείσλ, 

επηζεκαίλνληαο φκσο ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επίζθεςε θαη ζηελ εθδξνκή παξά ηηο δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο ή ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο κέζα 

ζην κνπζείν:   

 

«Γελ είκαη επραξηζηεκέλνο. Γελ ήηαλ …φρη, φζν ζα ήζεια εγψ, θη ν ίδηνο, 

πηζηεχσ…Παξ’ φιε ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα πνπ είρακε ήηαλ φκσο ζεκαληηθέο 

γηα ηνλ καζεηή γηαηί δελ είρε παξφκνηεο εκπεηξίεο ή αλ είρε ζα ήηαλ απιά λα 

πεξάζεη λα ηνπ πνχλε ηη είλαη απηφ θαη λα κελ δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ψζηε λα 

ην θαηαιάβεη, λα ηνπ εμεγήζνπλ ην πιαίζην ην ηζηνξηθφ αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα εθζέκαηα» (ΔΠ 6, αλαθνξά ζε επίζθεςε ζε 

αξραηνινγηθφ κνπζείν κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρσξίο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα). «Σα παηδηά θάλαλε 

εξσηήζεηο αιιά αο πνχκε ην δηθφ κνπ ήζειε ζπλέρεηα λα κηιάεη, λα κηιάεη… έλα 

«πλίγνκαη» θαη ηνπ έιεγα φηη δελ  κηιάκε ζπλέρεηα αιιά κνπ έιεγε «ζέισ λα 

κηιάσ»… κηινχζε, κηινχζε... Σν έλα κνπ παηδί πνπ είρε αξθεηή ππνιεηπφκελε 

φξαζε θάηη έβιεπε […] αλ δηαδηθαζία, φηη ήηαλ κε ηα άιια παηδηά, λαη θαιφ 

ήηαλ…αιιά γηα γλψζεηο φρη. Θα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα αλ ήηαλ νξγαλσκέλν απφ 

ην κνπζείν λα ππάξρεη  θάπνηνο λα εμππεξεηήζεη ηα παηδηά, λα θάλεη θάηη. Σψξα 

έηζη, ηη λα πσ…Αιιά θαη κφλν πνπ πήγακε ήηαλ επαλαζηαηηθφ, ην φηη θάλακε 

δειαδή κηα εθδξνκή... ζίγνπξα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, ην φηη πήγακε εθδξνκή, 
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ήξζαλε θνληά κε ηα άιια παηδάθηα, απηφ είλαη έλα θέξδνο» (ΔΣΔ 1. Αλαθνξά 

ζε επηζθέςεηο ζε κνπζεία ρσξίο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νξγαλσκέλε 

δξάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ θαη ρσξίο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ 

αθήο ζε εθζέκαηα). 

6.2.4. 4
νο

 Άμνλαο ζπλεληεχμεσλ: «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο ζπλεληεχμεσλ εζηίαδε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο/εξσηήζεηο αληιήζεθαλ 

θπξίσο απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα (βι. 

Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Η- Δλφηεηα V- «Αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο», 18
ε
 εξψηεζε) θαη ήηαλ νη  

εμήο: α. νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο (θαη) γηα ηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, β. γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, γ. θαιιηέξγεηα  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δ. πξνψζεζε 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ε. ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ (βι. Παξάξηεκα, «Οδεγφο πλεληεχμεσλ», Πίλαθα 4). 

 

4νο Άμνλαο - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»: Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο 

επράξηζηεο εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε πξνθχπηεη φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη γεληθφηεξα νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία είλαη ή κπνξνχλ 

λα είλαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο θαη ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (βι. Πίλαθα 12). Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη επράξηζηεο νη επηζθέςεηο θαη ζηνπο 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. πσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία είλαη 

επράξηζηεο εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζπγθιίλνπλ κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Πίλαθαο 12: Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο (θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο 

(θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Καηεγνξίεο                                                                                         Τπνθαηεγνξίεο 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηζθέςεηο                      Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο ζην κνπζείν 

ζε κνπζεία είλαη επράξηζηεο                                    Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                  πξνγξακκάησλ 

                                                                                  Ζ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη επράξηζηεο                        Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία                                             - Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                     πξνγξακκάησλ 
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                                                                                   - Οη ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

                                                                                   - ηειέρσζε κνπζείσλ  

                                                                                  Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  

                                                                                  θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

                                                                                    - χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ  

                                                                                      θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

                                                                                   -  Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνχ  

                                                                                      πξνγξάκκαηνο 

                                                                                   - πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο  

                                                                                      Αγσγήο  

                                                                                   -  Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

                                                                                     Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία είλαη επράξηζηεο εκπεηξίεο (θαη) 

γηα ηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Σέζζεξηο ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνπλ ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζεσξνχλ φηη ηα κνπζεία είλαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο 

κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη ιφγνη 

απηνί είλαη:  

 

- Γηαθνξεηηθόο ηξόπνο κάζεζεο ζην κνπζείν  

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο κέζα ζην 

κνπζείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε  ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε δηάθνξα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείν επηζεκαίλνληαο ζηνηρεία φπσο ν κε δαζθαινθεληξηθφο θαη 

βησκαηηθφο ηξφπνο κάζεζεο ζην κνπζείν, νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ίδηα 

ηα εθζέκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ επνπηηθά θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλννχλ 

θαιχηεξα, λα ζπκνχληαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη λα ελεξγνπνηνχλ θαη άιιεο 

δεμηφηεηεο: 

 

«Γίλεηαη κία κειέηε πεδίνπ γηαηί πάληα απηά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηα 

καζήκαηα […] καζαίλνπλ πξάγκαηα θαη ηνπο κέλνπλε γηαηί φλησο ην παηδί θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ έβιεπε θαη ηα ζπδεηνχζακε ζηα κνπζεία κνπ ηα αλέθεξε κέξεο κεηά 

ζην κάζεκα. Σν ζπκφηαλ θαη κνπ ην έιεγε. Γειαδή κπνξψ λα πσ φηη 

δεκηνπξγνχληαη θαη θάπνηεο ζπλδέζεηο έηζη. Δίλαη κηα εκπεηξηθή κάζεζε πνπ 

βνεζάεη πάξα πνιχ ην παηδί. Δίλαη θαιχηεξα λα κάζεηο θάηη κέζα απφ κηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ κνπζείνπ πνπ είλαη θαιά νξγαλσκέλε παξά απφ έλα βηβιίν, 

μέξεηο, θαηάιαβεο ηη ελλνψ, ην θαηεβαηφ απφ ην βηβιίν, ε παπαγαιία» (ΔΠ 1). «Σν 

επράξηζην είλαη γηαηί νπηηθνπνηνχληαη φια απηά πνπ αθνχλ ή δηαβάδνπλ ζ’ έλα 

βηβιίν. Δθείλε ηε ζηηγκή παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά θαηά θάπνην ηξφπν. Έλα 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη πην βαξεηφ απφ ην λα παο λα δεηο θάηη, λα θηλεηνπνηήζεηο 

ηελ θαληαζία ζνπ, λα ην εληάμεηο ζ’ έλα πιαίζην, νπφηε ελεξγνπνηνχληαη θη άιιεο 

πιεπξέο. Απηφ ην θάλεη πην ελδηαθέξνλ θη επράξηζην» (ΔΠ 6). «Αλ ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην βηβιίν θαη δαζθαινθεληξηθά ν καζεηήο ηε 

βαξηέηαη ηελ Ηζηνξία. ην κνπζείν  βιέπεη πξάγκαηα κπξνζηά θαη ζεσξψ φηη κπνξεί 

λα θαηαλνήζεη πνιχ θαιχηεξα ην κάζεκα παξά απφ ην ζρνιείν» (ΔΠ 7). 
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- Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξζεθαλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ 

νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ θαη ζηε ζεκαζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηε ζπκκεηνρή, ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ην ζηνηρείν ηεο ςπραγσγίαο γηα φια ηα παηδηά: 

 

«ια ηα κνπζεία πνπ επηζθεθηήθακε ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα […] Σα 

πξάγκαηα  έρνπλ αιιάμεη απφ ηφηε πνπ ήκνπλ εγψ ζην Γεκνηηθφ  πνπ πεγαίλακε θαη 

άληε λα είρακε κηα ζηείξα δηάιεμε θαη θεχγακε θαη δελ θαηαιαβαίλακε ηίπνηα. 

Γειαδή ηψξα κπνξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά θαη είλαη σξαίν, ζπκκεηέρνπλε 

θαη  ζε νκάδα […] θαη απηφ ηνπο άξεζε πάξα πνιχ θαη ηνπο ςπραγψγεζε» (ΔΠ 1). 

«Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα πνπ γίλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζεσξψ φηη γηα φια ηα παηδηά είλαη θαιχηεξν» (ΔΠ 7). 

 

- Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνπλ σο ιφγν γηα ηνλ νπνίν είλαη 

επράξηζηεο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα φια ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ ζε ρψξνπο έμσ απφ ην ζρνιείν: «Γηαηί 

μεθεχγεη ην παηδί απφ ην ζηελφ πιαίζην ηεο ηάμεο» (ΔΠ 1).  

 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη επράξηζηεο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία επράξηζηε 

εκπεηξία (θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, αλ θαη γεληθά ζπκθσλνχλ φηη νη επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία είλαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα φια ηα παηδηά, επηζεκαίλνπλ φηη 

απαηηνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (βι. παξαπάλσ πίλαθα 12). Αλαιπηηθφηεξα, νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη νη εμήο:  

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ  

Έληεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί (επηά απφ Γεληθά ρνιεία θαη ηέζζεξηο απφ Δηδηθά 

ρνιεία), αλαθέξζεθαλ ζε πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ:  

 

- Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Δλλέα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί (ηέζζεξηο Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο Σκήκαηνο 

Έληαμεο θαη ηέζζεξηο απφ Δηδηθά ρνιεία) αλαθέξνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ σο πξνυπφζεζε γηα λα είλαη ε επίζθεςε ζην κνπζείν 

επράξηζηε εκπεηξία γηα ηα παηδηά. Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία, απνηειεί ηελ παξάκεηξν πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

πξναλέθεξαλ απηφλ ηνλ παξάγνληα σο ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν κηα επίζθεςε 

ζε κνπζείν εθηηκάηαη σο επράξηζηε γηα ηα παηδηά. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αθήο - γηα φια ηα παηδηά, ψζηε ε 

επίζθεςε λα κελ είλαη κία βαξεηή πεξηήγεζε, λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα 
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εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε θαη λα επηηξέπεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

Αλαθέξνπλ, επίζεο, ηελ  νξγαλσκέλε ζεκαηηθή παξνπζίαζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε ε επίζθεςε 

λα είλαη επράξηζηε, δεκηνπξγηθή θαη λα ζπκβάιεη θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ. 

Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο:  

 

 «Μπνξεί λα είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα κφλν φηαλ έρνπλ θηηάμεη ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα ψζηε λα ηξαβάλε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηαηί είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνιν ηε ζεκεξηλή κέξα λα ηξαβήμεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ […] 

Καη φια ηα ππφινηπα ηνπο θαίλνληαη πάξα πνιχ …ζηαζεξά, αθνχλεηα, άρξσκα 

θαη βαξεηά. Καη κπνξεί λα κε δψζνπλ θακία απνιχησο ζεκαζία θπξηνιεθηηθά. 

Οπφηε πξέπεη λα έρεηο θηηάμεη ην πξφγξακκα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπο 

ηξαβήμεηο ην ελδηαθέξνλ […] θαη ην είδακε απηφ ζηελ πξάμε. Σα παηδηά θάλαλε 

δηάθνξα παηρλίδηα θη έηζη ηνπο κείλαλ πξάγκαηα. Δλψ φηαλ απιά παο θαη θνηηάο 

βηηξίλεο θαη ιεδάληεο πνπ εμεγνχλε θάπνηα πξάγκαηα κπνξεί λα κελ ηνπο έκεηλε 

θαη ηίπνηα. ’ απηφ δελ έρεη δηαθνξά [παηδηά κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα 

φξαζεο]» (ΔΠ 3). 

«Δ…γεληθά είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. Δλλνείηαη φηη είλαη. Πνιιέο 

θνξέο φκσο ν καζεηήο κπνξεί λα είρε θνπξαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο… Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη κεξηθέο θνξέο θνπξάδεη ηα παηδηά» (ΔΠ 4). 

«ηαλ ε επίζθεςε γίλεηαη κε ην παηρλίδη θαη ηελ παξνπζίαζε ηα παηδηά είλαη 

ελζνπζηαζκέλα. Άκα ηα πεξάζεηο απιά γηα λα αγγίμνπλ θάηη θαη δελ ηνπο 

εμεγήζεηο δελ ηνπο πεηο, δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηίπνηα…Παίδεη ξφιν φιν ην 

πξφγξακκα. Αιιά απηφ δελ πηζηεχσ φηη είλαη κφλν γηα ηα παηδηά κε απψιεηα 

φξαζεο, απηφ ζπκβαίλεη κε φια ηα παηδηά» (ΔΔ 3). «Αλ ηα παηδηά ην δνχλε 

«σρ πάιη ζε κνπζείν ζα πάκε» δελ είλαη επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. Αλ ηα παηδηά 

δνχλε φηη ην κνπζείν είλαη κηα ζπιινγή απφ πξάγκαηα … θαη κπνξνχλε λα δνχλε 

κηα ζπλέρεηα ηζηνξηθή ή εηθαζηηθή, θάπνηα πνξεία ζε έλα ζέκα, είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ» (ΔΔ 2). «Απιά ηα δηθά καο παηδηά [καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο] ζέινπλε λα είλαη πνιχ θηιηθφο ν ππεχζπλνο ηνπ κνπζείνπ γηα λα είλαη 

πην εμνηθεησκέλα. Αλ είλαη θάπνηνο απζηεξφο δε ζα ιεηηνπξγήζνπλ θη απηά. Γε 

ζα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη ηέηνηα» (ΔΔ 3).  

 

- Σπλζήθεο πξόζβαζεο  

Οη δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο αλαθέξζεθαλ απφ ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο Παξάιιειεο 

ηήξημεο σο πξνυπφζεζε γηα λα είλαη επράξηζηεο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αλ θαη ην 

δήηεκα ηεο πξφζβαζεο είρε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηνλ θσηηζκφ, ζηελ πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα, 

ζηε ζέζε ηνπ καζεηή κέζα ζην ρψξν θαη ζηελ ππνζηήξημή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο:  

 

«Σψξα γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ρξεηάδνληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

Γελ κπνξείο λα παο ζε έλα κνπζείν κε ρακειφ θσηηζκφ…αλ κπνξνχλ ίζσο λα 
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αγγίμνπλ θαη θάπνηα πξάγκαηα» (ΔΠ 2).  «Απιά είλαη έλα παξαπάλσ φηη πξέπεη 

φια απηά λα έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα παξαθνινπζήζεη. Πξέπεη λα θξνληίζεηο 

λα είλαη κπξνζηά ην παηδί, ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ή φηαλ θάηη είλαη ερεηηθφ, γηαηί 

φια παίδνπλ ξφιν, πξέπεη λα έρεη κηα θαιή ζέζε…ή λα ηνπ εμεγήζεηο θάηη. Αλ 

ππάξρεη κηα βνήζεηα είλαη πνιχ ζεηηθά. Αλ ην αθήζεηο ην παηδί έηζη κφλν ηνπ κπνξεί 

θαη λα κελ αληηιεθζεί ηίπνηα» (ΔΠ 3). 

 

- Σηειέρσζε ησλ κνπζείσλ  

Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζηειέρσζεο ησλ κνπζείσλ κε 

πξνζσπηθφ θαη ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε ησλ κνπζείσλ: «Γεληθά πηζηεχσ φηη είλαη κηα 

πνιχ επράξηζηε εκπεηξία. Αλ ππάξρεη νξγάλσζε θαη απφ ην κνπζείν θαη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη» (ΔΣΔ 1). 

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

Οθηψ ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί – πέληε απφ Γεληθά ρνιεία θαη ηξεηο απφ Δηδηθά- 

αλαθέξνπλ σο πξνυπφζεζε γηα λα είλαη επράξηζηεο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα ηα 

παηδηά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε πξαθηηθέο θαη ηηο ζπλζήθεο  κέζα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο (βι. παξαπάλσ, Πίλαθα 12), φπσο:   

 

- Σύλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ  θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί –ηξεηο Σκεκάησλ Έληαμεο, έλαο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο 

Δηδηθνχ ρνιείνπ-  επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε κε 

ηα καζήκαηα ρσξίο λα ράλεηαη ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο ζηελ επίζθεςε, ηε ζεκαζία 

κηαο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηά ηελ επίζθεςε-  γηα ηελ 

θαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο ψζηε ε επίζθεςε λα είλαη θαη επράξηζηε αιιά θαη 

πην ελδηαθέξνπζα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν: 

  

«Γεληθά είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. Απιά ζεσξψ φηη πξέπεη πξψηα λα 

ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, λα ηνπο έρεη εληείλεη 

θάπνηνο ην ελδηαθέξνλ θαη λα ζέινπλ λα δνπλ απφ πεξηέξγεηα, ηη είλαη απηφ ην 

πξάγκα, ν ρψξνο, ηη έρεη, γηαηί είλαη σξαίνο «γηαηί καο πάηε εθεί πέξα»; ιν 

απηφ έιεηπε. Τπήξρε απιά ην πξφγξακκα: Θα πάκε ζην ζπγθεθξηκέλν κνπζείν, 

ζα δνχκε απηά, ηέινο. Γηαηί είλαη σξαίν; Γελ έιεγε θαλείο. Γηαηί πάκε εθεί 

πέξα; Δπεηδή ην ιέλε; Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά απηφ ην πξάγκα» (ΔΠ 4). 

«Ζ νξγάλσζε πξηλ, αλαηξνθνδφηεζε κεηά θαη ζην Σκήκα Έληαμεο θαη ζηε 

Γεληθή Σάμε θαη αμηνιφγεζε ζην ηέινο, πηζηεχσ φηη είλαη ην θαιχηεξν απ’ φια 

[…]αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο [κεηαμχ ζπκκαζεηψλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο], λα ην ζπδεηήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ ζα ήηαλ αιιηψο 

[…]Καη λα είλαη επράξηζην θαη λα πεξλνχλ σξαία ηα παηδηά θαη λα καζαίλνπλ. 

Δίλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ην λα θάζνληαλ πέληε ή δέθα ψξεο ζην ζρνιείν πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν» (ΔΣΔ 2). «Δ…δελ είλαη πην επράξηζηεο απ’ φ,ηη 
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ζε εθδξνκέο πνπ πεγαίλνπκε, αιιά, λαη, είλαη επράξηζηεο, φηαλ ζπλδένληαη κε ηα 

καζήκαηα, λα έρεη γίλεη κηα θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζε επίπεδν λα αθήλσ 

πξάγκαηα γηα λα ηα αλαθαιχςνπλ εθεί ρσξίο λα ηα έρνπκε πεη φια απφ πξηλ, 

λνκίδσ φηη είλαη θάηη επράξηζην γηα φια ηα παηδηά» (ΔΣΔ 3). «Αλ ζπλδπαζηεί 

θαη κε θάηη πνπ έρνπλ ζπλαληήζεη ζην κάζεκά ηνπο ην θαζεκεξηλφ ηφηε λνκίδσ 

πσο είλαη ν ηέιεηνο θχθινο» (ΔΔ 2). 

 

- Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Δηδηθψλ ρνιείσλ αλαθέξνληαη, επίζεο, ζηε ζεκαζία ηεο επηινγήο 

ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ:  

 

«Δμαξηάηαη θαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Γε ζα ην παο ην παηδί ηεο Α΄ ηάμεο ζην 

Βπδαληηλφ» (ΔΔ 3). «Καη επηπιένλ αλ ην πεξηερφκελν πνπ έρεη επηιεγεί είλαη 

εχιεπην απφ ην παηδί, δειαδή σο πξνο ην ειηθηαθφ ηνπ επίπεδν. Αλ παο έλα παηδί 

ζε έλα κνπζείν πνπ δελ ηξαβάεη θαζφινπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ε δελ ζεσξψ 

φηη ζα κπνξνχζε λα ην έιμεη φζν θαιά θαη λα παξνπζηαζηεί, πξέπεη λα ην 

θαηαιάβνπλ, λα ην αληηιεθζνχλ. Θεσξψ φηη γίλεηαη ελδηαθέξνλ ην κνπζείν φηαλ ην 

αληηιακβάλεηαη ν άιινο. ρη παληνχ, φ,ηη λα λαη» (ΔΔ 4). 

 

- Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Γεληθήο Αγσγήο  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη ηεο επίζθεςεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο: «Γελ κπνξείο λα παο ζε έλα κνπζείν 

ρσξίο λα είλαη ελήκεξε ε δαζθάια. Δγψ αο πνχκε ήκνπλ απξνεηνίκαζηε γηα ην 

νηηδήπνηε. Οχηε ήμεξα πνην είλαη απηφ ην κέξνο λα εηνηκάζσ θάηη λα ηνπ πσ ή λα 

θάλνπκε θάηη» (ΔΠ 2). 

 

- Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο, αλαθέξζεθε, επίζεο, θαη ζηε γεληθφηεξε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ επηζεκαίλνληαο 

ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο γεληθφηεξα γηα ηε 

Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε: 

 

«Δλεκέξσζε δελ ππάξρεη. Κάλνπλ γεληθά θάπνηεο εκεξίδεο γηα ηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε αιιά ήηαλ θαζεκεξηλή, εληφο σξαξίνπ νπφηε δελ κπνξνχζακε λα 

πάκε φινη. Καλνλίζαλε λα πάεη έλαο ζαλ εθπξφζσπνο θαη κεηά λα πεη θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ηη άθνπζε. Αιιά μέξεηο ηψξα πψο γίλνληαη απηά, ηη λα ζνπ πεη ν 

άιινο θαη πψο λα… Δ, δε γίλεηαη έηζη, θάηη είλαη, αιιά δελ αξθεί. Θα έπξεπε λα 

γίλνληαη ηέηνηεο εκεξίδεο πην ζπρλά λα μέξνπκε θη εκείο ηη θάλνπλ ηα κνπζεία» 

(ΔΣΔ 1). 
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4νο Άμνλαο - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»: Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ππνζηεξίδνληαη κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ, κε  βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδείρζεθαλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (βι. Πίλαθα 

13):  

 

Πίλαθαο 13: Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία   

Καηεγνξίεο                                                                               Τπνθαηεγνξίεο 

ια ηα καζήκαηα                           

Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα                                           Ηζηνξία 

                                                                                                    Γιψζζα 

                                                                                                    Μαζεκαηηθά  

                                                                                                    Μειέηε Πεξηβάιινληνο                 

                                                                                                    Φπζηθή 

                                                                                                    Γεσγξαθία 

                                                                                                    Φπζηθή Αγσγή 

                                                                                                    Δηθαζηηθά  

                                                                                                    Άιια καζήκαηα (Θεαηξηθή Αγσγή,  

                                                                                                    Πιεξνθνξηθή, Θξεζθεπηηθά) 

 

Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

 

-  Όια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ  

Έληεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (επηά απφ Γεληθά ρνιεία θαη 

ηέζζεξηο απφ Δηδηθά) αλαθέξνπλ φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν 

ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρηνχλ κέζα απφ επηζθέςεηο ζε δηάθνξα κνπζεία. Γχν 

εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζηε «δηαζεκαηηθφηεηα» θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κηα επίζθεςε ζε κνπζείν γηα ηελ 

ππνζηήξημε δηαθφξσλ καζεκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν 

ηππηθά κπνξεί λα εκπίπηεη κηα κνπζεηαθή ζπιινγή ελψ νξηζκέλνη αλαθέξνληαη ζηε 

ζέιεζε ή θαη ζην ηαιέλην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ζην ίδην ην κνπζείν σο ρψξν 

θηλήηξσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ 

γεληθφηεξα θαη φρη ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα ή ηνπο ηνκείο πνπ δηδάζθνπλ νη ίδηνη 

(π.ρ. Σκήκα Έληαμεο):   

 

«Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, απηή πνπ ηφζν πνιχ αλαθέξεηαη θαη ζηα θαηλνχξηα βηβιία. 

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί θάιιηζηα κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ […] Αλάινγα θαη 

κε ην είδνο ηνπ κνπζείνπ φια  κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ» (ΔΠ 1). «Αλ έρεηο θαιή 

ζέιεζε κπνξείο λα βξεηο γηα φια ηα καζήκαηα κηα αθνξκή, απιά δελ μέξσ 

πφζνη ζα κπνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία» (ΔΠ 3). «Θεσξψ ηα πάληα. Μπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε καζεζηαθφο ηνκέαο. Μπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 

επαξθψο φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε έλα πην άκεζν θαη επράξηζην ηξφπν» 

(ΔΠ 6).  «Θεσξψ φια. Έρεη λα θάλεη κε ην ηαιέλην ηνπ δαζθάινπ πψο ζα ηα 
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δέζεη. Αιιά ηνπιάρηζηνλ αξρέο φισλ ησλ καζεκάησλ κπνξνχλ θαιπθζνχλ. Σν 

κνπζείν δίλεη πάξα πνιιά θίλεηξα, πάξα πνιιά εξεζίζκαηα λα θάλεηο 

πξάγκαηα. Απφ θεη θαη πέξα είλαη ην πψο ζα ην θαιχςεηο. Δίλαη ζέκα 

δαζθάινπ» (ΔΔ 4).  

 

Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

 

-  Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα 

Δμεηάδνληαο ηα παξαδείγκαηα καζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζα 

απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηα καζήκαηα απηά είλαη ηα 

παξαθάησ (βι. θαη Πίλαθα 13):  

 

- Ιζηνξία 

Γεθαηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (νθηψ Παξάιιειεο ηήξημεο, ηξεηο Σκεκάησλ Έληαμεο 

θαη ηξεηο Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλέθεξαλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο είηε κε γεληθέο 

αλαθνξέο είηε κε αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

 «Καιά δε ζα ζνπ πσ ε Ηζηνξία, εθ ησλ πξαγκάησλ» (ΔΔ 4). «Βεβαίσο. ηελ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ κάιηζηα πνπ γίλεηαη πνιχο ιφγνο θαη ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν κπνξνχλ λα 

πάλε ηα παηδηά ζην Μνπζείν ηεο Βεξγίλαο, έρεη θαηαπιεθηηθά εθζέκαηα. Καη 

ππάξρνπλε κνπζεία ζε φιε ηελ Διιάδα [αλαθνξά ζε κνπζεία αξραηνινγηθά] 

θνκκάηηα ηεο Ηζηνξίαο δειαδή» (ΔΠ 2). «Μπνξείο λα κηιήζεηο γηα Γεσκεηξηθή 

Πεξίνδν αο πνχκε, Ηζηνξία δειαδή» (ΔΣΔ 3).  

 

- Γιώζζα 

Γεθαηξείο εθπαηδεπηηθνί (επηά Παξάιιειεο ηήξημεο, ηξεηο Σκεκάησλ Έληαμεο θαη 

ηξεηο Δηδηθψλ ρνιείσλ) – αλαθέξζεθαλ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο είηε κε γεληθέο 

αλαθνξέο (ηέζζεξηο αλαθνξέο) είηε κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο κε πεξηερφκελν θαη αλαθνξέο ζε 

κνπζεία (δχν αλαθνξέο) ή άιιεο γεληθφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Γιψζζαο ψζηε 

νη καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην 

πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ απηψλ (ηξεηο αλαθνξέο) ή κε παξαδείγκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γιψζζα (π.ρ. παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (δχν αλαθνξέο), άιιεο 

γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κία αλαθνξά). Έλαο εθπαηδεπηηθφο, επίζεο, αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ: 

  

«Καη δηαζεκαηηθά… γηα παξάδεηγκα ζ’ έλα κνπζείν κνπζηθήο, κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ζα ζπλδεφηαλ θαηεπζείαλ κε ηε γιψζζα…[δηαζεκαηηθφηεηα]» (ΔΠ 4). «Με ηε 

Γιψζζα, ηε Λνγνηερλία, ηελ πνίεζε» (ΔΠ 7). «ηε Γιψζζα ππάξρνπλ καζήκαηα 

πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα κνπζεία» (ΔΠ 8). «Ζ Γιψζζα, γηαηί ζε δηάθνξεο ελφηεηεο 

ζα βνεζνχζε ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά [ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο] λα 

απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γχξσ ηνπο θφζκν» (ΔΣΔ 2). «Κνίηαμε εγψ θαη 

απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο έρσ πάεη ζην [φλνκα κνπζείνπ] πνπ ήηαλε άςνγε ε 

μελάγεζε» (ΔΔ 3). «Καη ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο πνπ κεηά ηηο επηζθέςεηο εκείο 
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είρακε θάπνηα παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ» (ΔΠ 5). «Ή γηα παξάδεηγκα, θάλνπκε 

έλα κάζεκα ζηελ Έθηε γηα ην πψο δίλνπκε νδεγίεο, ζπληαγέο. ην Παηδηθφ Μνπζείν 

γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα θηηάμνπλ θάηη, κηα ζνθνιάηα θαη κεηά απηφ πνπ έθαλαλ 

λα ην δψζνπλ ζε νδεγίεο. ηε Γιψζζα δειαδή» (ΔΣΔ 3).   «Καη ζηε Γιψζζα, ηα 

παηδηά ξσηάλε ιέμεηο» (ΔΠ 1). 

 

- Μαζεκαηηθά 

Σν κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, αλαθέξζεθε, επίζεο, απφ έληεθα εθπαηδεπηηθνχο 

(πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ηέζζεξηο Δηδηθψλ 

ρνιείσλ). Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ γεληθά 

(ηξεηο αλαθνξέο), ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο δηδαζθαιίαο (κία αλαθνξά), ζε 

ζχλδεζε κε κνπζεία ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε αληίζηνηρεο 

κεκνλσκέλεο αλαθνξέο (π.ρ. ππνινγηζκφο ρξνλνινγηψλ). Χζηφζν, ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ κε θάπνην δηζηαγκφ: 

 

«Έρσ πάεη θαη ζην  κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ είρε κέζα γηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα» (ΔΔ 3). «Αο πνχκε ζηα Μαζεκαηηθά, ζε έλα κνπζείν πεηξακάησλ» 

(ΔΔ 1). «Σν κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ γηαηί θη εθεί ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο, λα κεηξήζνπλ….ε λαη, είλαη θαη γηα ηα Μαζεκαηηθά. Γειαδή, 

βάδεη ην κπαιφ ζνπ λα ζθεθηεί» (ΔΠ 1).  «Π.ρ. ζ’ έλα αξραηνινγηθφ κνπζείν 

βιέπνπκε θαη ρξνλνινγίεο θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ αθαίξεζε λα βξνπλ 

πφζα ρξφληα πξηλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππνζηεξίδεηαη ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ» (ΔΠ 6). «Γηα ηα Μαζεκαηηθά… δελ μέξσ. Ίζσο κε ηα 

ζρήκαηα, ζα κπνξνχζε» (ΔΣΔ 1).  

 

- Μειέηε Πεξηβάιινληνο  

Έμη εθπαηδεπηηθνί – δχν Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο θαη ηξεηο 

Δηδηθψλ ρνιείσλ - αλαθέξνληαη επίζεο ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

γεληθφηεξα (5 αλαθνξέο) ή ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα κνπζεία: «Μπνξεί λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» (ΔΠ 6). «Δκείο θαη ν Κφζκνο ζην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο» (ΔΔ 3). 

  

- Φπζηθή 

Πέληε εθπαηδεπηηθνί – ηξεηο Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ θαη έλαο 

Σκήκαηνο Έληαμεο - αλαθέξνληαη θαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Καη ζηελ πεξίπησζε, 

νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη είηε γεληθέο (κία αλαθνξά) είηε πην 

ζπγθεθξηκέλεο ζε ζχλδεζε κνπζεία ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (δχν αλαθνξέο). Γχν εθπαηδεπηηθνί, 

σζηφζν, αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε θάπνην δηζηαγκφ: «Με ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο» (ΔΠ 6). «Καη ηε Φπζηθή ζ’ έλα κνπζείν πεηξακάησλ» (ΔΔ 1). «Γειαδή 

γηα ηε Φπζηθή… δελ μέξσ. Γελ μέξσ ζηελ Αζήλα ηη ππάξρεη» (ΔΠ 3).  

 

- Γεσγξαθία 
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Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Σκεκάησλ Έληαμεο, έλαο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη 

έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ), αλέθεξαλ ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Γχν εθπαηδεπηηθνί 

θάλνπλ γεληθέο αλαθνξέο ελψ άιινη δχν εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο κε ηελ χπαξμε κνπζείσλ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

«Μπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηε Γεσγξαθία» (ΔΔ 4). «Καη Γεσγξαθία ίζσο […]» 

(ΔΣΔ 2). 

 

- Φπζηθή Αγσγή 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο κε αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλν κνπζείν ζρεηηθνχ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

«ηεο Γπκλαζηηθήο φπσο πήγακε ζην [φλνκα κνπζείνπ] εθεί καο ζπλφδεπζε θαη ν 

γπκλαζηήο» (ΔΠ 1).  

 

- Δηθαζηηθά 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ 

είηε ζε ζρέζε κε επηζθέςεηο ζε Μνπζεία Σέρλεο είηε κε αλαθνξέο ζε ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ζην κνπζείν: «Δηθαζηηθά φπσο ζην 

κνπζείν ηέρλεο» (ΔΠ 8). «Δηθαζηηθά. Να δσγξαθίζνπλ εθζέκαηα…Ή ζ’ έλα 

πξφγξακκα κνπζείνπ πνπ είραλ θάλεη ηα παηδηά πήιηλα αγγεία» (ΔΠ 5). 

 

- Μνπζηθή  

Γχν εθπαηδεπηηθνί (έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ θαη έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξνληαη 

ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ν έλαο απφ ηνπο νπνίνπο εθθξάδεη θάπνηνλ δηζηαγκφ: «Με 

ηε κνπζηθή, ηα πάληα» (ΔΔ 2). «Απ’ ην αληηθείκελφ κνπ ηψξα ιέσ. Γελ κπνξψ λα 

κηιήζσ γηα ηε Μνπζηθή αο πνχκε» (ΔΣΔ 2). 

 

- Άιια καζήκαηα  

Άιια καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη κε κεκνλσκέλεο αλαθνξέο είλαη ηα Θξεζθεπηηθά, 

ε Θεαηξηθή Αγσγή θαη ε Πιεξνθνξηθή («ππνινγηζηέο»): 

 

«Θα έθαλα θη έλα ζεαηξηθφ πάλσ ζε κηα ζθελή [ππνζεηηθφ παξάδεηγκα ζε 

ζρέζε κε αξραηνινγηθφ κνπζείν]» (ΔΠ 5). «Σα ζξεζθεπηηθά, ηα πάληα» (ΔΔ 

2). «Μπνξείο λα αζρνιεζείο κε ππνινγηζηέο, κε googlearth, κε ρίιηα δπν» (ΔΔ 

4). 

 

4νο Άμνλαο - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»: Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εξψηεζε γηα ην αλ νη επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δηαπηζηψλεηαη φηη 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπκβάιινπλ ή 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Χζηφζν, φπσο θαη 

πξνεγνχκελα, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ αλαθέξνληαο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ελψ άιινη αλαθέξνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε αλάινγσλ ζηφρσλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (βι. Πίλαθα 14):   
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Πίλαθαο 14: Μνπζείν θαη θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

Καηεγνξίεο                                                                                         Τπνθαηεγνξίεο 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κνπζείν                        Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο  

- Δπηθνηλσλία/Αιιειεπίδξαζε κε παηδηά θαη  

ελήιηθεο 

- πκκεηνρή ζε δηάινγν 

- Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ  

- Σήξεζε θαλφλσλ ζην δηάινγν 

-  εβαζκφο ζηνλ ζπλνκηιεηή 

- Έθθξαζε απφςεσλ  

- Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

- πλεξγαζία (εξγαζία ζε νκάδεο) 

- Ηθαλφηεηα λα δεηνχλ θαη λα δέρνληαη βνήζεηα  

Απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

- Δκπινπηηζκφο εκπεηξηψλ 

- Νέα εξεζίζκαηα  

- Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ρψξνπο φπσο ηα 

κνπζεία 

- εβαζκφο ζην ρψξν 

- εβαζκφο ζηνπο άιινπο επηζθέπηεο  

Άιινη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

- Απηνπεπνίζεζε 

- Μεγαιχηεξε δηάζεζε επηθνηλσλίαο  

- Αίζζεζε ηζφηεηαο 

- Αίζζεζε ζπκκεηνρήο 

- Δπαηζζεηνπνίεζε βιεπφλησλ καζεηψλ  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα                        Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην κνπζείν                      - Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

                                                                                    πξνγξακκάησλ 

                                                                              - πλζήθεο πξφζβαζεο  

                                                                              - ηειέρσζε κνπζείσλ  

                                                                             Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  

                                                                                 θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

                                                                             -  χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ  

                                                                                 θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

                                                                             -  Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνχ  

                                                                                 πξνγξάκκαηνο 

                                                                             -  πρλφηεηα επηζθέςεσλ  

                                                                             -  πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο  

                                                                                Αγσγήο  

                                                                             - Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

                                                                               Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη κνπζείν 

Γέθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο (θαη) κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Με βάζε  ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνθχπηνπλ νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο:  
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- Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

Έμη εθπαηδεπηηθνί (ηέζζεξηο Παξάιιειεο ηήξημεο, έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο θαη έλαο 

Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλαθέξνληαη ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο φπσο  ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα αιιειεπηδξνχλ γεληθά θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιια παηδηά θαη ελήιηθεο κέζα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (ηέζζεξηο 

αλαθνξέο), ε ηθαλφηεηα λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο (ηέζζεξηο αλαθνξέο), ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ (δχν αλαθνξέο),  ε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη ζηε 

ζπδήηεζε αθνινπζψληαο θάπνηνπο θαλφλεο θαη κε ζεβαζκφ ζην ζπλνκηιεηή ηνπο 

(δχν αλαθνξέο) ελψ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ 

λα δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα δεηνχλ 

βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνληαη:  

 

«Βέβαηα. Ρσηάλε… βιέπεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αιιειεπηδξάζεη 

κε άιινπο ελήιηθεο πνπ δελ είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ηα πεξηνξηζκέλα. 

Μεηά δνπιεχνπλ νκαδηθά, ζπλεξγαηηθά » (ΔΠ 1).  «Οη ππεχζπλνη ηνπ κνπζείνπ 

ηνπο βάδνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνχλ, λα 

γξάςνπλ θάπνηα πξάγκαηα, λα πνπλ ηελ γλψκε ηνπο: φιν απηφ βνεζάεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Σνπο βιέπσ κέζα ζην ζρνιείν είλαη θιεηζηνί, δελ ζα 

κηιήζνπλ, δελ ζα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο εχθνια, εθεί επεηδή είλαη ζαλ παηρλίδη, 

μεδηπιψλεηαη ην θνηλσληθφ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο» (ΔΠ 5).  

«Καη’αξρήλ έξρεηαη ζε επαθή κε θαηλνχξηα πξφζσπα, καζαίλεη πψο λα θηλείηαη 

κέζα ζε έλα κνπζείν […] θαη ζηελ επηθνηλσλία κε θαηλνχξηνπο αλζξψπνπο, ζην 

λα εθδειψζεη ζπλαηζζήκαηα, λα θάλεη εξσηήζεηο, δειαδή λα κάζεη λα 

επηθνηλσλεί…» (ΔΠ 7). «ίγνπξα φηαλ έλα παηδί πεγαίλεη ζην κνπζείν, πξέπεη 

λα κάζεη λα ζέβεηαη. Γηα παξάδεηγκα λα κε κηιάεη φηαλ κηιάλε νη άιινη, λα 

πεξηκέλεη λα ξσηήζεη θάηη. Απηφ βνεζάεη πηζηεχσ. Καη βιέπνπκε θαη άιια 

άηνκα εθεί κέζα εθηφο απφ ην ζρνιείν ην δηθφ καο, είλαη θη άιια ζρνιεία, θαη 

βιέπεηο θαη άιια παηδάθηα, κηινχζαλε φπσο φια ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ 

πεξηέξγεηα φηαλ βιέπνπλ άιια παηδηά. Θα ην βνεζνχζε ηδηαίηεξα. Να κάζεη 

δειαδή λα κηιάεη κε άιια άηνκα εθηφο απφ ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ» (ΔΠ 8). 

«Δλλνείηαη. Αλ ζα ζέιακε λα εληάμνπκε ζ’ απηφ ην θνκκάηη θαη ην δίλσ ρξφλν 

θαη ζηνλ άιινλ λα κηιήζεη, θαη λα εθθξάζνπκε ηηο απνξίεο καο θαη κεηά ππάξρεη 

έλαο δηάινγνο ελλνείηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζε απηφ. ηελ ηάμε ππάξρεη 

έλαο θαλφλαο, φηη κηιάεη ν δάζθαινο θαη φηαλ ζηακαηήζεη ν δάζθαινο ζεθψλεηο 

ρέξη λα κηιήζεηο. Απηφ φκσο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνξεί λα ην θάλεη ν 

ηπθιφο θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Τπάξρεη κηα επθαηξία λα γίλεη ζε έλα πιαίζην 

θνηλσληθά απνδεθηφ. Με απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα βνεζήζεη κηα επίζθεςε» 

(ΔΣΔ 3). «Γεληθά, θαη φρη κφλν κε ηα δηθά κνπ παηδηά, ελζαξξχλνληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα ξσηήζνπλε, λα πεξηεξγαζηνχλ ή θαη λα δεηήζνπλε βνήζεηα 

γηα ην πψο ζα ηνπο εμεγήζεη θάπνηνο … λαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ» (ΔΔ 2). 

 

- Απόθηεζε εκπεηξηώλ από δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο 
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Πέληε εθπαηδεπηηθνί (δχν Παξάιιειεο ηήξημεο, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη 

έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλαθέξνπλ ηε ζεκαζία απφθηεζεο εκπεηξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο φπσο ηα κνπζεία θαη ηελ ηήξεζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

κε γεληθέο αλαθνξέο ή κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα φπσο ε ηήξεζε εζπρίαο, ε 

θαζαξηφηεηα, ε πξνζέγγηζε ησλ εθζεκάησλ θαη ν ζεβαζκφο ζην ρψξν θαη ζηνπο 

άιινπο επηζθέπηεο:  

 

 «Δίλαη έλα πιαίζην γηα πνιινχο καζεηέο αλ φρη ηφζν πξσηφγλσξν φρη φκσο 

ζπλεζηζκέλν. Δίλαη έλαο θαηλνχξηνο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο θαη θνηλσληθνχο βεβαίσο. Κη φζνλ αθνξά ηελ 

ηήξεζε ηεο εζπρίαο, πσο πξνζεγγίδνπλ ηα εθζέκαηα, φζνλ αθνξά ηελ 

θαζαξηφηεηα, ηνλ ζεβαζκφ πνπ πξέπεη λα δείρλνπλε θαη γεληθφηεξα πηζηεχσ φηη 

βνεζά πάξα πνιχ» (ΔΠ 6). «Ο ζεβαζκφο ζηνπο γχξσ κνπ, φηη δελ ελνριψ ηνπο 

γχξσ κνπ φηαλ απηνί θνηηάδνπλ έλα έθζεκα ή φηαλ μελαγνχληαη νη ίδηνη, είλαη 

επίζεο θάηη ζην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη κηα επίζθεςε ζην κνπζείν. Δ, λαη 

λνκίδσ πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» (ΔΣΔ 3). 

«Ναη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ[…] πνιιέο θνξέο ην έμσ απφ ην ζπίηη είλαη κφλν 

πάξθν. ια είλαη πάξθν. Οπφηε καζαίλνπκε φηη δελ είλαη φια πάξθν θαη θάζε 

ρψξνο έρεη θαη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο» (ΔΔ 2).  

 

- Άιινη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη  

Γχν εθπαηδεπηηθνί (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλαθέξνληαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηε κεγαιχηεξε δηάζεζε επηθνηλσλίαο, ηελ αίζζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ή ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε νκάδα: 

 

«Ο καζεηήο κνπ κεηά [...]ήηαλ πην αλνηρηφο, κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε […] 

Οπφηε φιν απηφ βνήζεζε λα γίλεη πην θνηλσληθφο, λα ληψζεη…φηη εγψ δελ είκαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο θη άιινη κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε κέλα…λα κελ 

θάλσ κφλν εγψ ηα βήκαηα …θαη νη άιινη κπνξνχλ. Έλνησζε γηα πξψηε θνξά 

ίζνο» (ΔΠ 5). «Σα παηδηά απηά νχησο ή άιισο αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο 

δεμηφηεηεο, ην έρνπλ αλάγθε απηφ ην πξάγκα αιιά λαη, ην κνπζείν ίζσο λα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζ’ απηφ, ζ’ απηφλ ηνλ θνηλφ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ αλαθαιχπησ καδί κε ηνπο άιινπο» (ΔΔ 1). 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ 

Δπηά ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ηα κνπζεία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αλ ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (βι. 

Πίλαθα 14), νη νπνίεο είλαη νη εμήο:  

  

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ  

 

- Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ  
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Πέληε εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (ηξεηο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ 

Έληαμεο) αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ φπσο νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ζε κηα 

ζπδήηεζε ή ν ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ  καζεηψλ. Οη αλαθνξέο ηνπο είλαη είηε γεληθέο 

είηε πην ζπγθεθξηκέλεο γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηε γεληθνχ ηχπνπ μελάγεζε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία. Δπίζεο, δχν 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ καζεηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ζηελ ηήξεζε θάπνησλ 

θαλφλσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ζεβαζκνχ ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο: 

 

«Δπηθνηλσλία κέζα ζηελ νκάδα… θνίηα αιιάδεη θαη ην χθνο, φηαλ αθνχο θάπνηνλ 

άιιν ζε έλαλ άιιν ρψξν […] Αιιά θαη πάιη είλαη ε νξγάλσζε. Υξεηάδεηαη δνπιεηά. 

Καη κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ κνπζείνπ» (ΔΣΔ 1). «Απηφ ζπκβαίλεη αλ θξνληίζεη 

θάπνηνο ην θαιιηεξγήζεη. Αλ ην αθήζεηο απφ κφλν ηνπ κπνξεί ην παηδί λα είλαη 

απνκνλσκέλν, λα κελ ηνπ δίλεη θαλείο ζεκαζία, λα είλαη ζπλέρεηα κπξνζηά 

κπξνζηά θνιιεκέλν λα θνηηάεη θαη ζε ιίγν λα βαξεζεί θηφιαο…Αιιά αλ έρεηο 

θηηάμεη έλα πξφγξακκα θη έρεηο βάιεη ηα παηδηά ζε νκάδεο, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

θάλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηφηε θαιιηεξγείηαη θαη ε θνηλσληθφηεηα. Αλ απιά 

ηα αθήζεηο κέζα ζ’ έλα ρψξν λα θνηηάλε πξάγκαηα δελ μέξσ αλ ζα θαιιηεξγήζεη 

θάηη» (ΔΠ 3). «Δπεηδή ηα πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ πνιιέο θνξέο είλαη ιίγν 

εηζεγήζεηο, φπνπ κηιάεη θάπνηνο θαη ηα παηδηά αθνχλε, ζα κπνξνχζε ηα παηδηά λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην κνπζείν κέζα. Αθφκα θαη ζε κηα ζπδήηεζε 

αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» (ΔΠ 4). «Κνίηα απφ ηε κία άπνςε ηα 

παηδηά είλαη θάπσο δηαρσξηζκέλα γηαηί είκαη πάληα εγψ απφ δίπια ή ήηαλε απηφο 

πνπ παξνπζίαδε απφ δίπια. Καη νπζηαζηηθά δελ ππήξρε αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια 

παηδηά. Τπήξρε αιιειεπίδξαζε κε εκέλα ή κε ηνλ ππεχζπλν αιιά σο εθεί. Απφ ηελ 

άιιε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξρε θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε παηδηά, κε 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά ηα νπνία είλαη ζπλέρεηα κε ηα δηθά κνπ φπνπ ζα έιεγα φηη 

ήηαλε θαζνξηζηηθή απφ ηελ άπνςε φηη ζ’ απηέο ηηο επηζθέςεηο, […]εδξαίσζαλ κηα 

θηιία. Μηιάσ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ» (ΔΣΔ 2). «Απηφ πνπ 

παξαηήξεζα είλαη φηη ελψ ηα ππφινηπα παηδηά μέξαλ φηη δελ βιέπεη θαιά αιιά 

πξέπεη λα αθνχεη θαιά, αξθεηέο θνξέο ηχραηλε κηα θαζαξία, έλαο παληθφο…δελ 

κπνξνχζε λα αθνχεη, λα θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη ζην ρψξν θαη λα ράλεη θάπνηα 

πξάγκαηα. Γηα κέλα θη απηφ είλαη κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα, λα θαηαλνήζεηο ηη ζέιεη 

ν άιινο θαη ηη αλάγθε ππάξρεη» (ΔΠ 4). 

 

- Σπλζήθεο πξόζβαζεο 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο 

κέζσ αθήο ζηα εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε ζπκκεηνρή 
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ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: «Αλ ην παηδί κπνξεί λα δεη, λα 

βνεζεζεί λα αγγίμεη ηφηε λαη, αιιηψο δελ γίλεηαη θάηη» (ΔΠ 2). 

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Δηδηθψλ ρνιείσλ, έλαο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη έλαο 

Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξνληαη ζε πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ:  

 

- Σύλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο επηζεκαίλνληαο δεηήκαηα ξφισλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, θαηάιιειεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηά ηελ επίζθεςε θαη εθκάζεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ην ζρνιείν:   

«Πάξα πνιχ! Αιιά ην βαζηθφ είλαη πψο ζα ηνπο ην δψζεηο εζχ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο κέξεο, λα ηα έρεηο πξνεηνηκάζεη, λα είλαη ελζνπζηαζκέλα, λα είλαη 

ζαλ ηξειά λα έξζεη ε κέξα λα θχγνπκε.» (ΔΔ 3). «Άςνγα! Πνιχ! Πάξα πνιχ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ. Θεσξψ φηη θάπνηνη ρψξνη ρξεηάδνληαη δηδαζθαιία γηα 

ην πψο ζα ηνπο πξνζεγγίζεηο. Καη δελ είλαη κφλν ην κνπζείν. Γειαδή ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη πνπ ην παηδί πξέπεη λα κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θάπσο 

γηα λα ην ζεβαζηεί φηαλ κε ην  θαιφ κεγαιψζεη θαη ελειηθησζεί. Κη απηφ 

πηζηεχσ φηη γίλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, απηή ηνπ Γεκνηηθνχ. Αλ 

πεξηκέλεηο λα ην κάζεη έλα παηδί ζην Γπκλάζην, θάεθεο! Οη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Γεκνηηθφ ρνιείν. Οπφηε εθ ησλ 

πξαγκάησλ ην πψο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ηα παηδηά ζην κνπζείν έρεη λα θάλεη κε 

ηη κελχκαηα ζα ηνπο πεξάζεηο ζην Γεκνηηθφ. Απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο» (ΔΔ 4). 

«Αιιά θαη πάιη είλαη ε νξγάλσζε [...] θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη 

ηνλ δάζθαιν ηεο Γεληθήο. Ο δάζθαινο Δηδηθήο είλαη ππνζηεξηθηηθφο» (ΔΣΔ 1). 

Καη λα ην ζπδεηήζνπκε κεηά ηη είλαη απηφ, ηη ηνπ άξεζε» (ΔΠ 2). 

 

- Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο επηινγήο 

ρψξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ: 

«Δμαξηάηαη θαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Αο πνχκε ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ εγψ ηα 

πεγαίλσ ζην [αλαθνξά ζε ζεκαηηθά κνπζεία], ζε παηεηήξηα,  ζε ειαηνηξηβεία πνπ είλαη 

πην πξνζηηά γη’ απηά» (ΔΔ 3). 

 

- Σπρλόηεηα επηζθέςεσλ 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία: «ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ είλαη ιίγν ςαξσκέλα ηα παηδάθηα αιιά 

απφ θεη θαη πέξα, κεηά ηελ  πξψηε, ηε δεχηεξε επίζθεςε, αξρίδνπλ θαη απηά λα 

ιεηηνπξγνχλ πην θνηλσληθά. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά» (ΔΔ 3). 
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4νο Άμνλαο - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»: Κνηλσληθή έληαμε 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ην αλ νη επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε, πξνθχπηεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ηα κνπζεία ζπκβάιινπλ ή κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

πσο θαη πξνεγνχκελα, νη εθπαηδεπηηθνί άιινηε αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αλάινγνη ζηφρνη θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη 

άιινηε ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα απηφ (βι. Πίλαθα 15):  

 

Πίλαθαο 15: Μνπζείν θαη θνηλσληθή έληαμε  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Κνηλσληθή έληαμε  

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο  

Σξφπνη θαη επίπεδα ζπκβνιήο                                          Αηνκηθφ επίπεδν 

ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε                           -    Γηεχξπλζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ 

- Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

   Δπίπεδν ζρνιείνπ 

- πλεξγαζία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ καζεηψλ 

- Δπαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ 

- Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

   Δπίπεδν θνηλσλίαο 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ 

- Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε                      Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

                                                                                         -     Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ  

                                                                                                εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

                                                                                         -      πλζήθεο πξφζβαζεο 

                                                                                         -      ηειέρσζε κνπζείσλ 

                                                                                   Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

                                                                                         -      πρλφηεηα επηζθέςεσλ 

                                                                                   πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

 

 

Σξφπνη θαη επίπεδα ζπκβνιήο ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε  

Γέθα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπκβάιινπλ ή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο.   

 

Κνηλσληθή έληαμε θαη κνπζεία – Αηνκηθό επίπεδν  

Πέληε ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηνλ αληίθηππν ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ε δηεχξπλζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ αιιά θαη 

άιινπο ζηφρνπο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα: 
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- Γηεύξπλζε γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Δηδηθψλ ρνιείσλ θαη έλαο Παξάιιειεο ηήξημεο) 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ ζηα κνπζεία, ζηνλ ξφιν ηνπ 

κνπζείνπ ζηελ θνηλσλία, ζηνλ κε απνθιεηζκφ ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κνπζεία, ζηε ζπκκεηνρή, ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, ζηελ επξχηεξε θαιιηέξγεηα θαη ζηα νθέιε ζε θνηλσληθφ επίπεδν ηα νπνία 

κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε άκεζα αληηιεπηά:  

 

«Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηνπο βιέπνληεο. ηαλ θαιιηεξγνχκαη θαη 

γλσξίδσ πξάγκαηα είκαη πην άξηηα εληαγκέλνο. ρη ζαλ γλψζεηο. αλ αξηηφηεξε 

πξνζσπηθφηεηα. Γελ πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηε ζρνιηθή γλψζε» (ΔΔ 2). «Δίλαη 

έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή έληαμε. Γηφηη δελ απνξξίπηεηο έλα 

ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά. Γειαδή ηα εληάζζεηο κέζα 

ζηνλ θχθιν ηεο θνηλσλίαο. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ηα βνεζνχλ ψζηε λα εληαρζνχλ φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσλία. Δγψ ζεσξψ φηη είλαη νη θαιχηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ» (ΔΔ 4). «Σα κνπζεία είλαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο καο θαη αλ φρη κφλν ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη άιισλ πηπρψλ ζα 

κπνξνχζακε λα ην γεληθεχζνπκε θαη  ηεο θνηλσλίαο. Αλ κάζεηο λα ιεηηνπξγείο κέζα 

ζ’ απηά θαη κάζεηο λα επεμεξγάδεζαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ πξνζθέξνπλ θαη 

φζνλ αθνξά ην πιαίζην, νη θαλφλεο, νη γλψζεηο πνπ κπνξείο λα απνθνκίζεηο κέζα 

απφ ηα κνπζεία, θαη γλσζηηθά θαη θνηλσληθά, κπνξείο λα ηηο αμηνπνηήζεηο 

γεληθφηεξα: θαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο θαη ζηε ζπλαλαζηξνθή ζνπ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ζνπ, ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην. Οπφηε κπνξεί λα κελ θαίλεηαη επηθαλεηαθά ε ζχλδεζε απηή αιιά 

νπζηαζηηθά θαη θαηά βάζνο αλ ηεο δψζνπκε βαξχηεηα κπνξείο λα πεηχρεηο 

ζεκαληηθά πξάγκαηα εθηφο απφ ην γλσζηηθφ θαη ζην θνηλσληθφ θνκκάηη (ΔΠ 6).  

 

- Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη  

Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο φηαλ ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ 

κνπζείσλ φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ 

απφςεψλ ηνπο, ε ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απνδνρήο, ε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηνπ νίθηνπ θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθνπνίεζε: 

 

«Σν βνήζεζε λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θη απηνεθηίκεζε, θάηη πνπ δελ είρε. 

Σν βνήζεζε λα πηζηέςεη φηη δελ ην ιππνχληαη νη άιινη αιιά ην ζέινπλε ζηελ 

νκάδα ηνπο. ηη είλαη θη απηφο άμηνο θαη δελ είλαη φπσο ιέεη φηη «εγψ είκαη 

αλψξηκνο, είκαη ραδφο, θαη δελ κε ζέιεη θαλέλαο» (ΔΠ 5). «Καη γεληθά λα 

πνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θη απηφ βνεζάεη πάξα πνιχ. Καη απηνγλσζία κπνξψ λα 

ζνπ πσ. Βνεζάεη δειαδή θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε» (ΔΠ 1). 
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Κνηλσληθή έληαμε θαη κνπζείν – Δπίπεδν ζρνιείνπ 

Έμη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο, φινη απφ Γεληθά ρνιεία, αλαθέξνληαη ζηνλ 

αληίθηππν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη 

ζε δεηήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ θαη ζηελ ζρνιηθή έληαμε.  

 

- Σπλεξγαζία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ καζεηώλ  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλέθεξαλ ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο κέζα απφ θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κνπζείσλ. Αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ζηελ ηπραία επηινγή ησλ νκάδσλ, 

ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, ζηελ επαθή κε άιια παηδηά θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηδέα 

ηεο νκάδαο θαη ηε ζπλεξγαζίαο:  

 

«ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο έληαμεο, βνεζάεη θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα άιια παηδηά. 

ηαλ ρσξίδεηο ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη ηνπο βάδεηο λα θάλνπλ θάηη ελδηαθέξνλ 

πάληνηε είλαη θαιφ …Κη εθεί πνπ πήγακε ρψξηζαλ ηα παηδηά, ηνπο βάιαλ λα 

ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο λα είλαη ζαλ παηρλίδη…. ζν ην παηδί εμνηθεηψλεηαη κε ηελ 

ηδέα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο απηφ ηνπ κέλεη. Γελ είλαη θάηη πνπ ην μερλάεη 

κεηά» (ΔΠ 3). «Καη κφλν φηη ζπκκεηείραλ φια ηα παηδηά ζε νκάδεο είλαη 

ζεκαληηθφ. Δθεί ηνπο ρσξίδεη θάπνηνο πνπ δελ ηα γλσξίδεη. ην ζρνιείν κπνξεί ηα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα δνπιεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη λα κελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο καζεηέο. Ή αο πνχκε, ην παηδί ην δηθφ 

κνπ λα είλαη πάληα κε ηνπο πην θαινχο γηαηί ζην κπαιφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πψο 

ζα ηζνξξνπήζεη ε νκάδα. Δθεί φκσο ηα πξάγκαηα έγηλαλ ηπραία, ζε φια ηα κνπζεία 

πνπ πήγακε απηφ έγηλε ηπραία. Γελ ηνπο είπακε εκείο πψο λα ρσξίζνπλ ηηο νκάδεο. 

Οπφηε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη κε άιια παηδηά απφ άιιεο 

νκάδεο. Γειαδή δελ πήγαλ νη θαινί κε ηνπο θαινχο» (ΔΠ 1). 

 

- Δπαηζζεηνπνίεζε άιισλ καζεηώλ 

Γχν εθπαηδεπηηθνί (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξνληαη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ: 

 

«ηαλ πήγακε ζην [αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν κνπζείν] θαη θαηαιάβαλε φηη ν 

ζπκκαζεηήο ηνπο κπνξεί λα εληαρζεί, λα αληαπεμέιζεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

ρσξίο εκέλα, δηφηη έπαημε κφλνο ηνπ εθεί […]θαη ην παηδί κνπ δελ ρξεηάζηεθε 

εκέλα λα ηνπ εμεγήζσ ή λα ηα γξάςσ ζε Braille, φπσο εμαηνκηθεπκέλα θάλακε 

κεξηθέο θνξέο κάζεκα, ηα παηδηά ηνλ ελζάξξπλαλ θαη εληάρζεθε πιήξσο ζηελ 

νκάδα. Δπεηδή έπαημε θαη πάξα πνιχ θαιά, φινη ηνλ ζέιαλε ζηελ νκάδα ηνπο. 

Απηφ βνήζεζε ζηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Κη φηαλ γπξίζακε απφ ηελ εθδξνκή, 

άξρηζα λα βιέπσ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, λα 

λνηάδνληαη. ην επφκελν κνπζείν ηνπ πεξηέγξαθαλ ηη έρεη κέζα […]Καηάιαβαλ 

πεξίπνπ πψο ηνλ βνεζάσ θαη πψο ζθέπηεηαη, φηη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο αιιά κπνξεί λα είλαη επεηδή ζέιεη λα 
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ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπο, πξνζπάζεζα λα ηνπο εμεγήζσ θαη λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζσ ζε κεξηθά πξάγκαηα, αιιά ζεσξψ φηη  ε επίζθεςε ζην [φλνκα 

κνπζείνπ] βνήζεζε πάξα πνιχ ζηελ έληαμή ηνπ ζηελ ηάμε ηνπ ηελ θεηηλή 

ρξνληά, θη ειπίδσ λα ζπλερηζηεί (ΔΠ 5). «ηαλ έγηλε δηάιεηκκα ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά έξρνληαλ θαη έθεξλαλ αληηθείκελα απφ ην καγαδάθη. Έθεξλαλ κφλα ηνπο 

αληηθείκελα πνπ ηνπο είρε δείμεη ν παξνπζηαζηήο θαη ιέγαλ «θχξηε λα ηνπ 

δείμνπκε θη απηφ». Οπφηε, ελψ ήηαλ ν πξνζσπηθφο ηνπο ρξφλνο, ν ρξφλνο γηα 

λα παίμνπλε, ζέιεζαλ λα παίμνπλε κε ην λα θέξνπλ ην ηπθιφ παηδί ζε επαθή κε 

ηα αληηθείκελα. Οπφηε, εθεί κηιάκε πξαγκαηηθά γηα έληαμε πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα λα πάκε ζηε ζπλεθπαίδεπζε» (ΔΣΔ 2). 

 

- Ιζόηηκε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία:   

 

«ηαλ ην ηπθιφ αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα θαη καζαίλεη ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ 

καζαίλνπλ ηα άιια, απηφ είλαη θαιφ» (ΔΠ 8). «Καη ζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο 

έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Να κελ ζηεξείηαη ν καζεηήο κε ην 

πξφβιεκα φξαζεο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ απηφ. Αλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν» (ΔΠ 6). 

 

Κνηλσληθή έληαμε θαη κνπζείν – Κνηλσληθό επίπεδν  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί (δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη έλαο Δηδηθνχ ρνιείνπ) 

αλαθέξνληαη ζηνλ αληίθηππν ησλ επηζθέςεσλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη 

επξχηεξα ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  

 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ πξνο ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

όξαζεο  

Γχν εθπαηδεπηηθνί Σκεκάησλ Έληαμεο αλαθέξνπλ δεηήκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

κνπζείσλ θαη αλάπηπμεο παξνρψλ πξφζβαζεο: 

 

«ια μεθηλνχλ θάπσο έηζη. Οη κεγαιχηεξεο επαλαζηάζεηο μεθίλεζαλ απφ κηθξά 

παξάπνλα. Να βιέπνπλε ηα κνπζεία φηη ππάξρνπλ επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο, γηαηί θαιψο ή θαθψο έλα ηπθιφ παηδί αλ έξζεη ζην κνπζείν, ην ζπκάζαη. 

Γηαηί ζα ηνπ δψζεηο πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Άξα, βιέπνληαο φηη ππάξρεη απηφο ν 

πιεζπζκφο ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη θηφιαο ηφηε ζα αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη πιηθφ γη’ 

απηνχο, ζα ηνπο ζεσξνχλε κέξνο ηεο πειαηείαο ηνπο» (ΔΣΔ 2). «ίγνπξα είλαη έλαο 

ηξφπνο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζην κνπζείν θαη δελ εληάζζνληαη 

ζ’ απηά ηα πξάγκαηα. Αλ πάκε ζε επίπεδν πέξα απφ ην ζρνιείν… Γειαδή φηη 

βιέπνπλ ην πψο πξνζεγγίδεη έλαο ηπθιφο θάπνηα πξάγκαηα, ηα εθζέκαηα είλαη έλαο 

ηξφπνο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν φηη δίλεηο ζηα κνπζεία ην έλαπζκα ή ηελ 

αλαγθαηφηεηα λα θηηάμνπλ έλα πξφγξακκα γηα φινπο επίζεο είλαη θάηη πνπ βνεζάεη 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε γηαηί κπνξεί λα πάεη θαη έλαο ηπθιφο αλεμάξηεηα» (ΔΣΔ 3). 
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- Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ αηόκσλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθνχ ρνιείνπ αλαθέξεηαη ζηελ επαθή κεηαμχ αηφκσλ κε θαη 

ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: «Καη έξρνληαη ζε επαθή κε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ακθφηεξνη. ρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ ηπθιψλ. Καη απφ ηελ άπνςε ησλ 

βιεπφλησλ» (ΔΔ 4). 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε  

Γψδεθα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ηφζν ζε 

ζρνιηθφ επίπεδν φζν θαη επξχηεξα ή καθξνπξφζεζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ έληαμε είλαη νη εμήο (βι. παξαπάλσ, πίλαθα 15):  

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο  ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

Έληεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηηο ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά  κε ηηο δηεπθνιχλζεηο 

πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ 

θαη εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ. 

   

Σπλζήθεο πξόζβαζεο  

Δπηά εθπαηδεπηηθνί (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ Έληαμεο) 

αλαθέξνπλ φηη ε πξφζβαζε είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ψζηε λα 

κπνξνχλ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα, λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, λα θαηαλννχλ ηελ πιεξνθνξία, λα αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Αληίζεηα, ε έιιεηςε πξφζβαζεο θαη κε 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη σο παξάγνληαο γηα ηε κε απνδνρή θαη 

ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ.  

«Γεληθφηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ηνπο δίλεηο πξφζβαζε ζην κνπζείν δελ 

κπνξείο λα κηιάο γηα έληαμε. Γειαδή κηα ξάκπα δε  δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε. 

Σν λα κπεηο ζε έλα ρψξν θαη λα κελ μέξεηο πνχ βξίζθεζαη, ηα εθζέκαηα δελ 

κπνξνχλ λα ηα δνχλε θαη δελ κπνξνχλ λα ηα αγγίμνπλ…δειαδή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ηνκέαο ε πξφζβαζε, είλαη γεληθφηεξα ε πξφζβαζε, ε πξφζβαζε ζηε 

γλψζε» (ΔΠ 7).  «Κνίηα, είλαη ζεκαληηθφ. Γηαηί ην παηδί δε ζα είλαη έμσ απφ 

απηή ηελ ελεκέξσζε. Βνεζάεη, πηζηεχσ, ζηελ έληαμε. Αιιά θαη πάιη πξέπεη λα 

γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν λα ην γλσξίζεη κε φιεο ηηο αηζζήζεηο» (ΔΣΔ 1).  

Γχν εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ καζεηψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ζηελ 

ειιηπή θαηαλφεζε, ηελ απνκφλσζε θαη ηε κε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο απφςεσλ φηαλ 

δελ ππάξρεη (απηηθή) πξφζβαζε:  

«ηα άιια κνπζεία πνπ πήγακε, [αλαθνξέο ζε αξραηνινγηθά κνπζεία] πνπ 

νπζηαζηηθά δελ κπνξνχζε λα εληαρζεί πιήξσο ζηα κνπζεία, νη καζεηέο ηνλ 
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θνίηαδαλ ζαλ λα κνπ ιέγαλε «ηη θαηαιαβαίλεη απ’ φια απηά;» (ΔΠ 5). «Γηαηί, 

αο πνχκε ην δηθφ κνπ ην παηδί, δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη απηφ πνπ θαηάιαβαλ 

ηα άιια παηδηά. ην [αλαθνξά ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν ρσξίο δπλαηφηεηεο 

απηηθήο πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα] πνπ πήγακε θαη κεηά ζην ιεσθνξείν πνπ 

ζπδεηνχζαλ ηα παηδηά «πσ, πσ είδεο απηφ εθεί πέξα» θαη ην δηθφ κνπ δελ  

κπνξνχζε λα θαηαιάβεη λα πεη ηελ άπνςή ηνπ. Αλ δειαδή είραλ δψζεη πην πνιχ 

βάζε ζην ηπθιφ παηδί γηα λα θαηαιάβεη ηη αθξηβψο βιέπνπκε ζα κπνξνχζε θη 

απηφ λα ζπκκεηέρεη. Δ…ρξεηάδνληαη πξνυπνζέζεηο. Γηαηί φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα παηδηά είραλ ελζνπζηαζηεί κε ηα θνζκήκαηα ηεο βαζίιηζζαο […] ην δηθφ κνπ 

δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη έβιεπαλ θαη ηη έιεγαλ ηα παηδηά. Γειαδή λα πεη 

«αρ, θη εγψ ην έπηαζα θη ήηαλ πνιχ σξαίν». Καη γεληθά λα πεη ηε γλψκε ηνπ θαη 

λα ζπκάηαη θάηη απφ ην κνπζείν πνπ πήγακε. Δλψ απφ ην άιιν, [αλαθνξά ζε 

επίζθεςε ζε κνπζείν κε δπλαηφηεηεο απηηθήο πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα] 

εληάμεη, είρε λα πεη, «θάλακε απηφ, ήηαλ έηζη…» (ΔΠ 8). 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε σο πξνυπφζεζε έληαμεο θαη ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν ψζηε ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα λα κπνξνχλ λα 

επηζθεθηνχλ κνπζεία θαη σο ελήιηθεο επηζεκαίλνληαο κάιηζηα ηηο ζηαζεξέο δνκέο 

πξφζβαζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε νξγάλσζε πξνγξακκαηηζκέλσλ 

επηζθέςεσλ. ε άιιε πεξίπησζε, έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα ψζηε ην κνπζείν λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο έληαμεο γηα φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο θαη επηζεκαίλεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνπζείσλ:  

«Έλαο καζεηήο πνπ είλαη ζήκεξα εδψ ζην ζρνιείν, κπνξεί λα ζθεθηεί φηη εγψ 

ζέισ λα πάσ ζην κνπζείν θαη αξγφηεξα. Μπνξψ λα ην θάλσ; Μπνξεί κφλνο 

ηνπ λα πάεη ζε έλα κνπζείν, λα παξαθνινπζήζεη; Να ην δνχκε θαη 

καθξνπξφζεζκα, ην ηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη έλα κνπζείν ψζηε λα 

παξαθνινπζήζεη έλαο ηπθιφο ηα εθζέκαηα ρσξίο λα είλαη νξγαλσκέλν απφ 

πξηλ… Μηιάκε γηα εθζέκαηα πξνζβάζηκα […]Τπάξρνπλ δειαδή ηδέεο γηα ηέηνηα 

πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κφληκα ζηα κνπζεία θαη λα εληάζζνπλ» 

(ΔΣΔ 3). «ηαλ ην κνπζείν ή γεληθά έλαο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο γηα θάζε 

είδνπο άλζξσπν, είηε δελ είλαη Έιιελαο, θάπνηα γξάκκαηα εθεί ζηα αγγιηθά, 

θάηη γξακκέλν γηα λα είλαη πξνζβάζηκν, ή έρεη κηα κπάξα ή νηηδήπνηε γηα λα 

είλαη πξνζβάζηκν απιά, ηφηε θαη ν θφζκνο πνπ είλαη ζην κνπζείν αλνίγεηαη ζην 

λα απνδερζεί θαη λα εληάμεη ζηελ θνηλσλία ηνλ θάζε είδνπο άλζξσπν. Άξα ην 

κνπζείν απφ κφλν ηνπ δελ απνηειεί θάηη. Δίλαη ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ην δνπιεχνπλ, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πάλε ζην κνπζείν θαη ην 

επηζθέπηνληαη. Σν κνπζείν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη έλαο ρψξνο έληαμεο. Θα γίλεη 

έλαο ρψξνο έληαμεο άκα ην αληηκεησπίζνπκε εκείο σο ρψξν έληαμεο» (ΔΠ 4).  

 

- Παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ Έληαμεο), 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζβαζε. Γχν εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, αλαθέξνληαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα παηδηά κε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εμαηνκίθεπζε θαη ν δηαρσξηζκφο 

ησλ παηδηψλ: 

 

«ηαλ δελ ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα θαη η’ αθήζεηο έηζη, δελ θεξδίδνπλ θάηη» 

(ΔΠ 3). «Θα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε, αιιά έηζη φπσο 

γίλνληαη ηα πξνγξάκκαηα δε ζπκβάιιεη. Ννκίδσ πσο αλ δίλακε ηελ επθαηξία 

ζηελ πξφζβαζε, ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ κέζα ζην ζχλνιν κηαο νκάδαο πνπ 

είλαη ζην κνπζείν θαη θάλεη κηα μελάγεζε, έλα πξφγξακκα, πνιχ θαιχηεξα, θαη 

λα εληαρζεί θαη λα εθθξαζηεί» (ΔΠ 7). «ηαλ έλα κνπζείν έρεη έλα 

πξφγξακκα γηα φινπο ηνπο καζεηέο εληάζζεη θαιχηεξα ηνλ ηπθιφ καζεηή ζε 

θάπνηα πιαίζηα παξά εμαηνκηθεπκέλα. Γεληθά εδψ απφ ην ζρνιείν πξνζπαζνχκε 

λα πεξάζνπκε φηη ππάξρεη έλα πξάγκα γηα φινπο θαη φρη μερσξηζηφ δειαδή δελ 

μερσξίδνπκε ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ πνπ επίζεο είλαη θάηη πνπ βνεζάεη ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε δελ ππάξρεη εμαηνκίθεπζε. Γελ 

ρξεηάδεηαη δειαδή έλα κνπζείν λα έρεη ελεκεξσζεί απφ πξηλ φηη ζα έξζεη έλαο 

ηπθιφο. Μπνξεί ν ηπθιφο λα πάεη αλά πάζα ζηηγκή. Δπνκέλσο ζα πξέπεη ην 

κνπζείν λα έρεη θάπνην πξφγξακκα» (ΔΣΔ 3). 

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

 

- Σπρλόηεηα επηζθέςεσλ  

Γχν εθπαηδεπηηθνί (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Δηδηθνχ ρνιείνπ), αλαθέξνληαη ζηε 

ζεκαζία ηεο ζπρλφηεηαο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεηαθνχο 

ρψξνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο  κε αληίθηππν ζηελ απηνπεπνίζεζή 

ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε:   

 

«Θεσξψ φηη αλ ππάξμνπλ θη άιιεο παξφκνηεο επθαηξίεο ψζηε λα απνθηήζεη θη 

άιιε απηνπεπνίζεζε, θη άιιν, θη άιιν… ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη παξαπέξα λα πξνρσξήζεη θαη ζε ζέκαηα εξγαζίαο 

αξγφηεξα» (ΔΠ 5). «Θεσξψ φηη ζα έπξεπε λα είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ζρνιείνπ θαη γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

Γειαδή έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζα έπξεπε λα είλαη νξηζκέλν θαη γηα θάζε 

ηάμε. Γε ζα έπξεπε δειαδή λα εμαξηάηαη απφ ην πψο ζέισ εγψ λα πάσ ηα 

παηδηά κνπ ή φρη ζε κηα επίζθεςε. Έπξεπε λα είλαη γηα κέλα, πην δηεπξπκέλν 

απηφ ην δήηεκα» (ΔΔ 4). 

 

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Σξίηε βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ αλαθέξεηαη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο (Σκήκαηνο 

Έληαμεο θαη Δηδηθνχ ρνιείνπ), είλαη ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ε 

γεληθφηεξε ελεκέξσζε αιιά θαη εηδηθφηεξεο ζπλεξγαζίεο φπσο κεηαμχ Δηδηθψλ θαη 

Γεληθψλ ρνιείσλ: 
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«Αιιά απηφ γηα λα γίλεη πξέπεη λα βνεζήζνπκε, δπζηπρψο ή επηπρψο, φινη καο. 

Γηαηί δελ πηζηεχσ φηη ην κνπζείν είλαη θαθνπξναίξεην. Πηζηεχσ φηη ππάξρεη 

άγλνηα» (ΔΣΔ 2). «Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη θνηλσληθή έληαμε κέζσ ηνπ 

κνπζείνπ αλ νξγαλψλαλε νη δάζθαινη ή ην Τπνπξγείν ζπλεπξέζεηο παηδηψλ θαη 

αλαθαηεχακε ηα παηδηά ψζηε λα αλαθαιχςνπκε καδί απηφ πνπ αλαθαιχςακε 

κφλνη καο. Οχησο ή άιισο θαη παηδηά, ζρνιεία ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο ζα έπξεπε 

λα ελνπνηνχληαη λα κελ θάζνληαη θαη θνηηάλε ην έλα ην άιιν ζαλ λα ήξζαλ απφ 

ηνλ Άξε, πφζν κάιινλ πνπ ηα παηδηά καο είλαη δηαθνξεηηθά» (ΔΔ 1). 

 

Δπηθπιάμεηο γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε 

Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπκθσλεί κε ηελ 

άπνςε ηα κνπζεία ζπκβάιινπλ ή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε ζηφρνπο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, δχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθψλ ρνιείσλ δελ 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλαθέξνληαη ζηελ 

πξαθηηθή νξηζκέλσλ κνπζείσλ λα δέρνληαη ζρνιηθέο νκάδεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

φηαλ ζηα κνπζεία δελ ππάξρνπλ άιινη επηζθέπηεο, ζηηο αληηιήςεηο γεληθφηεξα ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ: 

 

«Κνίηαμε, λνκίδσ πσο είλαη κηα ειάρηζηε θνηλσληθή έληαμε γηαηί φηαλ 

πεγαίλακε εκείο ζπλήζσο ζηα κνπζεία δελ ππάξρεη άιινο θφζκνο, είκαζηε κφλνη 

καο. Απηφ γίλεηαη παληνχ, θαη ζην [φλνκα κνπζείνπ]… ζε νηηδήπνηε. Ζ άπνςή 

κνπ είλαη φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ θνηλσληθή έληαμε ζηα κνπζεία. Ίζα ίζα πνπ 

ππάξρεη απνθιεηζκφο θαη πεξηζσξηνπνίεζε. Αιιά θη φηαλ ππάξρεη άιινο θφζκνο 

φρη κφλν δελ ππάξρεη θνηλσληθή έληαμε αιιά απνκάθξπλζε. ηαλ ππάξρνπλ, αο 

πνχκε, άιια ζρνιεία θαη θάζνληαη θαη θνηηάλε ηα δηθά καο παηδηά, κε ηα 

γπαιάθηα ηνπο πνπ θαίλνληαη δηαθνξεηηθά. Γελ ππάξρεη απηή ε θνηλσληθή 

έληαμε» (ΔΔ 1). «Γε λνκίδσ. Γηα λα εληαρηεί έλα παηδί είλαη θαη άιινη 

παξάγνληεο. Δίλαη θαη ε σξηκφηεηά ηνπ, θαη ν εηδηθφο δάζθαινο, ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ. Γελ λνκίδσ φηη ζπκβάιεη ηφζν πνιχ. Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζε έλα 

θνκκάηη φηη ην παηδί κπνξεί λα εληαρηεί θαη ζε έλα άιιν ρψξν. Αιιά εδψ νη 

Έιιελεο… είλαη ππναλάπηπθηνη. Σα βγάδεηο απφ ην ζρνιείν θαη θάζνληαη θαη ηα 

θνηηάλε ιεο θαη βγάδεηο ηνπο αζηξνλαχηεο. Δίλαη θνβεξφ δειαδή» (ΔΔ 3). 

 

4
νο

 Άμνλαο ζπλεληεχμεσλ - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»: Ρφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε/ζεκαηηθή πεξηνρή ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ δηεξεπλνχζε 

ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

πσο θαη ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, έηζη θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε, νη 
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εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

αιιά θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γη’ απηφ (βι. Πίλαθα 16):  

 

Πίλαθαο 16: Ρφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Ρφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο   

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο  

Σξφπνη ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ                               πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ                              ησλ κνπζείσλ 

- Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε 

- ρεδηαζκφο/δηαθνξνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κνπζείσλ 

- Γεκηνπξγία/ηξνπνπνίεζε πιηθνχ 

    χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ 

    θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

                                                                                        Πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή                               Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ  

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ                                              ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

                                                                                        -    πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη  

                                                                                               Δηδηθήο Αγσγήο  

                                                                                         -    Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο 

                                                                                         -    Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                         -    Άιιεο πξνυπνζέζεηο/παξάκεηξνη 

                                                                                      Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν  

                                                                                      ησλ κνπζείσλ  

                                                                                        -    Γπλαηφηεηεο/παξνρέο κνπζείσλ  

 

 

Σξφπνη ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ  

 

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

Γψδεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί (έληεθα απφ Γεληθά ρνιεία θαη έλαο απφ Δηδηθφ 

ρνιείν) αλαθέξζεθαλ ζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 

- Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε  

Πέληε εθπαηδεπηηθνί (δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ηξεηο Παξάιιειεο ηήξημεο) 

αλέθεξαλ ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε καζεηή/καζεηψλ κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο ζηε 

ζρνιηθή νκάδα θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν. Γχν 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ιφγν γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε κέζσ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο:  

 

«Να πάξνπκε έλα ηειέθσλν ζην κνπζείν, λα ελεκεξψζνπκε … θαη απφ ην 

κνπζείν φκσο λα ζηείινπλε θάπνηα πιηθά» (ΔΣΔ 1). «Γειαδή, φηη θξνληίδνπκε 

εκείο απφ πξηλ λα ηνπο έρνπκε πάξεη έλα ηειέθσλν θαη λα ηνπο έρνπκε θάλεη κηα 
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ελεκέξσζε φηη ζα παξαθνινπζήζεη έλα παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο ην 

πξφγξακκα είλαη ζαλ λα ηνπο ιέκε φηη πξέπεη λα θάλεηε θάηη γη’ απηφ» (ΔΣΔ 3).  

 

- Σρεδηαζκόο/δηαθνξνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ 

κνπζείσλ 

Δλλέα εθπαηδεπηηθνί (πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο, ηξεηο Σκεκάησλ Έληαμεο θαη έλαο 

Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλαθέξνληαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ ή ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο. Γχν 

εθπαηδεπηηθνί επίζεο πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηεπηζηεκνληθέο 

νκάδεο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ην δήηεκα απηφ θαη ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ηα ζρνιεία ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζηε 

ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ γηα επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζην ίδην 

κνπζείν: 

 

«Πηζηεχσ φηη είλαη κεγάιε επθαηξία ηα παηδηά λα κάζνπκε κέζα απφ ηε 

Μνπζεηαθή Αγσγή εηδηθά γηα παηδηά πνπ έρνπλ αο πνχκε θάπνην έιιεηκκα ζε 

θάπνηνλ ηνκέα. Θα ήηαλ θαιφ λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα λα ην 

δνκήζνπκε θαιχηεξα θαη λα εμππεξεηήζνπκε έηζη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ.  Θα κπνξνχζε θάιιηζηα λα κε γίλεηαη κφλν κία επίζθεςε ζην κνπζείν 

κηα θνξά ην ρξφλν αιιά λα γίλνληαη ζην ίδην κνπζείν κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κνπζείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ δηάθνξεο επηζθέςεηο» (ΔΠ 1). «Μπνξεί [ν 

εθπαηδεπηηθφο] λα βιέπεη θάπνηεο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλε ζηελ πξφζβαζε ησλ 

κνπζείσλ θαη λα επηθεληξψλεηαη ζην λα γίλεη πξνζβάζηκν ην κνπζείν, ηα 

εθζέκαηα, ηα πξνγξάκκαηα ή ν ρψξνο…. λα επηθεληξψλεηαη ζην λα δεκηνπξγεί 

θαηαζηάζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά, λα έρνπλ φια κηα 

δξάζε» (ΔΠ 4). «Θα κπνξνχζακε λα ζπκκεηέρνπκε θαη ζηηο νκάδεο ησλ 

κνπζείσλ, απηψλ πνπ θηηάρλνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη λα ιέκε θάπνηα πξάγκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ» (ΔΠ 5). «Πηζηεχσ πσο αλ ππήξρε κηα νκάδα 

δαζθάισλ Δηδηθήο Αγσγήο νη νπνίνη λα έρνπλ αξκνδηφηεηα λα επηζθέπηνληαη ηα 

δηάθνξα κνπζεία, λα θηηάρλνπλ πιηθφ, λα εθαξκφδνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηα βιέπνληα, πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν. 

Γειαδή ζθέθηνκαη πσο ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλα team πνπ λα έρεη απηφλ ηνλ 

ξφιν. Δληάμεη, απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη γηα άιια θη άιια, εληάμεη…» (ΔΣΔ 

2). «Θα κπνξνχζε λα δίλεη ηδέεο [ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο]. ε γεληθέο 

γξακκέο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη εηδηθφο ζ’ απηφ ην πξάγκα, εγψ αο πνχκε ζηελ 

ηχθισζε, εγψ ζα πξέπεη λα δψζσ πιεξνθνξίεο. Αλ δε δψζσ εγψ, δχζθνια ζα 

επαηζζεηνπνηεζεί ν άιινο» (ΔΣΔ 3). 

 

- Γεκηνπξγία/ηξνπνπνίεζε πιηθνύ 

Γχν εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ή 

ηξνπνπνίεζεο πιηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο κε ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ:  
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«Δγψ δελ ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα λα κεηαηξέςσ φιν ην πιηθφ πνπ έρεη ην 

[αλαθνξά ζε κνπζείν ηεο πεξηνρήο] ζε Braille. Ξέξσ φηη ππάξρνπλ παηδηά 

ηπθιά ζηνλ λνκφ. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα θνξά θη αο ην αλαπαξάγνπλ. 

Τπάξρεη θαη ην ΚΔΑΣ πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ. Θεσξψ φηη ν ξφινο καο 

είλαη ζεκαληηθφο. Δκείο θηλνχκε ηα λήκαηα ζε ηέηνηα ζέκαηα» (ΔΠ 5). «Θα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ην κνπζείν γηα ηξνπνπνίεζε 

πιηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κνπζείνπ βαζηθά. Γειαδή λνκίδσ 

πσο αλ έλαο εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξέζεη λα πάξεη θάπνην πιηθφ απφ ην 

κνπζείν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κνπζεηνπαηδαγσγφ λα θηηάμνπλ αληίγξαθα ή 

άιιν πιηθφ, απηά ζα κείλνπλ ζην κνπζείν γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επφκελε 

ρξνληά κε έλα άιιν παηδί ή απφ άιιε πφιε ή νηηδήπνηε» (ΔΠ 7). 

 

- Σύλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

Έμη εθπαηδεπηηθνί (ηέζζεξηο Παξάιιειεο ηήξημεο θαη δχν Δηδηθψλ ρνιείσλ) 

αλέθεξαλ φηη έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε 

πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Έλαο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ιφγν γηα κηα πην 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε κνξθή project: 

  

«Να ππάξρεη έλα ζρέδην πξνεηνηκαζίαο φισλ ησλ παηδηψλ πνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη βέβαηα θαη ηνλ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο» (ΔΠ 7). «Αιιά 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηο θαη ηνπο καζεηέο αιιά ζνπ ιέσ κε ελζνπζηψδε 

ηξφπν. Έηζη, ζθέηα δελ γίλεηαη.» (ΔΔ 3). «Θα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπκε θη 

εκείο θάπνην πιηθφ ή λα δηνξγαλψζνπκε γεληθά θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, θάπνην 

project, λα δνπιέςνπκε ζην ζρνιείν. Θα βνεζνχζε πνιχ ηα παηδηά πηζηεχσ, λα 

ζπλδπάζνπλ ηα παηδηά ηε γλψζε κε ην ηη ζα δνχλε. Θα ήηαλ θαιχηεξν έηζη, ζαλ 

κίλη project, θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξρή πξηλ πάλε, κεηά ζηελ πξάμε ζην 

κνπζείν θαη κε βάζε απηά πνπ είδαλε λα θάλεηο θάηη θαη χζηεξα ζην ζρνιείν. 

Καη ηνπο κέλεη. Γελ είλαη κφλν εθείλε ηε ζηηγκή, γηα κηζή ψξα θαη κεηά ην 

μερλάλε» (ΔΠ 8). 

 

Πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ 

Γχν εθπαηδεπηηθνί (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Δηδηθνχ ρνιείνπ) αλαθέξνληαη 

γεληθφηεξα ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ ελψ 

έλαο απφ απηνχο επηζεκαίλεη ηηο ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: 

 

«ινη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο ζα πξέπεη λα θάλνπκε έθθιεζε 

ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ λα ππάξρνπλ ξάκπεο ζηα κνπζεία, λα ππάξρνπλ 

θάπνηα αληηθείκελα αθήο. Θεσξψ φηη κπνξεί λα πξνζιάβνπλ θεξακίζηα θάπνηα 

γηα λα θάλεη θάπνηα αγγεία αληίγξαθα» (ΔΠ 5). «Ο ξφινο καο, γεληθψο κηιάσ 

ηψξα, φρη κφλν νη δάζθαινη Δηδηθήο Αγσγήο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Απιά, ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο έξρνληαη ζε επαθή κε κηα κεξίδα πιεζπζκνχ κε ηελ νπνία δελ 
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έξρνληαη ζε επαθή ηφζν νη δάζθαινη ηεο Γεληθήο ίζσο επεηδή ηνπο ιείπεη ε 

ελεκέξσζε ή ε δηάζεζε ή έρνπλε πεξηζζφηεξν θφξην, δελ μέξσ …Δ, λνκίδσ 

πψο νη δξαζηεξηφηεηέο καο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ 

απφ φ,ηη πεξηιακβάλνπλ κέρξη ηψξα. Να έξρνληαη ζε επαθή φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Γελ είλαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη φηη ζα έπξεπε λα θάλνπλ θάηη νη 

δάζθαινη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Απιψο ζα ήηαλε θαιφ λα είρακε ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλνπκε θαη απηφ, λα θάλνπκε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο» (ΔΔ 4).  

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ  

Έληεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί δηαηππψλνπλ απφςεηο, εκπεηξίεο ή θαη άιιεο 

δπζθνιίεο θαη παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ 

κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη νη εμήο (βι. παξαπάλσ, 

Πίλαθα 16): 

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

 

- Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο  

Έμη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία (ηέζζεξηο Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη δχν Σκεκάησλ Έληαμεο) αλαθέξνληαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Αγσγήο γηα ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ θαη γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Σνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη φινη νη 

καζεηέο, αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα φπσο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ θάηη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζε άιια 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ 

αλαθνξέο:  

 

«Θα κπνξνχζε [ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο] λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 

δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη λα θηηάμνπλε έλα ζρέδην πξνεηνηκαζίαο φισλ ησλ 

παηδηψλ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη βέβαηα θαη ηνλ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο» 

(ΔΠ 7). «Γεληθά ζηελ Παξάιιειε δελ κπνξείο λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο. 

Πξνζπαζείο θη εζχ λα κελ ελνριείο ηελ ηάμε. Αθνινπζείο ηε δαζθάια. Σν 

αθνινπζείο είλαη πνιχ θαιή ιέμε. Κακηά θνξά ηξέρεηο θηφιαο πίζσ απφ ηε 

δαζθάια … ζε φια ηα καζήκαηα. Γελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηα κνπζεία θαη ηελ 

Ηζηνξία θαη κ’ απηά» (ΔΠ 3).   

«Ννκίδσ πσο πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ην ηη είλαη γηα καο θαη ηη δελ είλαη. Αο 

πνχκε απηφ πνπ βίσζα κε δαζθάινπο Γεληθήο Αγσγήο … ν θαζέλαο πξνζπαζεί 

λα θάλεη φ,ηη θαιχηεξν κπνξεί. Αιιά φηαλ ληψζνπλε, ην βιέπνπλε φηη είλαη κφλν 
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δηθηά ζνπ αξκνδηφηεηα, φηη εζχ είζαη ν ππεχζπλνο, θαη ράξε ζνπ θάλσ πνπ 

κπαίλεηο  ζηελ ηάμε κνπ, θαη δπζηπρψο ππάξρεη απηή ε αληίιεςε, ηφηε είλαη ζαλ 

λα κηιάκε γηα κηα ζρέζε πνπ ν έλαο δίλεη θαη ν άιινο δε δίλεη ηίπνηα. Αιιά είλαη 

θαη πψο έρνπκε κάζεη. Κη απηφ δελ κπνξείο λα ην αιιάμεηο ηφζν εχθνια. 

Αιιηψο, ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηχθισζε αο πνχκε 

φηαλ ηαπηφρξνλα έρεη ηελ επζχλε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά θαη ηαπηφρξνλα λα 

πξέπεη νξγαλψζεη θάηη πην επαγγεικαηηθφ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξν. Δίλαη 

δχζθνιν, αξθεηά δχζθνιν». (ΔΣΔ 2). «ια απηά πξνυπνζέηνπλ ρξφλν γηα λα 

γίλνπλ θαη ψξεο δηδαζθαιίαο. Υξφλν θαη γηα λα θαηαζθεπάζεηο θάπνην πιηθφ 

αιιά θαη γηα ηε δηδαζθαιία. ίγνπξα, φηαλ είζαη Παξάιιειε πξέπεη λα γίλεη κε 

ηνλ δάζθαιν ηεο Γεληθήο, δελ κπνξψ κφλε κνπ. Δίλαη ζέκα ζπλεξγαζίαο. Γηαηί 

αθφκε θαη κφλε κνπ αλ ζα ην θαηαθέξσ, ζα ην θάλσ πνιχ ιίγε ψξα θαη ζα 

πξέπεη λα βγάισ ην παηδί απφ ηελ ηάμε, φπσο θαη έγηλε» (ΔΠ 8). 

 

- Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο  

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία  (δχν Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη έλαο Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξζεθαλ ζην δήηεκα ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Έλαο εθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθέξζεθε, 

επίζεο,  ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

δελ απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αληίιεςε πνπ επεξεάδεη θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζην ζέκα απηφ:  

«Ννκίδσ φηη πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη δάζθαινη Γεληθήο Αγσγήο. 

Πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη ίζεο επθαηξίεο πξέπεη λα 

ππάξρνπλ γηα φια ηα παηδηά. Αλ επαηζζεηνπνηεζνχλ απηνί, ζεσξψ φηη ζα 

κπνξέζνπλε λα δεηάλε απφ ηα κνπζεία πεξηζζφηεξν πιηθφ. Πνιιέο θνξέο 

αηζζάλζεθα φηη ζεψξεζαλ φηη ην ηπθιφ άηνκν ζα ήηαλ ιίγν εκπφδην γηα ηελ 

επίζθεςε κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα βξνχκε πιεξνθνξίεο παξαπάλσ, πξέπεη 

λα ελεκεξψζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ, αιιά κε 

ζπδεηήζεηο θαη ιίγν επαηζζεηνπνίεζε θάηη θαηαθέξακε […]Έρσ δεη φηη κε ηελ 

ζπδήηεζε κπνξνχλ λα έξζνπλ φινη πην θνληά ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη βάξνο λα θάλνπλ έλα πιηθφ, αιιά είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ κνπζείνπ θαη ππνρξέσζε δηθηά κνπ θαη ησλ άιισλ δαζθάισλ 

λα πεγαίλνπκε ηνλ καζεηή απηφλ ζηα κνπζεία. Με ηελ ζπδήηεζε λνκίδσ φηη φινη 

κπνξνχλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη κε ιίγν θαιή ζέιεζε» (ΔΠ 5). «Ννκίδσ 

φηη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

δελ είλαη θάηη αξλεηηθφ. (ΔΣΔ 1). «Απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία [εθπαηδεπηηθψλ 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο]…Αιιά γεληθά, ιίγνη δάζθαινη είλαη, πψο λα ην 

πσ, ζπλεηδεηνπνηεκέλνη. Οη πην πνιινί βιέπνπλ ηηο επηζθέςεηο απηέο ζαλ θάηη… 

«εληάμεη, ζα πάκε, ζα ραιαξψζνπκε, ζα αιιάμνπκε ιίγν». Λίγνη πηζηεχσ είλαη 
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απηνί πνπ ην βιέπνπλ αιιηψο, πνπ είλαη γλψζηεο ηεο Ηζηνξίαο, ηνπ κνπζείνπ, 

ησλ εθζεκάησλ θαη βιέπνπλ αιιηψο ηε δηαδηθαζία» (ΔΠ 2). 

- Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Δλλέα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί – δχν Δηδηθψλ ρνιείσλ, δχν Σκεκάησλ Έληαμεο θαη 

πέληε Παξάιιειεο ηήξημεο - αλαθέξζεθαλ ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηφηεηεο γεληθφηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ ελεκέξσζε. Έμη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηε δηάζεζε θαη ηελ φξεμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα - ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία- , ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία, ηελ επαηζζεηνπνίεζε αιιά θαη 

ηελ αλαγθαηφηεηα λα δηεξεπλνχλ πεξηζζφηεξν ηηο παξνρέο ησλ κνπζείσλ γηα ηα 

παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπίζεο, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη 

ζε δεηήκαηα εκπεηξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη εκπεηξίαο ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηαξθνχο ελεκέξσζεο θαη βειηίσζεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο: 

 

«Πηζηεχσ φηη έγθεηηαη ζηελ επειημία θαη ζηελ επρέξεηα θαη ηελ δηάζεζε ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ αλ ζα αμηνπνηήζεη φπσο πξέπεη ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηα 

κνπζεία. Γηαθνξεηηθά ζα είλαη κηα ζπλεζηζκέλε βφιηα, κηα επίζθεςε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα θαηάζηεκα ή έλα πνιπθαηάζηεκα. Αλ δψζεηο ηελ 

βαξχηεηα φκσο πνπ πξέπεη ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη πνιιά 

πξάγκαηα. Σν νπνίν δελ θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά αιιά αλ ην δνπιέςεηο 

πξαγκαηηθά κπνξεί λα θέξεη θαη άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα» 

(ΔΠ 6). «Γηα κέλα ζεσξψ φηη ήηαλ ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη φξεμεο. Γηφηη 

ζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ είρα παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο, ήηαλ άιιε 

πεξίπησζε, ιεηηνχξγεζε πάξα πνιχ θαιά απηή ε ζπλεξγαζία θαη νπνηαδήπνηε 

επίζθεςε πξνεηνηκαδφηαλ απφ πξηλ απφ ηε δαζθάια γηα φιε ηελ ηάμε» (ΔΠ 7). 

«Δίλαη θαη πφζε δηάζεζε έρεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δνπιέςεη. Θα πξέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ςάμεη ην κνπζείν πνπ ζα πάεη, δε γίλεηαη… (ΔΔ 3). «Μεξάθη 

θαη φξεμε, εηδηθά κε ηα ηπθιά παηδηά, λα θηηάμεη πξαγκαηάθηα, θαηαζθεπέο κε ηα 

νπνία ην παηδί λα ηα θαηαιάβεη αθφκα θαιχηεξα θαη ζα ηνπ κείλνπλ θαη ζηελ 

ηάμε γηα λα ηα αγγίδεη θαη λα θάλεη επαλαιήςεηο ζηε γλψζε ηνπ» (ΔΔ 1).  

«Θεσξψ φηη πεξλάλε πάξα πνιιά απφ ην ρέξη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ζν πην 

δξαζηήξηνο είλαη, πην επαηζζεηνπνηεκέλνο ή φζν πεξηζζφηεξε φξεμε έρεη ν ίδηνο 

λα θάλεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πηζηεχσ φηη ζηγά ζηγά επαηζζεηνπνηεί θαη φιν 

ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γειαδή, φηη θξνληίδνπκε εκείο απφ πξηλ λα ηνπο έρνπκε 

πάξεη έλα ηειέθσλν θαη λα ηνπο έρνπκε θάλεη κηα ελεκέξσζε φηη ζα 

παξαθνινπζήζεη έλα παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο ην πξφγξακκα είλαη ζαλ λα 

ηνπο ιέκε φηη πξέπεη λα θάλεηε θάηη γη’ απηφ. Άξα ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο δε ζα 

πξέπεη λα απνθιείεη ηνλ καζεηή ηνπ απφ δξαζηεξηφηεηεο» (ΔΣΔ 3). 
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εκαληηθνί παξάγνληεο, επίζεο, είλαη ε εκπεηξία αιιά θαη ε γεληθφηεξε ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

«’ απηφ πξαγκαηηθά δειψλσ αλέηνηκνο θαη αλνξγάλσηνο» (ΔΣΔ 2). «Δ, 

εληάμεη κε θξηηηθή δηάζεζε ζα ζνπ απαληήζσ ηψξα εδψ. Γε δηθαηνινγνχκαη 

αιιά θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα ήμεξα» (ΔΠ 1). «Καη πξέπεη λα βειηηψλεζαη, λα 

ελεκεξψλεζαη γηαηί φζν πεξλάεη ν θαηξφο ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απ’ φ,ηη ζην παξειζφλ. Μπνξεί λα είλαη δχν θαη ηξία πξνβιήκαηα. 

Γχζθνια. Βέβαηα φηαλ είλαη κφλν κε ηπθιφηεηα, πεηάεη, έηζη;» (ΔΔ 3). 

 

- Άιιεο πξνϋπνζέζεηο/παξάκεηξνη  

Γχν εθπαηδεπηηθνί (Παξάιιειεο ηήξημεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο) αλαθέξζεθαλ θαη 

ζε άιια δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ 

κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο φπσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, δεηήκαηα 

λνκνζεζίαο αιιά ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ:  

 

«Καη ν δηεπζπληήο βέβαηα…Παίδεη κεγάιν ξφιν ν δηεπζπληήο ζε έλα ζρνιείν γηα 

πνιιά πξάγκαηα. Καη ν λφκνο. Γε ζε θαιχπηεη πάληα. Αο πνχκε θάηη πνπ κνπ 

έηπρε… ν δηεπζπληήο δε ζα είρε πξφβιεκα λα ζπλνδεχζσ ην παηδί φιε ηελ 

εκέξα αιιά δελ ήκνπλ «Παξάιιειε». Γελ ήηαλ ζίγνπξν αλ κε θάιππηε ν λφκνο. 

Καη νη γνλείο είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη γηα λα δηεθδηθήζνπλ. 

Φνβνχληαη «α, δε ζα ην ζηείισ γηαηί θνβάκαη». Δγψ ηνπο έρσ πεη αθφκα θαη λα 

έξζνπλ καδί αλ θαη δελ ην ζεσξψ ζσζηφ. Σν παηδί ζα πξέπεη λα έξρεηαη κε ην 

ζρνιείν αιιά ηέινο πάλησλ αλ είλαη λα κελ έξζεη θαζφινπ αο έξζνπλ θαη νη 

γνλείο. Δίλαη πνιιά πξάγκαηα θαη κε ηνπο γνλείο» (ΔΣΔ 1). 

 

Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

 

- Σπλζήθεο Πξόζβαζεο   

Αλ θαη νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηα κνπζεία είραλ αλαθεξζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, δχν εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξζεθαλ θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ κνπζείσλ αλάινγα 

κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζηε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο:   

 

«Βέβαηα αλάινγα θαη κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή γηαηί δελ είλαη παληνχ 

πξνζβάζηκα ηα κνπζεία» (ΔΠ 1). «ζν γηα ηα κνπζεία: απφ ηα κνπζεία είδα 

κεγάιε πξνζπκία…ηνπο είδα πξφζπκνπο λα αιιάμνπλ θάπνηα πξάγκαηα. 

Θεσξψ φηη απηνί πνπ ζπνπδάδνπλ Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θάπνηα καζήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο» (ΔΠ 5). 
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6.3. Απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ εξγαιείνπ ην νπνίν 

δηεξεπλνχζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα Αξραηνινγηθά 

Μνπζεία ζηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 

απαληνχλ ηα κνπζεία πνπ έρνπλ πξνβιέςεη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή θαη έρνπλ πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. πσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα ην πιήζνο ησλ 

κνπζείσλ πνπ δηαζέηνπλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα κηθξφ ππνζχλνιν 

ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη δπλαηφηεηεο επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο είλαη πνιχ κηθξέο θαη ζπλεπψο εμεηάδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο. Χζηφζν θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρνη έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθεί ε πηζαλή ηάζε γηα επηπιένλ κειινληηθή δηεξεχλεζε.  

6.3.1. «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» 

(Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗ). 

Ζ ελφηεηα απηή κε γεληθφ ηίηιν «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο), πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 16 εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα, 

Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ, εξσηήζεηο 3-18). Οη εξσηήζεηο απηέο δηακφξθσζαλ ηξεηο 

ππνελφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(δπλαηφηεηα ππνδνρήο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, πξαθηηθέο 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, ιφγνη κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, εξσηήζεηο 3-9 θαη 17-18), ηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο (ζπρλφηεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξαθηηθέο 

εθαξκνγήο, εξσηήζεηο 10 -11 θαη 15-16) θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ (εξσηήζεηο 12-14). 

6.3.1.1. Γπλαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ λα απεπζχλνπλ 

γεληθφηεξα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (εξψηεζε 3), δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ε πιεηνςεθία ησλ κνπζείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δειψλεη κηα 

αδπλακία λα απεπζχλεη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη ζε απηή ηελ νκάδα 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην  66,7% (Ν=36/54) απαληά αξλεηηθά ζε 

απηή ηελ εξψηεζε θαη ην 33,3%  (Ν=18/54) απαληά ζεηηθά (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 

93). 
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Χζηφζν, ε αδπλακία απηή δελ ηζνδπλακεί κε άξλεζε πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. ε αλνηρηή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεηνχζε ηπρφλ 

πξφζζεηα ζρφιηα απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ (εξψηεζε 27 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ), ηέζζεξα κνπζεία αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ σο ηνλ 

βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε απηή ηελ νκάδα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηελ παξαθάησ ελδεηθηηθή αλαθνξά: «Ζ απάληεζή καο είλαη αξλεηηθή φρη γηαηί δελ 

ππάξρεη ε δηάζεζε αιιά γηαηί νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή φζν 

θαη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο».  

Αο ζεκεησζεί, επίζεο, φηη απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθαλ 

πεξηπηψζεηο κνπζείσλ πνπ ελψ ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε ζρνιηθέο νκάδεο καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο δειψλνπλ φηη έρνπλ εκπεηξία απφ ζρνιηθέο νκάδεο κε καζεηέο 

κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο (ζρνιηθέο νκάδεο Γεληθψλ ρνιείσλ).  Ζ έιιεηςε 

ππνδνκψλ γεληθφηεξα είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα κνπζεία 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 

 
Γξάθεκα 11: Λφγνη/δπζθνιίεο κε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα (γξάθεκα 11), κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 18), νη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζπκκεηέρνληα κνπζεία ζεσξνχλ φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ή νξηζκέλα απφ απηά δελ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ 

θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ε «έιιεηςε άιινπ πιηθνύ απαξαίηεηνπ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, 

απηηθά δηαγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο ζε Braille)» θαζψο απηή ε επηινγή ζπγθεληξψλεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο (πνιχ/πάξα πνιχ, 73,50% ) κε δηάκεζν ζηελ 

πεληάβαζκε θιίκαθα απαληήζεσλ (Γκ) 5. Αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο «κε 

δπλαηόηεηα γηα απηηθή πξόζβαζε ζηα απζεληηθά εθζέκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ή 

ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα» κε πνζνζηφ ζπκθσλίαο 70,50% θαη 

Γκ= 5  θαη ε «έιιεηςε δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ ησλ εθζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ή 

ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα» κε πνζνζηφ ζπκθσλίαο 62,50 θαη Γκ= 

4,50. Δπίζεο, ν παξάγνληαο «έιιεηςε γλψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο», θαίλεηαη λα απνηειεί αλαζρεηηθφ παξάγνληα αθνχ ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 

ζπκθσλίαο 59,20% θαη Γκ= 4 (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθεο 94, 95 θαη 96). Αληίζηνηρα 

ζην γξάθεκα 11, θαίλεηαη πσο ε ηάζε γηα ηε κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ είλαη νη ειιείςεηο ζε 

ππνδνκέο φπσο απηέο πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία πνπ δήισζαλ γεληθφηεξα φηη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο δελ έρνπλ πινπνηήζεη θάπνην απφ απηά, δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε «έιιεηςε δήηεζεο». πσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί (γξάθεκα 12), ε επηινγή «Έιιεηςε δήηεζεο» ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο (πνιχ/πάξα πνιχ 76,90%) θαη δηάκεζν Γκ= 5 (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 97, 98 θαη 99). ε κία πεξίπησζε, θαη ζηελ επηινγή «Άιιν», έλα 

κνπζείν/θνξέαο ζπκπιήξσζε επηπιένλ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ: «Γελ ππήξρε 

εθπαηδεπηήο/αξραηνιφγνο θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα». 

 

Αο ζεκεησζεί, φηη ε έιιεηςε δήηεζεο, ζρεηηθήο εκπεηξίαο ή θαη ε ρακειή 

αληαπφθξηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ ζε ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο ή πξσηνβνπιίεο 

ησλ  κνπζείσλ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα κνπζεία 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ δειψλνπλ φηη κπνξνχλ γεληθφηεξα λα απεπζχλνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε απηή ηελ νκάδα πιεζπζκνχ. Απφ ηα ζρφιηα 

ζε αλνηρηέο εξσηήζεηο ή θαη ζε δηαβηβαζηηθά έγγξαθα πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζπλφδεπαλ ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νθηψ κνπζεία/θνξείο επηζεκαίλνπλ 

ηελ έιιεηςε δήηεζεο σο γεληθφηεξν ζηνηρείν πξνβιεκαηηζκνχ. Δλδεηθηηθέο είλαη νη 

παξαθάησ αλαθνξέο:  

 

«Γελ έρεη δεηεζεί πνηέ θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ φκσο ζα 

κπνξνχζαλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο». «Γελ 
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έρνπκε ζπλαληήζεη, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πεξίπησζε καζεηή κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο...Δίλαη αιήζεηα φηη ππήξμε 

έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην γεγνλφο απηφ, δεδνκέλνπ φηη […] κέρξη ζήκεξα, 

έρνπλ επηζθεθζεί θαη ζπκκεηάζρεη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

μελαγήζεηο πάλσ απφ 4000 καζεηέο». «Δπίζεο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη 

ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1995 θαη εμήο δελ έρνπλ δεηεζεί πξνγξάκκαηα ή 

πεξηεγήζεηο γηα άηνκα ή νκάδεο κε αλαπεξία ή ζπγθεθξηκέλα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζε θαλέλα απφ ηα κνπζεία ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο εθνξείαο καο». «ηελ 

[πεξηνρή] ιεηηνπξγεί [θνξέαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο] θαη Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν. Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ππάξμεη επηζθέπηεο (ελήιηθεο ή 

παηδηά) ζην Μνπζείν κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο εθηφο απφ ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο. Αιιά θαη ζε φζα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα/δξάζεηο νξγαλψζεθαλ δελ 

ππήξμε ηδηαίηεξε αληαπφθξηζε». «Παξφιν πνπ ε… [αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθά ζρεδηαζκέλε δξάζε] είρε κεγάιε πξνβνιή, νη ζχιινγνη ηπθιψλ, ηα 

ζρνιεία θαη  κεκνλσκέλα άηνκα δελ αληαπνθξίζεθαλ φπσο θαληαδφκαζηαλ».  

«Πάληα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε νκάδεο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο αιιά θαη κε άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα. Παξφια απηά δελ δηεμάγνληαη 

ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηαηί ππάξρεη ειάρηζηε δήηεζε 

απφ ηνπο αλάινγνπο θνξείο».  

 
Γξάθεκα 12: Λφγνη κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Άιιεο δπζθνιίεο ή παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα απεπζχλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξάζεηο θαη ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζπλδένληαη κε ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

γεληθφηεξα αιιά θαη κεηαμχ ησλ κνπζείσλ ηεο ίδηαο Δθνξείαο ή ηελ πξφζθαηε 

ζρεηηθά ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κνπζείσλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθαλ πεξηπηψζεηο Δθνξεηψλ πνπ 

νξηζκέλα κνπζεία ηεο επνπηείαο ηνπο δειψλνπλ φηη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη 

άιια κνπζεία ηεο ίδηαο εθνξείαο ζηελ ίδηα εξψηεζε απαληνχλ αξλεηηθά. ε ζρεηηθά 
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ζρφιηα ζε αλνηρηέο εξσηήζεηο («Άιιν») ή θαη ζε δηαβηβαζηηθά έγγξαθα, ηέζζεξα 

κνπζεία/θνξείο αλαθέξνπλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. εκαληηθφο, επίζεο, 

παξάγνληαο, είλαη ε ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ κε πξνζσπηθφ, δήηεκα ην νπνίν 

ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, θαη απφ άιια κνπζεία: 

 

«Γπλεηηθά ζα κπνξνχζε. Αιιά ε [Δθνξεία] σο ην 2011 δελ είρε νξγαλσκέλα 

εθπαηδεπηηθά. Κπξίσο εθπαηδεπηηθή μελάγεζε ή έθηαθηεο εθπαηδεπηηθέο 

εθδειψζεηο». «Σν Μνπζείν ζπκπιεξψλεη κφιηο 3 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Δλψ έρεη 

αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ΑΜΔΑ θαη γηα θσθνχο δελ έρεη αθφκε αλαπηχμεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». «Γηα ην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν [φλνκα κνπζείνπ] δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ελψ δελ ππάξρεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

πξνο ην παξφλ. Καηά πεξίπησζε σζηφζν έρνπλ πινπνηεζεί πεξηνξηζκέλεο 

εκβέιεηαο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο». 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ γεληθφηεξα ζηελ πξφβιεςε γηα ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ δήισζαλ φηη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, θαίλεηαη πσο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε «Απόθαζε ηνπ 

κνπζείνπ ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηνπ γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα». 

πσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 13 πνπ αθνινπζεί, ε παξαπάλσ επηινγή 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο (πνιχ/πάξα πνιχ, 75,10%, 

Ν=12/16) κε Γκ= 4. Αληίζεηα, κηθξφηεξεο ζεκαζίαο παξάγνληαο είλαη ε «Όπαξμε 

ζρνιείνπ ή θνξέα ηπθιψλ ζηελ πεξηνρή πνπ εδξεχεη ην κνπζείν», πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (θαζφινπ/ιίγν, 81,30% (Ν=10/16) κε 

Γκ= 1 (βι. θαη Παξάξηεκα, Πίλαθεο 100, 101 θαη 102). Δπίζεο, ζηελ επηινγή «Άιιν» 

ηεο ίδηαο εξψηεζεο (εξψηεζε 5), έλα κνπζείν αλέθεξε σο ζεκαληηθή αθνξκή γηα ηελ 

πξφβιεςε αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηελ παξνπζία κηθηψλ ζρνιηθψλ 

νκάδσλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: «Πξνέθπςε ζε κεγάιν 

βαζκφ (πάξα πνιχ) απφ ηελ επίζθεςε παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα 

νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείνπ κε ζρνιεία Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 

(φρη Δηδηθά ρνιεία)». 
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Γξάθεκα 13: Παξάγνληεο γηα ηελ πξφβιεςε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Χο πξνο ηνλ ηχπν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ δήισζαλ γεληθφηεξα φηη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε απηή ηελ νκάδα 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο γεληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο 

(58,8%, Ν=10/17). ε κία κφλν πεξίπησζε δειψλεηαη κφλν ε επηινγή ησλ «εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» απνθιεηζηηθά γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ελψ ην 35,3% (Ν=6/17) δήισζε θαη ηηο δχν επηινγέο (βι. 

Παξάξηεκα,  Πίλαθα 103). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ ζρφιηα πνπ 

πξφζζεζαλ δχν απφ απηνχο ηνπο θνξείο: 

 

«Σα πξνγξάκκαηα είλαη ηδηαίηεξα επέιηθηα σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν 

πιαίζηφ ηνπο ζα δηεπθφιπλε απηή ηελ εηδηθή εθαξκνγή, κε ηε ρξήζε, ίζσο, 

θάπνησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο απνζήθεο (ην θάλνπκε θάπνηε θαη κε ηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο)». «Θεσξνχκε φηη φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηά 

θαηξνχο έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηεί ην Σκήκα […]κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο». 

 

Ζ παξαπάλσ πξαθηηθή ηεο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 6), αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη ζε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (βι. γξάθεκα 14). 
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Γξάθεκα 14: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο-δειψζεηο ηεο 

εξψηεζεο απηήο, πξνθχπηεη φηη ηα θξηηήξηα επηινγήο ήηαλ θπξίσο ε «ύπαξμε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνύζαλ λα πξνζαξκνζηνύλ» θαη ηα 

«δηαζέζηκα αληίγξαθα εθζεκάησλ», κε πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα 

πνιχ) 52,90% θαη 53,00% θαη Γκ=4 αληίζηνηρα. εκαληηθφο παξάγνληαο, επίζεο, 

θαίλεηαη λα είλαη θαη ε «χπαξμε απζεληηθψλ εθζεκάησλ ζηα νπνία κπνξνχζε λα 

επηηξαπεί ε απηηθή πξφζβαζε» κε πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 46,70% θαη Γκ=3. 

Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο θαίλεηαη λα είλαη ν παξάγνληαο «πξνηάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ/θνξέσλ» πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ 

απαληήζεσλ (θαζφινπ/ιίγν, 68,80% θαη Γκ= 1,5), (βι. γξάθεκα 14 θαη Παξάξηεκα, 

Πίλαθεο 104, 105 θαη 106).  

 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, απεπζχλνληαη ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ θαη 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (94,1%, Ν= 16/17), (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθα 107) θαη κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη «ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο πνπ 

πινπνηνχληαη ζπλήζσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ γηα ζρνιηθέο 

νκάδεο» (58,8%,  Ν=10/17) ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο ρψξνπο (41,2%, Ν=7/17), 

(βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 108). Σέινο, αλαθνξηθά κε πηζαλνχο θνξείο ζπλεξγαζίαο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηεη 

φηη νη απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ζε επίπεδν 46,7% έσο 60% ζηηο επηινγέο ησλ 
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«εηδηθώλ ζρνιείσλ» ή «θνξέσλ – ζπιιόγσλ ηπθιώλ» αληίζηνηρα. ην 42,9% ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ επηιέρζεθε θαλέλαο απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο θνξείο ελψ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ επηινγήο (7,1%) εκθαλίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ «εηδηθψλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 109).  

 

6.3.1.2. Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Απφ ην ζχλνιν ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ έρνπλ δειψζεη φηη κπνξνχλ λα 

απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ην 52,9% (Ν=9/17) είραλ πινπνηήζεη θάπνην απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα κε απηή ηελ νκάδα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (βι. 

Παξάξηεκα, πίλαθα 110). Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, εμεηάδνληαο ηηο 

απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 22,2% (Ν=2/9) 

πινπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

«πάξα πνιύ ζπάληα», ην 44,4% «ζπάληα» θαη 3 κνπζεία πινπνηνχλ ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα «αξθεηά ζπρλά» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 111). Ζ πην πξφζθαηε 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο,  ζε 

ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο κνπζείσλ ήηαλ «πξηλ απφ έλα ρξφλν», ζε δχν «ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ», ζε κία πεξίπησζε «ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξφλνπ» ελψ ζε δχν 

πεξηπηψζεηο κε αληίζηνηρεο κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε ζε ρξφλν «πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα πξηλ» θαη «ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα» (βι. Παξάξηεκα, πίλαθα 112).  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ ή πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα νκάδεο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ πνπ είραλ πινπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 

απηή ηελ νκάδα πιεζπζκνχ, ζε δέθα έμη εξσηήζεηο-δειψζεηο κε πεληάβαζκε θιίκαθα 

απαληήζεσλ (εξψηεζε 11), πξνθχπηνπλ ηα εμήο: πλαζξνίδνληαο ηηο ζεηηθέο 

απαληήζεηο (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά) δηαπηζηψλεηαη φηη ε επηινγή πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (100%) είλαη ν 

«Πξνζδηνξηζκόο/επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε βάζε 

ην είδνο ησλ δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία (π.ρ. εθζέκαηα, 

αληίγξαθα)» θαη κε Γκ= 5 ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα.  Τςειά πνζνζηά ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζπγθεληξψλνπλ, επίζεο, ε «Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ήδε 

ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνύληαη ζην κνπζείν)» 

(88,90%) θαη ν «Σρεδηαζκόο θαη πξνζζήθε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ» (87,50%) θαη 

κε δηάκεζν (Γκ) 4.  Πξαθηηθέο πνπ επίζεο αθνινπζνχληαη είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ 

ζηε ρξήζε «αλαιπηηθφηεξεο θαη πην ιεπηνκεξεηαθήο πεξηγξαθήο» θαη πην «απιήο 

γιψζζαο» (77,70% θαη 77,80% αληίζηνηρα θαη Γκ= 4).  πσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (γξάθεκα 15), ζεκαληηθφ ξφιν έρεη, επίζεο, ε χπαξμε 
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αληηγξάθσλ ή άιινπ απηηθνχ πιηθνχ αθνχ νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο ζπγθεληξψλνπλ 

πνζνζηά άλσ ηνπ 60% φπσο ε ρξήζε αληηγξάθσλ (66,60%), άιινπ απηηθνχ πιηθνχ 

(66,70%) ή άιισλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ (66,60%) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

«Πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα (π.ρ. εθζέκαηα, 

αληίγξαθα)» (66,70%) (Γκ= 4, 5, 4 θαη 5 αληίζηνηρα). Αληίζεηα, ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (πνηέ/ζπάληα) ζπγθεληξψλεη ε ρξήζε εηδηθψλ 

γαληηψλ γηα ηελ απηηθή πξφζβαζε ζε απζεληηθά εθζέκαηα (75,00% θαη δηάκεζν (Γκ) 

1,00).  
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Γξάθεκα 15: Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 

 

 

ηελ εξψηεζε απηή θαη ζηελ επηινγή «Άιιν» έλα κνπζείν πξφζζεζε επηπιένλ ηε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φπσο νη κνπζεηνζθεπέο θαη «αληηθεηκέλσλ κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο ή αλζεθηηθφηεξσλ πιηθψλ απφ ηηο απνζήθεο ηνπ Μνπζείνπ» (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθεο 113, 114 θαη 115).  

 

6.3.1.3. πλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ 

 

Δμεηάδνληαο ηελ ζπλεξγαζία ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ ηα νπνία είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ, πξνθχπηεη φηη ζην 66,7% ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξρε ζπλεξγαζία, ε νπνία 

ήηαλ «ζπρλή» θαη θπξίσο «πνιύ ζπρλή» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 105). Οη 

θπξηφηεξνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ είλαη ε «Γεληθή 

ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο 

ζρνιηθήο νκάδαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο», επηινγή πνπ ζπγθέληξσζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά, 77,80% θαη 

δηάκεζν ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 5), ε «Παξνρή ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν» (75,00% θαη 

Γκ=5)  θαζψο θαη ε «Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο 

επίζθεςεο από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ κνπζείνπ» (66,70% θαη δηάκεζν 5) (βι. 

γξάθεκα 16).  
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Γξάθεκα 16: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

Αληίζεηα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (πνηέ/ζπάληα) 

ζπγθέληξσζε ε επηινγή «Δπηζθέςεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ ζην ζρνιείν πξηλ 

απφ ηελ επίζθεςε γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο»  (77,80% θαη Γκ= 1), (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 117, 118 θαη 119). ην παξαπάλσ γξάθεκα (γξάθεκα 16) 

θαίλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε ηάζε είλαη ε ζπλεξγαζία απηή λα πεξηιακβάλεη 

ηελ αιιεινελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ παξνρή πιηθνχ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, ζηελ επηινγή 

«Άιιν» έλα κνπζείν ζρνιηάδεη ηε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο «αλακελφκελεο δηάζεζεο»: «Αθφκα θαη φηαλ δεηάκε 

ζπλεξγαζία νη εθπαηδεπηηθνί δελ δείρλνπλ ηελ αλακελφκελε δηάζεζε».  

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ κνπζείσλ, ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ρψξν ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θξίζεθε βνεζεηηθή ζε πςειφηαην βαζκφ 

θαζψο ε επηινγή «πάξα πνιύ» ζπγθέληξσζε ην 77,8% ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

κνπζείσλ (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 120). ηελ αλνηρηή εξψηεζε πνπ ζπλφδεπε ηελ 

παξαπάλσ εξψηεζε (εξψηεζε 14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ γηα ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απάληεζαλ έμη 

κνπζεία/θνξείο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη «πάξα πνιχ βνεζεηηθή», είλαη ε γλψζε ηνπο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ  καζεηψλ ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε 

ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε θαζνδήγεζε 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο 

καζεηέο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Μφλν έλα κνπζείν πνπ αμηνινγεί ηελ 

παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ «ιίγν» βνεζεηηθή αλέθεξε σο ιφγν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

απηή ηελ άγλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: «Λφγσ άγλνηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ». Γηα ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδεηθηηθέο είλαη νη 

παξαθάησ αλαθνξέο: 

 

«εκαληηθφηαηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εδξαίσζε ηεο επαθήο καο κε ηνπο 

καζεηέο. Δπηπιένλ δηαζθαιίδνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε ηε δσή ζηελ ηάμε ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε πξφζιεςε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηα παηδηά εθφζνλ γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο 

απφ απηά». «Οη θαζεγεηέο ησλ παηδηψλ γλσξίδνπλ ηα λνεηηθά θαη ςπρηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπο γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή γηα πνιιά άηνκα ζε κηα νιηγφσξε ζπλάληεζε». «Ζ εηδηθή 

εκπεηξία ηνπο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ παξαθνινπζνχζαλ 

ην πξφγξακκα δηεπθφιπλε θαη ελίζρπε ζεηηθά ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο». «Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα 

ληψζνπλ άλεηα θαη λα εμνηθεησζνχλ πνιχ γξήγνξα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 
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κνπζείνπ». «Καζνδεγνχλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ νκάδα γηα ηελ θαιχηεξε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο». 

6.3.2. Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ – «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα 

ΗΗ). 

Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ λα απεπζχλνπλ θαη ζε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ή 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε βάζε ηνλ έιεγρν x2 δηαπηζηψλεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ησλ 

κνπζείσλ/θνξέσλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ/θνξέα. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ «Αηηηθήο–Θεζζαινλίθεο» θαηά ην 

ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην 66,7% ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ δειψλεη φηη κπνξεί 

λα απεπζχλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ελψ αληίζεηα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κνπζείσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

πεξηνξίδεηαη ζην 23,8% (p<,009), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 121).  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ 

γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αλ θαη ν παξάγνληαο «Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ 

ηπθιώλ» εκθαλίδεη Γ=1,50, κε ηνλ έιεγρν Mann Whitney test παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ αθνχ ηα 

κνπζεία ηεο πεξηνρήο «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο (p<,032) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 

122).   

 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ιφγνπο ή ηηο δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο ηα κνπζεία ζεσξνχλ  

φηη δελ κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ή νξηζκέλα απφ 

απηά θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: «Έιιεηςε άιινπ πιηθνύ 

απαξαίηεηνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο ζε braille)» θαη «Έιιεηςε 

γλώζεσλ ησλ ππεπζύλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο». Καη ζηηο δχν 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο δειψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ 

παξαπάλσ αδπλακηψλ πεξηζζφηεξν απφ ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο» (p<,000 θαη p<,040 αληίζηνηρα), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 123).  

 

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ 

παξαηεξείηαη αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, φπνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κνπζείσλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» δειψλεηαη πεξηζζφηεξν σο 
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πην πξφζθαηε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα «ηειεπηαίν εμάκελν 

έσο ηνλ ηειεπηαίν  κήλα» (p<,046), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 124). ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα εκθαλίδεηαη, επίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ φπνπ θαη πάιη ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» 

δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία απηή ζε ζρέζε κε ηα κνπζεία ηελ πεξηθέξεηαο 

(p<,024), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 125). 

6.3.3. «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο 

νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή 

ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗΗ). 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο 

ρψξαο κε γεληθφ ηίηιν «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ 

ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)», πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 6 εξσηήζεηο (εξψηεζε 

19 έσο 24) πνπ δηακνξθψλνπλ δχν ππνελφηεηεο: ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο, πξαθηηθέο εθαξκνγήο, 

εξσηήζεηο 19 θαη 22-23) θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ (εξσηήζεηο 20-21 θαη 24). 

6.3.3.1. Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο 

νκάδεο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ, κφλν ζην 

18,5% ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ δειψλεηαη εκπεηξία απφ ζρνιηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

ππήξραλ θαη καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Ν=10/54) (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθα 126). εκεηψλεηαη φηη δχν κνπζεία ζρνιηάδνπλ ηε ζπαληφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ:  

 

«Έρνπκε αληηκεησπίζεη κφλν κία θνξά κηθηή νκάδα». «Αλ θαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην [φλνκα κνπζείνπ] ζπκκεηέρεη κεγάινο 

αξηζκφο παηδηψλ απφ ρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

ηάμεηο πεξηιακβάλνπλ θαη καζεηέο ΑκεΑ, θαλέλα απφ ηα παηδηά πνπ ήξζαλ ζην 

κνπζείν κέρξη ηψξα δελ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα φξαζεο». 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ πξνθχπηεη φηη 

ππήξμε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο (90%) αθνχ κφλν ζε κία πεξίπησζε επηιέγεηαη ε απάληεζε «ρη Πάληα» 

(βι.  Παξάξηεκα, Πίλαθα 126). ηελ πεξίπησζε απηή, δχν κνπζεία ζπκπιεξψλνπλ 

ηε ζρεηηθή εξψηεζε αλαθέξνληαο ηελ παξνπζία επηπιένλ αηφκσλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ κνπζείσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ: «Ζ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ εθηθηή γηαηί ππήξραλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κέξεο εζειφληξηεο. Γηαθνξεηηθά δε ζα ήηαλ 
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εθηθηή ε πξνζαξκνγή ηνπο ιφγσ έιιεηςεο έκςπρνπ δπλακηθνχ». «ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έλαο δεχηεξνο ζπλεξγάηεο ππνζηήξηδε ην εκπνδηδφκελν παηδί».  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ 

πνπ είραλ ζρεηηθή εκπεηξία ζε είθνζη κία εξσηήζεηο-δειψζεηο ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 23), δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο (βι. γξάθεκα 17): 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα, νη πξαθηηθέο πνπ εκθαλίδνπλ δηάκεζν 

(Γκ) κε ηηκέο 5 θαη 4 είλαη εθείλεο πνπ αμηνπνηνχλ αληίγξαθα εθζεκάησλ κε ρξήζε 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο («Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηε ρξήζε αληηγξάθσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία γηα 

όινπο ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο», Γκ=5 θαη πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 66,70%) 

ή «κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» (Γκ=4 θαη πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ 55,50%). εκαληηθή πξαθηηθή, αλαδεηθλχεηαη επίζεο, ε 

«αλαιπηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα» κε πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά 

66,60% θαη Γκ= 4. Δπίζεο, ε «δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα 

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» εκθαλίδεη 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 57,20% θαη Γκ 4.  

 

Αληίζεηα, ηα πςειφηεξα πνζνζηψλ (πνηέ/ζπάληα) ζπγθέληξσζαλ νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο κε ή ρσξίο εηδηθά γάληηα (100%, 87,50% θαη δηάκεζν 1 

αληίζηνηρα) φπσο θαη ε ρξήζε εηδηθψλ γαληηψλ απφ ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (87,50% θαη Γκ=1). Ο «ζρεδηαζκφο θαη ε πξνζζήθε 

δξαζηεξηνηήησλ κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» εκθαλίδεη 

ηζνκεξή θαηαλνκή ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (50% θαη Γκ=3) (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 128, 129 θαη 130).Σέινο, ζηελ ίδηα εξψηεζε θαη ζηελ επηινγή 

«Άιιν» έλα κνπζείν ζρνιίαζε ηηο δπζθνιίεο απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά 

εθζέκαηα: «Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απηηθήο επαθήο κε αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ 

πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ».  
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ειιάησζε ηεο πιεξνθνξί αο

Αλαιπηη θόηεξε θαη  ιεπηνκεξεη αθή πεξη γξαθή ησλ εθζεκάησλ

Χξήζε πη ν απιήο γιώζζζαο γη α ηελ πεξη γξαθή ησλ εθζεκάησλ

Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπ εθπαη δεπηη θνύ πξνγξάκκαηνο γη α όινπο ηνπο καζεηέο

Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπ εθπαη δεπηη θνύ πξνγξάκκαηνο κόλν γη α ηνλ/ηνπο

καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε αληί γξαθα γη α όινπο ηνπο καζεηέο 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε αληί γξαθα κόλν γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε άιιν απηη θό πιη θό γη α όινπο ηνπο καζεηέο 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε άιιν απηη θό πιη θό κόλν γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε

ΣΠΟ

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε απηη θή πξόζβαζε ζε εθζέκαηα θαη  εη δη θά γάληη α

γη α όινπο ηνπο καζεηέο 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε απηη θή πξόζβαζε ζε εθζέκαηα θαη  εη δη θά γάληη α

κόλν γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε απηη θή πξόζβαζε ζε εθζέκαηα ρσξί ο εη δη θά

γάληη α γη α όινπο ηνπο καζεηέο

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε απηη θή πξόζβαζε ζε εθζέκαηα ρσξί ο εη δη θά

γάληη α κόλν γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε  ΣΠΟ

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε άιια θπζη θά ή ηερλεηά αληη θεί κελα γη α όινπο ηνπο

καζεηέο 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξη νηήησλ κε άιια θπζη θά ή ηερλεηά αληη θεί κελα κόλν γη α ηνλ/ηνπο

καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ

Παξάιεη ςε δξαζηεξη νηήησλ γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ

Πξνζζήθε δη αθνξεηη θώλ δξαζηεξη νηήησλ γη α όινπο ηνπο καζεηέο 

Πξνζζήθε δη αθνξεηη θώλ δξαζηεξη νηήησλ κόλν γη α ηνλ/ηνπο καζεηή/ηέο κε ΣΠΟ 

Μεί σζε ηεο δη άξθεη αο ηνπ εθπαη δεπηη θνύ πξνγξάκκαηνο

Αύμεζε ηεο δη άξθεη αο ηνπ εθπαη δεπηη θνύ πξνγξάκκαηνο

Παξνρή πιεξνθνξη αθνύ πιη θνύ ζε Braille

Πνηέ Σπάληα Μεξηθέο θνξέο Σπρλά Πάξα πνιύ ζπρλά
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Γξάθεκα 17: Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο 

νκάδεο. 

6.3.3.2. πλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ ζρνιείσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ, απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ κνπζείσλ πνπ δήισζαλ φηη είραλ αλάινγε εκπεηξία ζε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ηελ 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηαπηζηψζεθε φηη ζην 40% 

ησλ πεξηπηψζεσλ (Ν=4/10) ππήξρε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο («Ναη»). Αληίζεηα, δελ ππήξρε ελεκέξσζε επίζεο ζην 40% («ρη») 

ελψ ην 20% δήισζε «ρη πάληα» (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 131). Γχν κνπζεία, 

ζρνιηάδνπλ ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξνληαο ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηελ 

«ηειεπηαία ζηηγκή»: 

 

«Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ έλα ή δχν παηδηά ζηελ ηάμε ηνπο δελ  καο 

ελεκεξψλνπλ (ή ζπάληα) θαη πξνζαξκνδφκαζηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή». «Δθφζνλ 

δελ είρακε ελεκεξσζεί εγθαίξσο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή νκάδα αηφκνπ 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνζπαζήζακε επηηφπνπ λα θάλνπκε θάπνηεο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ρσξίο σζηφζν λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ π.ρ. ζε braille. Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο αληίγξαθα 

αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ σο επνπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δψζακε ηε 

δπλαηφηεηα ζην καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο λα ηα αγγίμεη αιιά θαη ζε φπνηνλ 

απφ ηνπο άιινπο καζεηέο ην δήηεζε». 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ, θπξηφηεξνη 

ηξφπνη ζπλεξγαζίαο αλαδεηθλχνληαη ε «γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

πεξηερόκελν ηεο επίζθεςεο από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ κνπζείσλ», επηινγή πνπ 

ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (ζπρλά/πάξα πνιχ ζπρλά, 

100% θαη δηάκεζν ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα (Γκ) 5) θαη ε «ελεκέξσζε ησλ 

ππεπζύλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο 

νκάδαο» (57,20% θαη δηάκεζν 4). Δπίζεο, ζηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ε «παξνρή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν» (50% θαη Γκ=4) θαζψο θαη ε «αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο/επίζθεςεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ» (50% θαη δηάκεζν 4). Αληίζεηα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ 

απαληήζεσλ (πνηέ/ζπάληα) ζπγθεληξψλνπλ νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηε «ζπλεξγαζία 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» θαη ζηηο «επηζθέςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν» (100% θαη δηάκεζν 2 θαη 1 αληίζηνηρα), (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθεο 132, 133 θαη 134). Αλάινγα, ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί 
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(γξάθεκα 18) θαίλεηαη πσο ε ηάζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θπξίσο ε αιιεινελεκέξσζε. 

 

 
Γξάθεκα 18: πλεξγαζία κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο κηθηψλ ζρνιηθψλ 

νκάδσλ 

 

ηελ επηινγή «Άιιν» απάληεζαλ δχν κνπζεία ηα νπνία κε αληίζηνηρεο κεκνλσκέλεο 

αλαθνξέο αλαθέξνπλ ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπο λα παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο («Πάληα παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κνπζείνπ ζε κνξθή pdf») αιιά θαη ηελ «απξνζπκία» ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα είλαη πξφζπκνη λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά». 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ άπνςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν ηεο 

παξνπζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή εξψηεζε, έηζη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αμηνινγείηαη σο «Πνιύ» (40%) ή θαη «Πάξα πνιύ» 

βνεζεηηθή (40% θαη Γκ=4, (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 135). Ζ εξψηεζε απηή 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κία αλνηρηνχ ηχπνπ ππνεξψηεζε πνπ δεηνχζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. ηελ εξψηεζε απηή, 

απάληεζαλ πέληε κνπζεία/θνξείο. Ζ βνεζεηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη  θαη ζηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο κέζα ζην 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ (αλαθνξέο απφ ηέζζεξα κνπζεία) θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο παξνρήο πξφζζεησλ ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο ε 

αλάγλσζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ θεηκέλσλ ησλ εθζεκάησλ ή θαη ζε δηάθνξα πξαθηηθά 
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δεηήκαηα κε αληίζηνηρεο κεκνλσκέλεο αλαθνξέο. ε κία πεξίπησζε έλα κνπζείν δελ 

παξαιείπεη λα επηζεκάλεη ηελ έιιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ελψ ζε άιιε πεξίπησζε γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο βνεζεηηθήο παξνπζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζεζε κε ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ 

αλαθνξέο: 

  

«Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απφ καζεηέο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν,  

ν εθπαηδεπηηθφο βνεζνχζε ηνλ καζεηή ζηελ πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ ή ζηελ 

αλάγλσζε ιεδαληψλ». «Καζνδήγεζε, ππνζηήξημε». «Δπεηδή δελ ήκαζηαλ 

ελεκεξσκέλνη εγθαίξσο γηα ηελ ζπκκεηνρή καζεηή κε κεξηθή απψιεηα φξαζεο 

θαη ζπλεπψο δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο αλέιαβε λα βνεζήζεη ζε 

δηάθνξα πξαθηηθά δεηήκαηα». «Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζά γηαηί ηα 

παηδηά ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα κε πξφζσπα πνπ ηνπο είλαη νηθεία. 

Αληίζεηα ε παξνπζία γνλέσλ δπζρεξαίλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο». 

 

6.3.4. Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» 

(Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗΗ). 

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ απφ ζρνιηθέο νκάδεο κε καζεηέο 

κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο, εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

κε ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ νθείιεηαη ζην απμεκέλν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

(58,3%) πνπ παξαηεξείηαη ζηα κνπζεία ηεο «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» ζε ζρέζε κε ην 

πνιχ κηθξφ αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ δειψλεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο (7,1%), (p<,000), (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 136).  

6.3.5. «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ- 

Δλφηεηα ΗV). 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο πξνο ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία 

ηεο ρψξαο κε γεληθφ ηίηιν «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)», 

πεξηειάκβαλε  ηξεηο εξσηήζεηο ζπλνιηθά (25-27) θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ 

δηακνξθψλνπλ δχν ππνελφηεηεο: ηνπο αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαζψο ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο. Ζ ηειεπηαία αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηπρφλ πξφζζεηα δηθά ηνπο ζρφιηα.  
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6.3.5.1. Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ 

γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο-δειψζεηο 

ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 25), δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

θπξηφηεξνη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο είλαη ε «Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο» θαη 

ε «Έιιεηςε νηθνλνκηθώλ πόξσλ». Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο-δειψζεηο 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνιχ/πάξα πνιχ, 

84,60% θαη 79,20% αληίζηνηρα θαη κε δηάκεζν ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα (Γκ) 5. 

Δπίζεο, ν παξάγνληαο «Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζε δεηήκαηα 

αλαπεξίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο», ε «ειιηπήο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα νπηηθψλ 

αλαπεξηψλ» αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα αλαπεξίαο ζπγθεληξψλνπλ επίζεο πςειά 

πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ (64%, 62,30% θαη 58,50% αληίζηνηρα θαη κε Γκ= 4). 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ (θαζφινπ/ιίγν) ζπγθεληξψλεη ε 

επηινγή πνπ αθνξά ζε ηπρφλ δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο αηφκσλ κε νπηηθέο 

αλαπεξίεο (83,3% θαη Γκ=1). Αλάινγα, ζην γξάθεκα 19 πνπ αθνινπζεί, 

απνηππψλεηαη ε ηάζε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κνπζεία κε 

θπξηφηεξεο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (βι. θαη Παξάξηεκα, Πίλαθεο 137, 138 θαη 

139). 

 

ηελ επηινγή «Άιιν» απηήο ηεο εξψηεζεο απάληεζαλ ηέζζεξα κνπζεία αλαθέξνληαο 

θαη άιινπο παξάγνληεο δπζθνιίεο κε θπξηφηεξν ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα καζεηέο κε 

αλαπεξία:  

 

 «Έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. ην κνπζείν ππεξεηεί κφλν έλαο 

αξραηνιφγνο θαλείο κνπζεηνιφγνο ή κνπζεηνπαηδαγσγφο». «Διιείςεηο ζε 

έκςπρν δπλακηθφ ηνπ κνπζείνπ (εκςπρσηέο, θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ)». «Έιιεηςε 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ κπνξεί λα εθπαηδεπηεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ πξνγξακκάησλ θαη λα αζρνιείηαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα». 

 

Σν δήηεκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ κνπζείσλ κε πξνζσπηθφ γεληθφηεξα αιιά θαη 

εηδηθφηεξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ηνλίδεηαη απφ ηα κνπζεία φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηηο 

ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ θαη γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 
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Γξάθεκα 19: Κπξηφηεξνη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ κε 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. 

6.3.5.2. Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

Με βάζε ηηο απαληήζεηο 35 ζπλνιηθά κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθή 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα 

κνπζεία αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο θαη πξνηάζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο θαιχηεξεο 

ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ θαη ζε άιιεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο - ή αθφκα θαη αληίζηνηρεο 

ειιείςεηο – νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κνπζείσλ 

θαη ζρνιείσλ γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθα 17): 
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Πίλαθαο 17: Πξνηάζεηο κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ  

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Καηεγνξίεο                                                                          Τπνθαηεγνξίεο  

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο  κνπζείνπ                          Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ 

θαη ζρνιείνπ                                                        ζε  κνπζεία (25,7%) 

                                                                            πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εθπαη- 

                                                                            δεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (20%) 

                                                                            πλεξγαζία γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

                                                                            ησλ κνπζείσλ (8,57%) 

                                                                            Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (14,29%) 

                                                                            Γεληθέο αλαθνξέο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσ- 

                                                                             λία (17,4%) 

Παξάκεηξνη ζπλεξγαζίαο                                   Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (31,4%) 

                                                                            πλζήθεο θαη ππνδνκέο πξφζβαζεο (27,5%) 

                                                                            Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (17,14%) 

                                                                            Άιιεο παξάκεηξνη (31,4%) 

                                                                               - ηειέρσζε ησλ κνπζείσλ 

                                                                                - ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                  πξνγξακκάησλ 

                                                                                  - Οηθνλνκηθή θαη άιιε ππνζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία 

                                                                               - Αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε  

                                                                                 αλαπεξία 

 

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

 

- Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Δλλέα κνπζεία/θνξείο (25,7%), αλαθέξζεθαλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ ζρνιηθψλ νκάδσλ ζε κνπζεία ψζηε λα ππάξρεη 

ρξφλνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γεληθφηεξα ηεο επίζθεςεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Έλα κνπζείν θάλεη ιφγν θαη ζηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο είλαη νη παξαθάησ: 

 

«Θα πξέπεη νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί λα επηθνηλσλήζνπλ αξθεηά λσξίηεξα κε 

ην κνπζείν γηα λα γίλεη ν απαξαίηεηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια». «Δίλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ ήδε απφ ηελ ηάμε (πξηλ επηζθεθηνχλ δειαδή ην κνπζείν θαη ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν) φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην ρψξν 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε παζεηηθνχο δέθηεο 

πιεξνθνξηψλ αιιά λα αλαδεηνχλ θαη λα εληνπίδνπλ νη ίδηνη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν». «Πξνζπλλελφεζε 

γηα ηελ επίζθεςε θαη ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ  καζεηψλ».  
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- Σπλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο  

Δπηά κνπζεία/θνξείο (20%) αλαθέξνληαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ή θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Πξνηείλνπλ 

ηε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη επηκνξθσκέλνη ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη 

νπηηθψλ αλαπεξηψλ αιιά θαη Μνπζεηαθήο Αγσγήο, αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε 

ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ή αλαθέξνληαη πην γεληθά ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

πξνηάζεηο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ: 

 

«Να ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ επηκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε λνκφ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, ηπθιφηεηαο θαη κνπζεηαθήο 

αγσγήο θαη νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, ζα 

ζρεδηάδνπλ θαη ζα πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα καζεηέο ή άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο». «Απαξαίηεηε είλαη ε δηαξθήο ζπλεξγαζία 

κνπζείσλ θαη ζρνιείσλ κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ 

ζπληνληζηηθφ ξφιν… πξνηάζεηο γηα ζρεδηαζκφ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ αιιά θαη 

παξφηξπλζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ». «Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ». «Πξσηνβνπιία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ». 

- Σπλεξγαζία γηα ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ  

ε ηξεηο πεξηπηψζεηο (8,57%) πξνηείλεηαη ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ή θαη γεληθφηεξα ησλ θνξέσλ 

Δθπαίδεπζεο φπσο ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο ή γεληθφηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: 

 

«Ννκίδσ φηη ζα έπξεπε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία ζην ζέκα ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο γηαηί θαη νηθνλνκηθνί πφξνη ρξεηάδνληαη θαη εηδηθή επηκφξθσζε». «Να 

νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απφ ηα ίδηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο γηα 

ηνπο θχιαθεο ησλ  κνπζείσλ». «Πξσηνβνπιία Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΠΟΣ». 
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- Δλεκέξσζε ησλ κνπζείσλ  

Πέληε κνπζεία/θνξείο (14,29%) επηζεκαίλνπλ ην δήηεκα ηεο ελεκέξσζεο. 

Αλαθέξνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ κνπζείσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ κνπζείσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο θνξείο ηπθιψλ γηα ζρεηηθέο δξάζεηο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κνπζεία. ε κία πεξίπησζε αλαθέξεηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

απφ ηα ίδηα ηα κνπζεία ηφζν γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο πνπ δηαζέηνπλ φζν θαη 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

  

«πλεξγαζία κνπζείσλ θαη ζρνιείσλ κέζσ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ 

ζπληνληζηηθφ ξφιν[…]γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κνπζείσλ κε παξνρή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα ζρνιεία ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο». «Έγθπξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ελεξγψλ πνιηηψλ». «Να ππάξμεη 

ελεκέξσζε ησλ Δθνξεηψλ απφ θνξείο/ζπιιφγνπο ηπθιψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελ γέλεη αιιά θαη ηηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο πνπ έσο ηψξα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία». «Αξρηθά ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη ηνπηθνί θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο γηα ηελ χπαξμε νδεγηψλ ζε ζχζηεκα braille ζε θάπνηα απφ 

ηα κνπζεία ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δθνξείαο καο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζεζή ηεο 

λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ».  

 

- Γεληθέο αλαθνξέο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία  

Έμη κνπζεία/θνξείο (17,4%), αλαθέξνληαη γεληθά ζηε ζπλεξγαζία ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο  φπσο ε ζπρλή επηθνηλσλία θαη 

επαθήο κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπρλφηεξε νξγάλσζε επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία, ε ζπλεξγαζία γεληθά κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ κε ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ζηειερσζνχλ ηα κνπζεία αιιά θαη ηε παξφηξπλζε απφ ηα ζρνιεία 

θαη ηνπο θνξείο ηπθιψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: 

 

«Νηψζνπκε φηη δελ ππάξρεη ε ζηελή θαη ζηαζεξή επηθνηλσλία πνπ ζα ζέιακε κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε κε 

ζαθήλεηα ηηο αηηίεο απηήο ηεο «ακήραλεο» ζρέζεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

θαηαγεγξακκέλεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαληήζεηο είλαη 

πάληα ακνηβαία ελζνπζηψδεηο». «Γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ κνπζείσλ 

κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαιφ ζα ήηαλ ηα ζρνιεία ή νη ζχιινγνη 

κε κέιε αλζξψπνπο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο λα δεηνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ ή 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο 
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ησλ κειψλ ηνπο». «Άκεζε ζπλεξγαζία». «Να ππάξρεη κνπζεηνιφγνο ή 

κνπζεηνπαηδαγσγφο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε απηνχο νη αξκφδηνη 

εθπαηδεπηηθνί». «Να νξγαλψλνληαη ζπρλφηεξα επηζθέςεηο ζηα κνπζεία». 

«πρλή επαθή». 

 

Παξάκεηξνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

- Δπηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ  

Έληεθα ζπλνιηθά κνπζεία/θνξείο (31, 4%), επηζεκαίλνπλ θαη πξνηείλνπλ ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ε νπνία ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο «θνηλνχ πιαηζίνπ» πξαθηηθψλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ. Οη 

αλαθνξέο ησλ κνπζείσλ είλαη είηε γεληθέο είηε πην ζπγθεθξηκέλεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο, αλαπεξηψλ φξαζεο θαη ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε φ,ηη αθνξά ηνπο θνξείο επηκφξθσζεο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο, 

ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή θαη ζε ζρνιεία 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. ε πέληε πεξηπηψζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηκφξθσζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξάιιεια κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ελψ ζε 

δχν πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη θαη ε επηκφξθσζε ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ. 

 

 «Υξήζηκε ζα ήηαλ ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηα κνπζεία καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα θνηλφ πιαίζην δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ». 

«Δπηκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην πιαίζην ππνζηήξημεο απφ ηα 

αξκφδηα Τπνπξγεία». «Να νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απφ ηα ίδηα 

ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα πνπ έρνπλ 

πξνβιήκαηα φξαζεο γηα ηνπο θχιαθεο ησλ  κνπζείσλ». «Δπηκφξθσζε 

κνπζεηνπαηδαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ φξαζεο ζε καζεηέο. Δπηκφξθσζε θπιαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ». «Ζκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζα έζεηαλ θάπνηεο θαιέο βάζεηο γηα κηα θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία ππεπζχλσλ λα νξγαλσζνχλ θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα».  

 

- Σπλζήθεο θαη ππνδνκέο πξόζβαζεο  

Δλλέα ζπλνιηθά κνπζεία/θνξείο (27,5%), αλαθέξνπλ δεηήκαηα πξφζβαζεο είηε κε 

γεληθέο αλαθνξέο γηα ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο είηε κε πην ζπγθεθξηκέλεο 

κε πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ/εθκαγείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θπιιαδίσλ 

ζε Braille θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα. ην 

πιαίζην απηψλ ησλ απαληήζεσλ, ηέζζεξα κνπζεία αλέθεξαλ, σζηφζν, φηη δηαζέηνπλ 
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ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε Braille ελψ ζε κία πεξίπησζε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε πξνζήθεο κε αληηθείκελα ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε κέζσ αθήο:  

 

«Γελ ηίζεηαη ζέκα ζπλεξγαζίαο. Πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε 

ππνδνκήο ζηα κνπζεία γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο». «Γελ ππάξρεη 

θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νχηε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αίζνπζα, 

εθηφο απφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην braille». «Γεκηνπξγία εθκαγείσλ απφ 

επηιεγκέλα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ ελδεηθηηθά ηνπ είδνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

αλά επνρή… Φπιιάδηα θαη ιεδάληεο ησλ κνπζείσλ ζε braille». 

«Πξνζβαζηκφηεηα ζε εθζέκαηα πνπ δε ζα ππνζηνχλ θζνξά κε ην άγγηγκα φπσο 

γιππηά. Παξαγσγή αληηγξάθσλ γηα ρξήζε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα».  

 

- Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ  

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έμη κνπζεία/θνξείο 

(17,14%), αλαθέξνληαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα ελψ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηα κνπζεία αλαθέξνληαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 

θαη αλαπεξηψλ φξαζεο: «Δπηκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (πξνζσπηθφ 

κνπζείνπ – εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο)». «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

κνπζεηαθή εθπαίδεπζε». 

 

- Άιιεο παξάκεηξνη  

Έληεθα κνπζεία/θνξείο (31,4%), αλαθέξνπλ θαη άιιεο παξακέηξνπο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

φπσο ε ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε πξνζσπηθφ - αλαγθαηφηεηα 

πνπ επηζεκαίλεηαη είηε έκκεζα κε αλαθνξέο ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ είηε σο 

πξφηαζε - , ε έιιεηςε ηαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νηθνλνκηθνχο 

πφξνη, ε αλαγλψξηζε ίζσλ δηθαησκάησλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ε γεληθφηεξε 

ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφ ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ:  

 

 «Να απνθηήζεη θάζε κεγάιν κνπζείν κνπζεηνιφγν θαη κνπζεηνπαηδαγσγφ» 

«Δπίζεο πξέπεη λα ζηειερσζεί ηφζν ην Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε  παξνρή ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο απηήο ππεξεζίαο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε». «Σν Μνπζείν [φλνκα 

κνπζείνπ] δηαζέηεη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία φκσο δελ 

εθηεινχληαη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Απηφ θαη’ επέθηαζε ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρεη εκπεηξία γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

φξαζεο». 

 

εκεηψλεηαη φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ αλαθέξζεθε θαη απφ άιια κνπζεία ζην 

πιαίζην θαη άιισλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ζε ζρφιηα θαη ζε 

δηαβηβαζηηθά έγγξαθα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε παξαθάησ αλαθνξά απφ 

δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν:  
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«Οη εγθχθιηνη θαη νη νδεγίεο… παξφηη ππάξρνπλ, δχζθνια κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ, αλ δελ ππάξρεη ζνβαξφ θαη πνιππξφζσπν Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ζηειερσκέλν ηφζν πνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ην ηη γίλεηαη 

θαη ην ηη ρξεηάδεηαη θαη ηφζν πνπ λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη εηδηθά». 

 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κνπζεία πεξηιακβάλεηαη θαη ε έιιεηςε 

ηαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε νξηζκέλα κνπζεία (δχν αλαθνξέο) ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ ζρνιηθέο νκάδεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αλαθνξά πνπ ζπλνςίδεη έλα ζχλνιν δπζθνιηψλ: 

 

«Δίλαη επηβεβιεκέλε λα πξνεγεζεί αξθεηά λσξίηεξα ε ζπλελλφεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην κνπζείν  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

δεδνκέλνπ φηη α) δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, β) δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, γ) δελ ππάξρεη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

εθηφο απφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην Braille». 

 

ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηα ζρνιεία γηα ηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηα 

αξκφδηα Τπνπξγεία (ηξεηο αλαθνξέο) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο αιιά θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

ε νξγάλσζε αλάινγσλ δξάζεσλ: «Δληζρπκέλν πιαίζην ππνζηήξημεο απφ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία (Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ». «Αλαγλψξηζε ίζσλ δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ θαη νξγάλσζε βησκαηηθψλ δξάζεσλ». 

 

ηελ ηειεπηαία θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεηνχζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηπρφλ άιια ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ ζα ήζειαλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ, εθηφο απφ δεηήκαηα φπσο ε έιιεηςε δήηεζεο, ε αλαγθαηφηεηα 

ζηειέρσζεο, θ.ιπ. πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, έληεθα κνπζεία/θνξείο αλαθέξνπλ 

δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο πνπ ήδε δηαζέηνπλ (π.ρ. χπαξμε νδεγψλ θαη εληχπσλ ζε 

Braille (έμη αλαθνξέο), δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ (δχν αλαθνξέο), άδεηα εηζφδνπ ζε 

ζθχινπο νδεγνχο (κία αλαθνξά) θαη κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ζηελ χπαξμε άιισλ 

δηεπθνιχλζεσλ πξφζβαζεο φπσο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, αλαβαηφξηα, θ.ά.). 

 

Δπίζεο, επηά κνπζεία/θνξείο αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά ηνπο ζρέδηα είηε γεληθφηεξα 

είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ απφ δηάθνξα Πξνγξάκκαηα 

(ΔΠΑ) (π.ρ. δεκηνπξγία ζπιινγψλ ή εθζέζεσλ αθήο (δχν αλαθνξέο), ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (ηξεηο 

αλαθνξέο), ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ (δχν αλαθνξέο), 

θαηαζθεπή πηλαθίδσλ κε κεγεζπκέλνπο ραξαθηήξεο θαη Braille (δχν κνπζεία) θαη 

ζρεδηαζκφο hands on εθζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε μελάγεζε γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ή ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηπθιψλ θαη εθπαίδεπζεο γηα ηε 
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ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κε αληίζηνηρεο 

κεκνλσκέλεο αλαθνξέο). εκεηψλεηαη φηη νη αλαθνξέο ζε ππάξρνπζεο ππνδνκέο ή ζε 

κειινληηθά ζρέδηα ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ δελ είραλ δεηεζεί ζην πιαίζην απηήο ηεο 

έξεπλαο θαη επνκέλσο ε παξνπζίαζή ηνπο ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ελδεηθηηθή ησλ δηεπθνιχλζεσλ πξφζβαζεο θαη ηνπ κεζνπξφζεζκσλ ζρεδηαζκψλ ησλ 

Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε αηφκσλ/καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο.  

 

6.3.6. Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ - «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

γηα καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο)»,  (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ- Δλφηεηα ΗV) 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θξίλνληαη σο αλαζρεηηθνί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ηνπ 

κνπζείνπ/θνξέα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε «Εεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ» (p<,004) πνπ βαζκνινγείηαη πςειφηεξα απφ ηα κνπζεία 

ηεο πεξηνρήο «Αηηηθήο – Θεζζαινλίθεο».   

 

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ/θνξέα 

εκθαλίδεηαη θαη ζηηο εξσηήζεηο-δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα επηκφξθσζεο 

φπσο ε «Διιηπήο επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο» θαη ε 

«Διιηπήο επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα νπηηθήο 

αλαπεξίαο (νιηθή θαη κεξηθή απώιεηα όξαζεο)» ( p<,047 θαη p<,017 αληίζηνηρα).  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ηάζε αληηζηξέθεηαη θαζψο βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα απφ 

ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Δθηόο Αηηηθήο–Θεζζαινλίθεο» θαη άξα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφηεξν αλαζρεηηθφ παξάγνληα ησλ κνπζείσλ ηεο πεξηθέξεηαο (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθα 141). 

 

6.4. χλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  

6.4.1. χλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο  

Με βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα θπξηφηεξα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο σο πξνο ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

 

- 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα («Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γεληθφηεξα απφ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πνηεο πξαθηηθέο 

αθνινπζνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν;»), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (74,4%) δήισζε φηη έρεη 
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πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο 

πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο φπνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο «Αηηηθήο- Θεζζαινλίθεο». Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη επηζθέπηνληαη κνπζεία πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ην 

ρξφλν ελψ θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε νξγαλσκέλεο δξάζεηο 

από ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ θαη θπξίσο ηαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Tα 

«Αξραηνινγηθά Μνπζεία» έξρνληαη πξψηα ζηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αθνινπζνχλ ηα «Λανγξαθηθά Μνπζεία». 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο 

πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Κπξηφηεξνο ηξφπν πξνεηνηκαζίαο αλαδεηθλχεηαη 

ε «ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε» κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ 

πεξηνρή ππεξεζίαο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο δειψλνπλ ζπρλφηεξα  

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ. Αλάινγα, θαη κε βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θπξηφηεξνο 

ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ καζεηψλ κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαίλεηαη λα είλαη ε γεληθή ζπδήηεζε θπξίσο γηα ηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ, αλ θαη 

ππήξραλ θαη αλαθνξέο ζε δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ) αιιά θαη 

αλαθνξέο γηα ηελ έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο 

ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή δπζθνιίεο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη 

κε ηελ χπαξμε θαη ηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία αιιά θαη ηελ « 

έιιεηςε ρξφλνπ. Ζ «έιιεηςε ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ηα κνπζεία» 

εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ζε ζπρλφηεξν βαζκφ απηή ηε δπζθνιία. 

Ζ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ, δελ θαίλεηαη λα είλαη κηα ζηαζεξή ή 

γεληθεπκέλε πξαθηηθή. Παξφιν πνπ ην  46,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο πνπ δήισζε φηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

αλέθεξε φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ κνπζείσλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία «ζπρλά» έσο «πάξα πνιχ ζπρλά», έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (40%) δήισζε φηη απηή ε ζπλεξγαζία γίλεηαη «ζπάληα» 

ή «πνηέ» θαη ην 13,3% «κεξηθέο θνξέο». Κπξηφηεξνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ είλαη ε αιιεινελεκέξσζε 

(«Γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο» θαη «Γεληθή ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο επίζθεςεο από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ 

κνπζείνπ»). Με βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

δελ αλέθεξε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ/δηαθνξνπνίεζε ή ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ζεηηθά θαζψο ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ 

αμηνινγήζεσλ («πνιχ» έσο πάξα «πνιχ ζεηηθή») είλαη 57%. Χζηφζν, απφ ηα πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνληαη αληηθαηηθέο εκπεηξίεο. Σα ζεηηθά ζρφιηα ζπλνςίδνληαη 

ζηελ πξνζπκία ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ λα εμππεξεηήζνπλ ηε ζρνιηθή νκάδα 
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θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα αθνξνχλ θπξίσο ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ (πιηθνχ, δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο) θαη ηελ απξνζπκία ησλ ππεπζχλσλ λα εμππεξεηήζνπλ 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξφβιεςεο γηα δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο. 

Κπξηφηεξεο δπζθνιίεο-αδπλακίεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία αλαδεηθλχνληαη νη «πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία 

επηηξεπόηαλ ε απηηθή πξόζβαζε» ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηηο «δπζθνιίεο πξνκήζεηαο ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία» αιιά θαη ηελ «έιιεηςε 

ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία» θαη ε «άγλνηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε παηδηψλ/αηφκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζην κνπζείν». Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηελ πεξηθέξεηα λα δειψλνπλ ηελ παξαπάλσ 

αδπλακία πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ ζε πεξηνρέο «Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο». Δπίζεο, νη παξάγνληεο «επηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε 

ζην κνπζείν εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε»  θαη νη 

«δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζην κνπζείν», αλ θαη ζηε ρακειή ζέζε ηεο θιίκαθαο απαληήζεσλ, 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηελ χπαξμε απηψλ ησλ 

δπζθνιηψλ.    

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο (65,9%) 

δήισζε φηη δελ ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθφ πιηθφ. Κπξηφηεξνη παξάγνληεο κε ρξήζεο θαη 

αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ, αλαδεηθλχνληαη ε «κε επαξθήο 

ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε εθπαηδεπηηθό 

πιηθό από ηα κνπζεία» κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή 

ππεξεζίαο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ ιφγν 

απηφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». Άιιεο 

δπζθνιίεο είλαη ε «έιιεηςε ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία», «ε κε θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» θαη ε 

«κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ» ε νπνία 

εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο.  

 

- 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα («Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεθπαίδεπζεο 

παηδηψλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία; Πνηεο 

πξαθηηθέο αθνινπζνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν;») 

ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: 
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Αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο κνπζείσλ ηα «Λανγξαθηθά Μνπζεία» εκθαλίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο δνκήο εθπαίδεπζεο αθνχ ηα 

Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηινγήο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία κνπζείσλ.  ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ, κε 

βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ 

Σπθιψλ αλαθέξνληαη ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλα ή πξνζαξκνζκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά θαη ζε επηζθέςεηο ζην Μνπζείν 

Αθήο. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη 

επίζθεςε ζην Μνπζείν Αθήο αλαθέξνληαη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζε Γεληθά ρνιεία κε αληίζηνηρεο κεκνλσκέλεο αλαθνξέο. Γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεηο 

αλαθέξζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο Γεληθψλ ρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, θπξίσο ζην 

πιαίζην εκεξήζησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

Γεληθνχ ρνιείνπ αλαθέξζεθε θαη ζε εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζην νπνίν νη 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο αθνινπζνχζαλ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

«ζρεηηθό πιηθό ηνπ κνπζείνπ», «ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ζρνιείνπ» θαη 

«εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη», θαζψο δειψλνπλ ηηο παξαπάλσ 

επηινγέο ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

Γεληθά ρνιεία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία θαη ζε Παξάιιειε ηήξημε, κε βάζε ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη αθνινπζνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ Γεληθψλ Σάμεσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ηνπο πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Κπξηφηεξνο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε ζπδήηεζε 

ε νπνία είλαη είηε γεληθφηεξε είηε ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα καζήκαηα (π.ρ. ην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο). Αλαθνξέο γηα πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ή γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ είλαη ιηγφηεξεο θαη φρη απαξαίηεηα 

γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κνπζεία. Οη πξαθηηθέο θαη ν 

ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Γεληθψλ ρνιείσλ, ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλδέεηαη 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γεληθψλ 

Σάμεσλ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο γεληθφηεξα γηα ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, ηελ έγθαηξε ή κε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ρξφλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ πξνκήζεηα αλάινγνπ πιηθνχ 

θαη γηα ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην δηδαθηηθφ σξάξην.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, αλαθνξέο ππάξρνπλ, επίζεο, θαη ζε 

εμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ ή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο κε θπξηφηεξν ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηε 
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ζπδήηεζε αιιά θαη κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ζε άιιεο πξαθηηθέο (π.ρ. ρξήζε 

απηνζρέδηνπ απηηθνχ πιηθνχ, κεηαηξνπή πιεξνθνξηψλ απφ έληππα ηνπ κνπζείνπ ζε 

braille ή ηελ αμηνπνίεζε ηξηζδηάζηαηνπ ζρεηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ππήξρε ζην 

ζρνιείν). Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηνχζε ζε Γεληθφ ρνιείν αλαθέξζεθε 

ζηε ρξήζε απηνζρέδηνπ απηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ηάμεο κε ζηφρν θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο ή πξνέθηαζεο ηεο επίζθεςεο 

ζην κνπζείν, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, θπξηφηεξνο ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ε 

γεληθή ζπδήηεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα 

θάπνην είδνο εμαηνκηθεπκέλεο αλαηξνθνδφηεζεο θπξίσο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε είηε 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε ζπδήηεζε πνπ είρε γίλεη ζηελ ηάμε είηε αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηάμε, αιιά θαη αλαθνξέο γεληθφηεξα γηα έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο. Μφλν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο αλέθεξε φηη ζην πιαίζην ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζπδεηνχζε κε ηνπο καζεηέο θαη δεηήκαηα πξφζβαζεο ψζηε απηέο 

λα βειηησζνχλ ζε επφκελε επίζθεςε. ηηο δπζθνιίεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, αλαθέξνληαη δεηήκαηα φπσο ε απνκφλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Γεληθήο 

Σάμεο, νη δπζθνιίεο ζχλδεζεο ηεο επίζθεςεο κε ηα καζήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ην νπνίν ζπλήζσο δελ δηδάζθεηαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο 

αιιά θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ φηη νη επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία είλαη κηα «ραιαξή» εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 

πξνεηνηκαζία ή πξνέθηαζε.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία, 

αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλεο δπζθνιίεο φπσο ε πξφηεξε ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ 

ησλ κνπζείσλ γηα ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

δήηεκα ην νπνίν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη πάληνηε 

ππφςε. Με βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθηήο νκάδαο φηαλ απηή 

ζπκβαίλεη γίλεηαη κεηά απφ ηελ αξρηθή επηινγή θαη απφθαζε γηα επίζθεςε ζην 

εθάζηνηε κνπζείν. Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο αλέθεξε φηη επηιέγεη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γεληθψλ Σάμεσλ λα επηζθέπηεηαη κνπζεία 

ζηα νπνία νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ελψ ζε 

άιιε πεξίπησζε ππάξρεη αλαθνξά γηα παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο 

κε ζηφρν ηελ αιιαγή πξνεπηιεγκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη ηνπ καζεηή κε πξφβιεκα φξαζεο. 

  

Οη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηα κνπζεία πνπ επηζθέπηνληαη κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο. Με βάζε ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο φπσο 
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ε «άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ απηηθή πξφζβαζε ηνπ 

καζεηή ή ησλ καζεηψλ ζηα εθζέκαηα», ε «άγλνηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε παηδηψλ/αηφκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζην κνπζείν» θαη νη «δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζην κνπζείν». Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία δήισζαλ ζπρλφηεξα ηηο δπζθνιίεο απηέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ νκάδσλ,  

βαζηθή δπζθνιία πξφζβαζεο είλαη ε κε δπλαηφηεηα ή ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο. Οη ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα πξφζβαζε ζε εθζέκαηα ή 

αληίγξαθα είλαη ιίγεο θαη φρη απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε κνπζεία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

απνδίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθψλ θαη Γεληθψλ ρνιείσλ ζηνλ ζπλνιηθφ 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξάιιεια κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηα εθζέκαηα. Θεηηθά ζρφιηα αλαθέξνληαη γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη επέηξεπαλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γεληθφηεξα, κε 

βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ 

Σπθιψλ εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κνπζεία δελ 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο αιιά εθηηκνχλ δηαθνξεηηθά ηελ έιιεηςε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, επηζεκαίλεηαη ε επγέλεηα θαη ε θαιή δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

βνεζήζεη αθφκα θαη κε επηζθέςεηο ζην ζρνιείν φηαλ δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ αιιά εθθξάδεηαη θαη ε 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ηε κε πξφβιεςε πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, εθθξάδεηαη ε δπζαξέζθεηα γηα ηελ απξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ λα εμππεξεηήζεη ηε ζρνιηθή νκάδα αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε 

γλψκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη θαη εθθξάδεηαη ε δπζαξέζθεηα 

γηα ηελ έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηελ απνπζία κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο αθφκα 

θαη ζην ίδην ην κνπζείν θαη ηελ έιιεηςε λνκνζεζίαο γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ 

κνπζείσλ λα παξέρνπλ πξφζβαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ 

κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ δηαθνξεηηθά κνπζεία εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

αλαθέξνληαο φρη κφλν ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα αιιά θαη 

ηε ζεξκή ππνδνρή, ηελ εκςχρσζε θαη ηελ ππνκνλή.  

 

Αλάινγα, ηα ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία, είλαη κηθηά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
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εθθξάδεηαη ε δπζαξέζθεηα γηα ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηελ απξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ μελαγψλ γηα δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο 

κέζσ αθήο ή ηελ απζηεξφηεηα γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο, ελψ 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη ε επγεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

κνπζείσλ, ε επαηζζεζία, ε πξνζπκία λα εμππεξεηήζνπλ αθφκα θαη φηαλ ππήξραλ 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο αιιά θαη ε «ακεραλία». Οη εθπαηδεπηηθνί, 

σζηφζν, επηζεκαίλνπλ φρη κφλν ηηο γεληθφηεξεο ειιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κνπζείσλ αιιά θαη δεηήκαηα δηθήο ηνπο πξφηεξεο νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο.  

 

- 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο  

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα («Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;»), ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο αμηνινγεί ζεηηθά έσο πνιχ ζεηηθά ηηο δειψζεηο-

εξσηήζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ κνπζείσλ γηα ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηελ 

Ηζηνξία θαη ηελ Σέρλε, ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ – κε θπξηφηεξα ηελ Ηζηνξία, ηε Γιψζζα θαη ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο -, 

ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ σο 

ρψξνπ γηα επράξηζηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο.  

 

Με βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη ιφγνη ή νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηα παξαπάλσ είλαη ν 

δηαθνξεηηθφο, επνπηηθφο θαη βησκαηηθφο ηξφπνο κάζεζεο ζην κνπζείν, νη 

δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνπζείν, ε απφθηεζε 

λέσλ εκπεηξηψλ, ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε, ε 

ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ε ςπραγσγία, θ.ιπ.  

Άιια ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ, ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε, ε 

κεγαιχηεξε δηάζεζε επηθνηλσλίαο, ε θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ε αίζζεζε ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο αιιά θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο.  

 

Σα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα 

παξαπάλσ ζπκβάιινπλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ αληίθηππν θαη ζε δεηήκαηα 

θνηλσληθήο έληαμεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα φπσο ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε ζρνιηθφ 

επίπεδν αιιά θαη ζε επξχηεξν θνηλσληθφ επίπεδν ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη, 

σζηφζν, θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζπλζήθεο ζην ρώξν ησλ κνπζείσλ θαη 

ηηο πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελψ 

επηζεκαίλεηαη, θαη ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ρψξν 

ησλ κνπζείσλ επηζεκαίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζβαζεο, ηνπ θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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θαζψο θαη ηεο ζηειέρσζεο ησλ κνπζείσλ κε πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε κέζσ ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιιεη θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ, ε θαηάιιειε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, ε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ 

ρνιείσλ θαη ε ελεκέξσζε γεληθφηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη θαη ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ε  δηάζεζε, ε ζέιεζε ή θαη ην ηαιέλην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

εκπεηξία, θ.ιπ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ 

αλαζρεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα παηδηά κε αλαπεξίεο 

φξαζεο, κε βάζε ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο νη θπξηφηεξνη 

απφ απηνχο είλαη ε «έιιεηςε πξόβιεςεο από ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ γηα δξάζεηο 

θαη δηεπθνιύλζεηο γηα καζεηέο/άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο» θαη ε 

«έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο από ηα αξκόδηα Υπνπξγεία (Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ)», ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Άιινη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο είλαη ε «ειιηπήο 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα αλαπεξίαο», ε «ειιηπήο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε» θαη ε «ειιηπήο 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ κνπζείσλ».  

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ ζην ζρνιείν θαη ηηο απφςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ, ε έξεπλα έδεημε φηη φινη νη πξνηεηλφκελνη ζην 

εξσηεκαηνιφγην παξάγνληεο (ελεκέξσζε γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

θαη ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ απηψλ, πνηθηιία πιηθνχ, δηάζεζε πιηθνχ ζηα 

ζρνιεία, ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, 

πξφβιεςε γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απφ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο), 

ζπγθέληξσζαλ πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο γηα ηε ζπκβνιή 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ ζπκπιεξψλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ γηα ηηο 

δπζθνιίεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ θαζψο νξηζκέλνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ελεκέξσζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ θαη ε αλαγθαηφηεηα 

πξφβιεςεο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα ρξήζε θαη απφ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. 

 

Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε  ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

κνπζείνπ αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο αθνξνχλ ζε 

πξνυπνζέζεηο φπσο ε πξφζβαζε (π.ρ. ππνδνκέο πξνζβαζηκφηεηαο, πξφζβαζε κέζσ 

αθήο, χπαξμε πιηθνχ) θαη ε ελεκέξσζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ  πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη αληίζηνηρα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



289 
 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ησλ κνπζείσλ παξνρέο θαη ηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε αιιεινελεκέξσζε 

ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, ε ζπλεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή 

πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ή γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή θαη άιινπ ηχπνπ ζπλεξγαζίεο 

φπσο νη επηζθέςεηο πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζηα ζρνιεία θαη ε νξγάλσζε ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ. Σνλίδνληαη, επίζεο, δεηήκαηα ζηάζεσλ γηα δεηήκαηα αλαπεξίαο φπσο ε 

αλαγθαηφηεηα άξζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία γεληθφηεξα, αιιά θαη δεηήκαηα ζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη άιινπο 

ρψξνπο εθηφο ζρνιείνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο εμσζρνιηθέο 

επηζθέςεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 

 

Σα παξαπάλσ εληζρχνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε ζεκαζία ηνπ δηθνχ ηνπο ξφινπ γηα ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

επηζεκαίλνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζην βαζκφ πνπ 

πιεξνχληαη θαη πάιη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηνπο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ 

(επηθνηλσλία, ελεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ, ζπλεξγαζία γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πιηθνχ, 

δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ),  ηε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε 

ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ηελ πξνψζεζε αλάινγσλ δξάζεσλ. 

 

πσο θαη πξνεγνχκελα, νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε πξνυπφζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ, ε αλαγθαηφηεηα 

ζπζηεκαηηθφηεξεο έληαμεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ελψ αλαθέξνληαη θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ – Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο – φπσο ε επρέξεηα, ε επειημία, ε 

επαηζζεηνπνίεζε, ε εκπεηξία, ε ελεκέξσζε, θ.ά. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ρψξν ησλ 

κνπζείσλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηελ πξφζβαζε αιιά θαη ζην δήηεκα ηεο 

επηκφξθσζεο ή θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη αλαπεξίαο.  
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- 4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα («Τπάξρνπλ άιινη παξάγνληεο φπσο ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο;»), κε βάζε ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ  πξνυπεξεζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο (-30) θαη κηθξφηεξεο πξνυπεξεζίαο (έσο 5 έηε) αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (31+) θαη 

κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ή θαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  κνπζείσλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν.  

 

Γπζθνιίεο ή παξάγνληεο φπσο ε «κε επηδίσμε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» επεηδή 

ζεσξνχλ φηη νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηα κνπζεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ/αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη «δπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο 

ιόγσ ηνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο» (ππεξεζία ζε ηκήκα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε), 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ ειηθία ελψ ν δεχηεξνο θαη 

σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία. Δπίζεο, νη «πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ» απφ ηα κνπζεία, ε «άγλνηα ησλ ππεπζύλσλ ησλ κνπζείσλ» 

γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε παηδηψλ/αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζην κνπζείν θαη «ε άξλεζε από ηελ πιεπξά ησλ ππεπζύλσλ ησλ 

κνπζείσλ γηα ηελ απηηθή πξόζβαζε» ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ ζηα εθζέκαηα, 

δειψλνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη 

πξνυπεξεζίαο. Οη δχν ηειεπηαίνη παξάγνληεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε θαη σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία λα δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο 

δπζθνιίεο απηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ. 

 

Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο 

ηφζν κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηα κνπζεία, αθνχ νη «δπζθνιίεο 

ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν» θαη νη «δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ κνπζείνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζην κνπζείν» εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ηελ ειηθία. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε θαη 

σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο. 

 

ε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο δειψλνπλ ηε ζπλεξγαζία πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φ,ηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε 

πξνυπεξεζία δειψλνπλ πην ζπρλά πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ηα κνπζεία φπσο ε 
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πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία ή νη επηζθέςεηο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

Αλάινγε εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θαη) 

κνπζείσλ κέζα ζηελ ηάμε σο πξαθηηθή πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Οη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο – 

αιιά θαη ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ - δειψλνπλ φηη αμηνπνηνχλ ζπρλφηεξα πξαθηηθέο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ φπσο κε ηε «ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ κνπζείνπ», ηε «ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ ζρνιείνπ» θαη ηε «ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ πνπ ζρεδηάδεηε εζείο». Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη 

πξνυπεξεζίαο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζε δεηήκαηα ελεκέξσζεο γηα 

ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ή επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ αθνχ νη 

παξάγνληεο «κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα 

πξνκεζεπηείηε εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηα κνπζεία» θαη «κε επαξθήο ελεκέξσζε 

γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κνπζείσλ» δειψλνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο.  

6.4.2. χλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε Αξραηνινγηθά 

Μνπζεία 

- 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρν («Πνηα είλαη ε εκπεηξία ησλ 

αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ απφ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πνηεο πξαθηηθέο αθνινπζνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο;»), ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνπζείσλ πνπ δήισζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

φηη έρεη εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο 

νκάδεο καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είηε κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο είλαη 

πνιχ κηθξφο. Ζ ζπρλφηεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη κηθξή. Σα πεξηζζφηεξα κνπζεία πνπ έρνπλ 

πινπνηήζεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα δειψλνπλ φηη απηά πξαγκαηνπνηνχληαη «πάξα πνιχ 

ζπάληα» έσο «ζπάληα» ελψ κφλν απφ ηξία κνπζεία ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «αξθεηά ζπρλή». Ζ πιεηνςεθία ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ 

πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία, έρνπλ πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο καζεηψλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κε ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ πνπ νθείιεηαη ζην απμεκέλν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα κνπζεία ηεο «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». 

εκαληηθφο ιφγνο κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ πνπ δήισζαλ 
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γεληθφηεξα φηη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε «έιιεηςε δήηεζεο».  

 

Σα πεξηζζφηεξα Αξραηνινγηθά Μνπζεία θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ή 

αδπλακία λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ή εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

εκθαλίδεηαη σο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ κνπζείνπ κε ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ 

«Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο ηε 

δπλαηφηεηα λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ξφιν ησλ θνξέσλ ηπθιψλ ζηελ πξφβιεςε γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ν 

παξάγνληαο «Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιώλ», εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ησλ κνπζείσλ. Σα Αξραηνινγηθά 

Μνπζεία/θνξείο ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα απηφ ζε ζρέζε κε ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία θαη γηα ηηο 

νπνίεο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

ή νξηζκέλα απφ απηά θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζπλνςίδνληαη γεληθφηεξα 

ζηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

αλαδεηθλχνληαη ε «έιιεηςε άιινπ πιηθνύ απαξαίηεηνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ή 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα, 

πιεξνθνξίεο ζε braille)» θαη ε «κε δπλαηόηεηα γηα απηηθή πξόζβαζε ζηα 

απζεληηθά εθζέκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ή ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα». 

Άιιεο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κνπζεία, είλαη ε «έιιεηςε 

δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ» θαη ε «έιιεηςε γλψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο». Απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο ε «έιιεηςε άιινπ πιηθνχ 

απαξαίηεηνπ…» θαη ε «έιιεηςε γλψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ…» 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ησλ κνπζείσλ 

κε ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο λα αμηνινγνχλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πςειφηεξα 

απφ ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε αλαπεξίεο φξαζεο δηαπηζηψλεηαη πσο ε ηάζε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. Μφλν ζε κία πεξίπησζε δειψλεηαη κφλν ε επηινγή «Δηδηθά 

ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνθιεηζηηθά γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο». Βαζηθή αθεηεξία ησλ κνπζείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ 

επηινγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ηα «ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα» πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ ηα κνπζεία θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ απηψλ, ε «ύπαξμε δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ» θαη ηα απζεληηθά εθζέκαηα 

ζηα νπνία κπνξεί λα επηηξαπεί ε απηηθή πξόζβαζε».  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



293 
 

 

Οη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ νκάδσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ν 

«πξνζδηνξηζκόο/επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ην 

είδνο ησλ δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία» κε ηελ αλάινγε 

πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πξνζζήθε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Έκθαζε δίλεηαη, 

επίζεο ζηελ «αλαιπηηθφηεξε θαη πην ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθήο» θαη ζηε ρξήζε πην 

«απιήο γιψζζαο». εκαληηθφ ξφιν έρνπλ, επίζεο, πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ αμηνπνίεζε αληηγξάθσλ ή άιινπ απηηθνχ πιηθνχ θαη θπζηθψλ 

ή ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ «Πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα αληηθείκελα (π.ρ. εθζέκαηα, αληίγξαθα)». ηηο πεξηπηψζεηο ππνδνρήο 

νκάδσλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο φξαζεο δηαπηζηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε 

χπαξμε αληηγξάθσλ πνπ αμηνπνηνχληαη κε φινπο ηνπο καζεηέο ή θαη κφλν γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεθηηθή 

δηακεζνιάβεζε κε ηε ρξήζε πην απιήο γιψζζαο θαη ηελ αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή 

ησλ εθζεκάησλ. Πξαθηηθέο φπσο ε πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε απζεληηθά εθζέκαηα, ε 

πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε θπζηθψλ ή ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ ή 

άιινπ απηηθνχ πιηθνχ εθαξκφδνληαη θπξίσο  γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. 

Δπίζεο, ν «ζρεδηαζκφο θαη ε πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» εκθαλίδεη ηζνκεξή θαηαλνκή ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

απαληήζεσλ ελψ ε πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη ιηγφηεξν ζπρλά γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο ηεο νκάδαο.  

 

- 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρν γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ («Πψο 

δηακνξθψλεηαη ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ θαη πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο;»), ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ 

ραξαθηεξίδεηαη «ζπρλή» θαη θπξίσο «πνιχ ζπρλή». Πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαίλεηαη 

λα ππάξρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο νκάδσλ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηηο νπνίεο θνηηνχλ θαη 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ χπαξμε καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κέζα 

ζηε ζρνιηθή νκάδα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ 

δειψλνπλ αλάινγε εκπεηξία, θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππνζηεξίδνπλ 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία ζπρλά δελ ελεκεξψλνπλ ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ αθνχ ζην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ ε απάληεζε ησλ 

κνπζείσλ είλαη αξλεηηθή θαη ζην 20% είλαη «ρη πάληα».  

 

Κπξηφηεξνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αιιεινελεκέξσζε («γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ 
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κνπζείνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο» θαη ε «γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηερόκελν 

ηεο επίζθεςεο από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ κνπζείνπ»). Δπίζεο, ηα Αξραηνινγηθά 

Μνπζεία δειψλνπλ θαη ηελ «παξνρή ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν» ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

κηθηψλ νκάδσλ ζηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θξίλεηαη «πάξα πνιχ» βνεζεηηθή θαη «πνιχ» έσο «πάξα πνιχ» 

βνεζεηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ νκάδσλ, γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπο, 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ζρέζεο ησλ 

καζεηψλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο, ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζην ρψξν, ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, ηελ βνήζεηά ηνπο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο γηα ηελ έιιεηςε δηάζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλεξγαζία ή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία φπσο θαη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Οη πξνηάζεηο ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάγθε πην ζπρλήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζε πξνηάζεηο γηα ηελ 

άκβιπλζε εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κνπζεία. Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ζπλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνχο, κε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ή κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη 

επηκνξθσκέλνη ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ηπθιφηεηαο θαη Μνπζεηαθήο Αγσγήο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο αιιά θαη γηα 

ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη ηελ ελεκέξσζε γεληθφηεξα ησλ 

κνπζείσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ/αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη γηα 

ζρεηηθέο δξάζεηο. Οη θπξηφηεξεο πξνηάζεηο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ άκβιπλζε 

δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαη 

αλαθνξά ζηε ζεκαζία επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε, 

ζηηο ππνδνκέο πξφζβαζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ αιιά θαη 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγθε ζηειέρσζεο ησλ κνπζείσλ κε πξνζσπηθφ, 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηε γεληθφηεξε ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

απφ ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζρνιεία. 
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- 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρνο 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα/ζηφρν ηεο έξεπλαο («Πνηνη παξάγνληεο 

ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ή εληζρχνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;»), νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο/άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ε «έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο» θαη 

ε «έιιεηςε νηθνλνκηθώλ πόξσλ» ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ 

ηφπν ηνπ κνπζείνπ. Άιιεο δπζθνιίεο είλαη ε «έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο», ε «ειιηπήο επηκφξθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα νπηηθήο αλαπεξίαο (νιηθή ή κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο)» θαη ε «ειιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα 

ζέκαηα αλαπεξίαο». Οη ηειεπηαίνη δχν παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ησλ κνπζείσλ κε ηα κνπζεία ησλ 

πεξηνρψλ «Δθηφο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» λα ηνπο βαζκνινγνχλ πςειφηεξα απφ ηα 

κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο». Σέινο, ν παξάγνληαο «δεηήκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ» θαίλεηαη λα απνηειεί κηθξφηεξν 

εκπφδην αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ησλ κνπζείσλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» βαζκνινγνχλ 

πςειφηεξα ηνλ παξάγνληα απηφ ζε ζρέζε κε ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΤΕΖΣΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

7.1. Αθεηεξηαθά ζεκεία ηεο έξεπλαο 

Κεληξηθφ ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα ην 

κνπζείν θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Black, 2005∙ Dodd & 

Sandell, 1998∙Hartley, 1995∙ Hetherington, 2000∙ McGinnis, 1999), ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο (Weisen, 2008), ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο 

πνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε (Dufreney-Trinchinetti, 2004∙ Fertier, 2004∙ Σζανχζεο, 1998). Ζ 

παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πέξα απφ ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πξφζβαζεο, 

ππνδνκψλ, δηεπθνιχλζεσλ θαη δξάζεσλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο γεληθφηεξα 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, εζηηάδεη ζηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ επηινγψλ πνπ αλάινγα κπνξεί λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ή 

θξαγκφ πξφζβαζεο (Weisen, 2008), ζηε ζεκαζία ησλ εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ γεληθφηεξα κε ην κνπζείν (Falk & Dierking, 

1992∙ Weisen, 2008) θαη ζηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά (Dufreney-Trinchinetti, 2004∙ Fertier, 2004∙ Σζανχζεο, 1998).  

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε πξφζβαζε ζηηο ηέρλεο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο γεληθφηεξεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη αηφκσλ θαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε (Fertier, 2004:70). 

Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε, ην ζρνιείν θαη ε επξχηεξε παηδεία απνηεινχλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ απφιαπζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ (Οηθνλφκνπ, 2003:67-70∙Σζανχζεο, 1998:107-109), αθνχ «ε 

πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ μεθηλάεη απφ ηελ εθπαίδεπζε» (Dufreney-Trinchinetti, 

2004:67). ε απηή ηε ζρέζε, ην ζρνιείν θαη ην κνπζείν, αλ θαη δηαθνξεηηθνί ζεζκνί 

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα (Hein, 1998:7∙ Hooper-Greenhill, 

2007:4), κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξγάλσζε θαη δπλαηφηεηεο κνηξάδνληαη 

θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηφρνπο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πξφζβαζε ζηα 

πνιηηηζηηθά αγαζά. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ 

κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζηηο αθεηεξίεο ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ θαη απξηαλψλ 

ελειίθσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ήδε απφ ηε ζρνιηθή ηνπο 

δσή. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ κνπζείνπ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, είλαη αλαγθαίν λα 

εηδσζνχλ φρη κφλν νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αιιά θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη κέζα απφ ην ζρνιείν γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζην κνπζείν, ζην κέηξν ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηεο επζχλεο πνπ αλαινγεί ζε θάζε έλα απφ ηα δχν απηά κέξε: ην 

κνπζείν θαη ην ζρνιείν. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί ηαπηφρξνλα ην αθεηεξηαθφ 

ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο θαη κε Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο ρψξαο αιιά θαη ε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, αλέδεημαλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κνπζείσλ φζν  θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη νξηζκέλεο 

αδπλακίεο, ράζκαηα ή/θαη απνθιίζεηο αλάκεζα ζε δεηήκαηα πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 

ηε ζεσξία ή ηηο ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο θαη ηελ πξάμε. Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ππφ ην πξίζκα ελφο δπλακηθνχ πιαηζίνπ θαη φρη κεκνλσκέλα ζε επίπεδν 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή κνπζείσλ, ην θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: α. ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο 

έξεπλαο κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία φπσο 

απηά παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά θαη ζπλνπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. θεθ. 

6), β. ηελ εξκελεία απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ, γ. ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη λέα εξσηήκαηα πνπ αλαδχνληαη θαη δ. ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ/καζεηψλ ζηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά ησλ κνπζείσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηελ πξνάζπηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο φισλ ησλ παηδηψλ γηα πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ.   

7.2. Γηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο 

πσο πξναλαθέξζεθε, παξά ηα αμηφινγα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαίλεηαη πσο 

ππάξρνπλ θαη αξθεηέο αδπλακίεο ζηελ πξαγκάησζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ/παηδηψλ ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ησλ κνπζείσλ. Οη αδπλακίεο απηέο 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ δεηήκαηα: α. ηελ πξόζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζηα κνπζεία, β. ηελ πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ξόινπ 

ησλ κνπζείσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη γ. ηε ζρέζε 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ θαη ηελ πξαγκάησζε κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο 

θαη πνιηηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο. Οη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

7.2.1.  Μεξηθή ή θαηά ζπλζήθε πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα 

κνπζεία 

Αλ θαη ε πξφζβαζε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηνλ πνιηηηζκφ είλαη ζεκειηψδεο αλζξψπηλν 

δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ πνπ ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

πξνβιέπνπλ θαη κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηελ πξαγκάησζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ (EuCAn, 1996, 2003∙ UN, 2006, 1948∙ Weisen, 2008), θαη 

παξφιν πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο απαζρνιεί γεληθφηεξα ηα κνπζεία, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ηνπο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ είλαη θαηλφκελν 
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απνθιεηζηηθά ειιεληθφ κε δηαθνξέο βέβαηα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ (EBU, 

2012∙Boussaid, 2004∙ Σζηηνχξε, 2005∙ Weisen, 2008). 

 

ηε ρψξα καο παξαηεξείηαη έλα έιιεηκκα ζε φ,ηη αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

θαη ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο, παξφιν 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαθαίλεηαη έλα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο πξφζβαζεο δελ αθνξνχλ κφλν ην επίπεδν ησλ 

κφληκσλ εθζέζεσλ θαη ζπιινγψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ 

ζρεδηαζκνί θαη παξεκβάζεηο, κειέηεο ή θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ην 

επίπεδν ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη εμ’ αξρήο θαη νη νπνίεο ζπάληα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. Οη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ 

κνπζείσλ ζηε ρψξα καο κε απνδέθηεο άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο κνπζείσλ πνπ έρνπλ νξγαλψζεη ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο πην ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο (βι. θεθ. 3).  

 

Οη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο αληαλαθιψληαη θαη ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθά 

ζρφιηα γηα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζε κνπζεία, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζηα 

νπνία εζηίαζε ε παξνχζα έξεπλα αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ γεληθφηεξα ζε κνπζεία κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, είλαη ζεκαληηθέο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα 

πεξηζζφηεξα Αξραηνινγηθά Μνπζεία αλέθεξαλ κία δπζθνιία λα πξνζθέξνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ελψ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα κνπζεία θαη νη θνξείο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε 

Γεληθά ρνιεία αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ελψ εθπαηδεπηηθνί Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ 

αλέθεξαλ πεξηπηψζεηο κνπζείσλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ιφγσ έιιεηςεο 

ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη πξφβιεςεο ή πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζα ήζειαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο ηνπο αιιά ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχζαλ λα «πξνζαξκνζηνχλ» ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. 

Οη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πξφζβαζεο γεληθφηεξα ή εηδηθφηεξα (π.ρ. κε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα, έιιεηςε άιινπ πιηθνχ φπσο απηηθά 

δηαγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο ζε Braille ή αληηγξάθσλ) επηζεκάλζεθαλ απφ ηα 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία σο βαζηθφηεξνο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα άηνκα/καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο παξάιιεια κε ηηο 

ειιείςεηο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

γεληθφηεξα ζηα κνπζεία επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 
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Αγσγήο πνπ ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ηελ 

«έιιεηςε πξφβιεςεο απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ γηα δξάζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο γηα 

καζεηέο/άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» θαη ηελ «έιιεηςε πιαηζίνπ 

ππνζηήξημεο απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία (Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ)», ρσξίο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη βαζηθέο αδπλακίεο ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ησλ θέληξσλ 

ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ππνζηήξημεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ «έιιεηςε 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ» πνπ αλαδείρζεθε σο ζεκαληηθφο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ αλάπηπμε παξνρψλ θαη δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ, ζα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη θαη ζην ζεκείν απηφ 

ππάξρεη κηα αληίθαζε. Υσξίο λα ππνηηκάηαη ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο πνπ 

νπσζδήπνηε είλαη ζεκαληηθή, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε αληίθαζε αλάκεζα ζηα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ δαπαλψληαη θαη επελδχνληαη ζπλνιηθά γηα ηε δεκηνπξγία 

κνπζείσλ θαη ηελ νξγάλσζε άιισλ δξάζεσλ θαη παξνρψλ γεληθφηεξα, θαη ζην κηθξφ 

κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ επελδχνληαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζε κνπζεία (EBU, 2012:8-9). 

Μηα άιιε αδπλακία πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρψξν ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ είλαη 

απηή πνπ αθνξά ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο φπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο. Ζ επηκφξθσζε απηή ζεσξείηαη δηεζλψο βαζηθή ζπληζηψζα κηαο 

ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο θαη έρεη ηδηαίηεξν ξφιν ζε δεηήκαηα 

ππνδνρήο, εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ζρεδηαζκνχ ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ζηελ 

ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή (Καζηξηλάθε, 2004∙ McGinnis, 1999:281∙Ναληφπνπινο & 

Μαθξή, 2004∙ Partington-Sollinger & Morgan, 2011:9). Χζηφζν, θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα θελφ αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε. Αλ θαη ζηε ρψξα 

καο ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε 

ζέκαηα αλαπεξίαο απφ ηελ πιεπξά θξαηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ζην πιαίζην δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ (Καζηξηλάθε, 2004∙Σζηηνχξε, 2004∙ΤΠΠΟ, 2004
α
), 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε ψζηε λα θαιχπηνληαη θαη νη αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ αλέθεξε ηελ έιιεηςε 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηνλ 

ηφπν αθνχ ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο δήισζαλ ζπρλφηεξα ηελ έιιεηςε 

επηκφξθσζεο. Σν δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

παξνπζηάδεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηα παξαδείγκαηα θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

φπσο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ή 

γεληθφηεξα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θ.ιπ., ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
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πξνζσπηθνχ λα απνθηήζεη θάπνηα ελεκέξσζε γηα ην ζέκα απηφ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη κέζα (π.ρ. δηαδίθηπν, ελεκεξσηηθέο εγθχθιηνη), ηε δηάξθεηα, ην ρξφλν 

πνπ έιαβαλ ρψξα απηέο νη δξάζεηο (π.ρ. αλαθνξέο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2003 κε αθνξκή ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο) ή θαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κνπζείσλ ηεο ίδηαο εθνξείαο αξραηνηήησλ (πξψελ Δθνξείεο 

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ). Παξάιιεια, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γεληθφηεξα ζε ζέκαηα αλαπεξίαο αιιά θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο αλαπεξίεο φξαζεο αμηνινγνχληαη απφ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία σο ζεκαληηθνί 

αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, ελψ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηφπν ηνπ κνπζείνπ κε ηα κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο λα 

βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο σο αλαζρεηηθνχο. Οη παξαπάλσ 

δπζθνιίεο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο. Ζ «άγλνηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ παηδηψλ/αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο σο έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο δπζθνιίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ γεληθφηεξα 

ζε κνπζεία κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή θαη ηε δνκή 

ππεξεζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

ζε Γεληθά ρνιεία δήισζαλ ηελ αδπλακία απηή ζπρλφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ 

ρνιείσλ. 

 

Ζ δηαπίζησζε απηή αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο θαη ην έιιεηκα 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ θαη ρψξσλ ζηε ρψξα καο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηνπο δηάζηαζε κε απνδέθηεο ζρνιηθέο θαη άιιεο νκάδεο αιιά θαη σο πφινη ηνπξηζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

(Ναληφπνπινο & Σζαιήο, 2015:278). Γελ είλαη ηπραίν, φηη ην δήηεκα ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο. 

7.2.2.  Ζ θαηά ζπλζήθε πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ 

ησλ κνπζείσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

Σα παξαπάλσ δεηήκαηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ηφζν ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ φζν θαη ζε επίπεδν επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, έρνπλ αληίθηππν θαη ζηελ πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ, ζηνηρείν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ξφιν 

ησλ κνπζείσλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. O θνηλσληθφο θαη εθπαηδεπηηθφο ξφινο πνπ 
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έρνπλ θαη αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα κνπζεία ζηνλ 21
ν
 αηψλα ηεθκεξηψλεηαη, φπσο 

παξνπζηάζηεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απφ πνιιέο κειέηεο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα κνπζεία σο δεκφζηνη ρψξνη κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

πνιηηηζκφ νθείινπλ λα είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο, λα παξέρνπλ επθαηξίεο 

απφθηεζεο θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Dodd & Sandell, 2001∙Hooper-

Greenhill, 1999, 2006, 2007∙ Hooper-Greenhill et al., 2000∙ Sandell, 2002, 2003, 

2007). ήκεξα είλαη γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ηα κνπζεία δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ θνηλσλία φρη κφλν κέζα απφ 

ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο ζπιινγήο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαθχιαμεο 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο αιιά θαη κέζα απφ έλα εχξνο δξάζεσλ 

πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη παξέρνπλ δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε δσή ηνπο. 

Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο αιιά θαη γηα φια ηα άηνκα ή νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλζήθεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ, ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

πνιηηηζκφ είλαη πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, ηελ 

εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε (EBU, 2012:4∙ Fertier, 2004:70). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηάζεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ, ηελ ςπραγσγία, ηε 

κάζεζε θαη ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ (Νάθνπ, 2001∙ Νηθνλάλνπ, 2010), 

ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε σο κία δηα βίνπ ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ αιιά πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο, αμίεο, επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο, θ.ιπ. (Hooper-

Greenhill, 2007:44-62), ην κνπζείν κπνξεί δπλεηηθά θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα 

εκπινπηίζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη κάιηζηα δηα 

βίνπ. Βαζηθή θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ε πξφζβαζε θαζψο ε έιιεηςε 

δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο δελ επηηξέπεη ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή, δηαησλίδνληαο νπζηαζηηθά ζπλζήθεο «απνθιεηζκνχ απφ ηε 

ζπκκεηνρή» (Σζανχζεο, 1998:93). 

 

Χζηφζν, ε έιιεηςε ππνδνκψλ πξφζβαζεο ζηε ρψξα καο, νη πεξηνξηζκέλεο παξνρέο 

ζηαζεξήο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ ζαθψο δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ αξηζκνχ ησλ κνπζείσλ θαη ηνπ πινχηνπ ησλ κνπζεηαθψλ 

ζπιινγψλ, θαη ν πεξηζηαζηαθφο ή απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο πνιιψλ απφ ηηο 

δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα άηνκα απηά, δε δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πξαγκάησζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ. Έηζη, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

φξαζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κηα νκάδα πνπ ππνεθπξνζσπείηαη ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ. Παξφιν πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα κνπζεία είλαη πξφζπκα λα 

νξγαλψζνπλ κία μελάγεζε γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο εθφζνλ απηφ δεηεζεί, ηα 

κνπζεία δελ θαηνξζψλνπλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ρψξν ζηαζεξά πξνζβάζηκν γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο (Σζηηνχξε, 2005:39) θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο δχζθνια κπνξνχλ λα 

επηζθεθηνχλ απζφξκεηα έλα κνπζείν ηεο επηινγήο ηνπο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά 
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ηνπο θαη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ξπζκίζεη ηνλ 

ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επίζθεςήο ηνπο θαη λα έρνπλ εμαζθαιίζεη φηη ε επίζθεςε 

είλαη εθηθηή (Boussaid, 2004∙ Reich et al., 2011), ελψ πνιιέο θνξέο ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο απφ ηα ίδηα ηα κνπζεία φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο (ΔBU, 2012:19).   

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο ε 

έιιεηςε ππνδνκψλ πξφζβαζεο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θξαγκφ θαη αληίζηξνθα 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο. Οη ειιηπείο ππνδνκέο 

πξφζβαζεο θαη ζπλαθφινπζα νη πεξηνξηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζεσξεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ή κπνξνχλ λα έρνπλ ηα κνπζεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη 

εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο κε βάζε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο αμηνινγνχλ πνιχ ζεηηθά ηελ -ελ δπλάκεη- ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε. ην δήηεκα απηφ επηζεκαίλνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, φπσο ε δηεχξπλζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεψλ 

ηνπο, ε θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη 

ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ε απηνεθηίκεζε, ε απηνπεπνίζεζε, ε ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε 

βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ, θ.ά. ε 

επξχηεξν επίπεδν αλαθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ πην ζηαζεξήο θαη ζπζηεκαηηθήο πξφζβαζεο, 

ηελ εμνηθείσζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε θαη 

ρσξίο αλαπεξίεο φξαζεο. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα έρνπλ αληίθηππν ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, ζε αηνκηθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ, θαη’ αλαινγία κε άιιεο ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, δειαδή ζε επίπεδν αηφκνπ, θνηλνηήησλ θαη θνηλσλίαο (Dodd & Sandell, 

2001∙ Hooper-Greenhill et al, 2000∙Sandell, 2002
α
, 2003, βι. θαη θεθ. 1.3.). Χζηφζν, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζέηνπλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξφζβαζεο επηζεκαίλνληαο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ππάξρνπλ: «απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ηνπο δίλεηο πξφζβαζε ζην κνπζείν δελ κπνξείο λα 

κηιάο γηα έληαμε». Οη ειιηπείο ππνδνκέο πξφζβαζεο ζπλδένληαη κε ηελ αδπλακία ησλ 

Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπο ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα 

κνπζεία επηζεκαίλνπλ φηη ε αδπλακία απηή δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα ζθφπηκε άξλεζε 

αιιά ζε πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ, πφξσλ, 

θ.ιπ. 
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Οη πεξηνξηζκνί ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ πινχζηα, θαηά ηα άιια, εθπαηδεπηηθή δξάζε πνιιψλ 

Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ ηεο ρψξαο καο, ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ κνπζεηαθή θαη 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο (Καζβίθεο, Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 

2002∙Νηθνλάλνπ, 2002∙ΤΠΠΟ, 2002), αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη 

πεξηνξηζκνί πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο ρψξνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ζρεηηθέο ππνδνκέο ή ηηο ζεκαηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα «πξνζαξκνζηνχλ» θαη λα απεπζπλζνχλ ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζε επίπεδν εθζεκάησλ. Ζ αληίθαζε αλάκεζα ζηνλ πινχην 

ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο έρεη 

επηζεκαλζεί θαη απφ μέλνπο εξεπλεηέο (Weisen, 2008:247).  

 

Γεληθφηεξα, ην είδνο ησλ εθζεκάησλ ηα νπνία είλαη «δηαζέζηκα» ή «θαηάιιεια» γηα 

πξφζβαζε κέζσ αθήο είλαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο φξαζεο, ζηνηρείν ην νπνίν αλαδείρζεθε θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο αθνχ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ «πξνζαξκνγή» ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ε «χπαξμε 

απζεληηθψλ εθζεκάησλ ζηα νπνία  κπνξεί λα επηηξαπεί ε απηηθή πξφζβαζε» θαη ε 

«χπαξμε δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ». Ζ θχξηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα κνπζεία 

είλαη ε «πξνζαξκνγή» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γεληθφηεξα γηα ζρνιηθέο νκάδεο ζηηο αλάγθεο ησλ  καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο φηαλ απηφ δεηεζεί, ζηνηρείν ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο απηήο (Υξπζνπιάθε, 1997∙Γθφηζεο, 2004∙ Πίλε, 

2004). Αληίζηνηρα, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

κνπζεία δπζθνιεχνληαη λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε 

καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε κε δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζηα 

εθζέκαηα θαη ε έιιεηςε άιινπ πιηθνχ φπσο αληίγξαθα ή άιινπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

πιηθνχ.  

 

Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία κπνξεί λα επηηξαπεί ε πξφζβαζε 

κέζσ αθήο εμππεξεηεί ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ άξζε θξαγκψλ 

αηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη 

ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

άιινπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαλέσζεο θαη παξνρήο δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ θαη ζεκαηηθψλ  ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ. Ζ παξαπάλσ δπζθνιία 

επηζεκάλζεθε θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλέθεξαλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξεί λα ήηαλ ελδηαθέξνληα θαη «ειθπζηηθά» γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο αιιά δελ κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ελψ νη 
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«πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία επηηξεπφηαλ ε απηηθή πξφζβαζε»  

αλαδείρζεθε σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο δπζθνιίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζηνηρείν απηφ αληηθαηνπηξίδεη κηα βαζηθή αδπλακία ησλ κνπζείσλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν παξέρνληαο δπλαηφηεηεο 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ 

δηαρεηξίδνληαη αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ 

γεληθφηεξα ζηα κνπζεία θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κνπζείσλ θαη κάιηζηα 

ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο ηα πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. δνκή εθπαίδεπζεο, πεξηνρή 

ππεξεζίαο, θ.ιπ.).   

 

Πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ, δειαδή ζρνιηθψλ 

νκάδσλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο φξαζεο. ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ππάξρνπλ νξηζκέλεο αλαθνξέο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θαιέο 

πξαθηηθέο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ή ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο αιιά θαη ζηε 

γεληθφηεξε πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ρσξίο λα 

παξαβιέπνληαη θαη νη δηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο 

ησλ καζεηψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα Αξραηνινγηθά Μνπζεία πνπ δήισζαλ φηη 

έρνπλ θάπνηα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο αλέθεξαλ εκπεηξία απφ πεξηπηψζεηο κηθηψλ νκάδσλ. 

Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα κνπζεία είραλ δειψζεη 

γεληθφηεξα ηηο  δπζθνιίεο ηνπο λα πξνζθέξνπλ νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ζηελ πξάμε επίζθεςε ζρνιηθήο νκάδαο θαη κε καζεηή ή καζεηέο κε αλαπεξία 

φξαζεο. Σν ζηνηρείν απηφ αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ ζχλζεηε θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα κνπζεία. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ πνπ 

δήισζαλ φηη έρνπλ θάπνηα εκπεηξία απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφο γηα ηελ εμαγσγή 

πνζνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ην παξαπάλσ ζηνηρείν ζπκβαδίδεη κε ηελ ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα αθνχ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

θνηηνχλ ζε Γεληθά ρνιεία, ελψ Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε πέληε 

πφιεηο ζηελ Διιάδα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα κνπζεία θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

φρη απαξαίηεηα «εηδηθψλ νκάδσλ ηπθιψλ», νη νπνίεο επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αλνκνηνγέλεηα.  
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ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ νκάδσλ, θαίλεηαη πσο ηα κνπζεία πξνζπαζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ αλάινγα κε ηελ 

χπαξμε αληηγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, ηε δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κε ηελ πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, δήηεκα ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη αλ θαη ν παξάγνληαο  «άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα 

ηελ απηηθή πξφζβαζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ ζηα εθζέκαηα», είλαη κηα δπζθνιία 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία πνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαηαηάζζεηαη ζηε κέηξηα ζέζε ηεο 

θιίκαθαο, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηε δνκή 

εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο δήισζαλ ηε δπζθνιία απηή 

ζε ζπρλφηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ Γεληθά ρνιεία 

νη αλαθνξέο γηα πην ζπζηεκαηηθή πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα είλαη ειάρηζηεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία αλαθέξνληαη 

ζε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο, ζηελ απζηεξφηεηα ηεο ηήξεζεο ηνπ 

θαλφλα γηα απαγφξεπζε ηεο αθήο, ζηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζε πξνζήθεο ή αθφκα θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφζβαζε απηή γηλφηαλ «άηππα». 

Οη ειιηπείο δπλαηφηεηεο ή θαη ε απνπζία δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο κνπζεηαθέο 

ζπιινγέο, νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία επηηξέπεηαη γεληθφηεξα ε 

απηηθή πξφζβαζε αιιά θαη o ηξφπνο ή νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη απηή ε 

πξφζβαζε φηαλ επηηξέπεηαη, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ νκάδσλ, 

θαηαδεηθλχνπλ θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο ζε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ 

κνπζείσλ, ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αλακέλνληαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ηα νπνία δελ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν γλψζεηο αιιά θαη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, θ.ιπ. (Hooper-

Greenhill, 2006, 2007:44-62). Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξέο γηα «άηππε» πξφζβαζε 

κέζσ αθήο δεκηνπξγνχλ θαη εξσηήκαηα σο πξνο ηηο αληηιήςεηο πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθψλνληαη ζηα παηδηά γηα ην δηθαίσκά ηνπο σο άηνκα γηα πξφζβαζε ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ θαη ηελ αίζζεζε φηη απηφ επηηξέπεηαη «ιίγν» κε φξνπο «θαηαλφεζεο» 

θαη «επαηζζεηνπνίεζεο» θαη φρη κε φξνπο δηθαησκάησλ θαη ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο 

θαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξφβιεςεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

ζην κνπζείν. Παξάιιεια, νη αλαθνξέο απηέο δε ζπλάδνπλ θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο 

ελφο «κνπζείνπ γηα φινπο» αθνχ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληίιεςεο φηη ην κνπζείν είλαη έλαο ρψξνο πνπ δελ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο  ελψ νη ζπλζήθεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ απηψλ. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα ή αληηθείκελα είλαη 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη ηελ 
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πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ, ρσξίο φκσο λα είλαη θαη ε 

κνλαδηθή ή ε ηθαλή ψζηε ην κνπζείν λα κεηαηξαπεί ζε έλα ρψξν εκπεηξηψλ κε λφεκα 

γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο. Ζ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθή θξάζε 

εθπαηδεπηηθνχ απφ Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ, απνδίδεη πνιχ εχζηνρα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνζεθηηθνχ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ψζηε 

λα απνηεινχλ γφληκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο 

φξαζεο, φπσο άιισζηε γηα φια ηα παηδηά γηα ηα νπνία δελ αξθεί απιψο λα κπνπλ ζην 

ρψξν θαη λα θνηηνχλ ηα εθζέκαηα: «Άκα ηα πεξάζεηο απιά γηα λα αγγίμνπλ θάηη θαη δελ 

ηνπο εμεγήζεηο, δελ ηνπο πεηο, δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηίπνηα. Παίδεη ξφιν φιν ην 

πξφγξακκα». 

 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη είραλ εκπεηξία απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ 

κνπζείσλ πνπ αμηνπνηνχζαλ πνηθηιία κέζσλ θαη κεζφδσλ κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, επηζεκαίλνπλ ζεηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ηνπο ζηηο δξάζεηο απηέο. ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ε 

ςπραγσγία, ν ελζνπζηαζκφο, ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εκπεηξηψλ κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην παηρλίδη πνπ 

επέηξεπαλ ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ε εξγαζία ζε νκάδεο, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην νκάδσλ, ε ζπλεξγαζία, ε 

επηθνηλσλία, ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο αιιά θαη ν  

ζεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αλεμάξηεηα απφ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ε γεληθή εηθφλα είλαη πσο φηαλ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα κε βάζε παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ, απηφ θαηαγξάθεηαη 

ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο απνηίκεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξάιιεια κε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο. Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνδνκέο πξόζβαζεο. 

 

Χζηφζν, νη πξνυπνζέζεηο απηέο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ δελ θαίλεηαη λα πιεξνχληαη πάληα 

αλάινγα θαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κνπζείνπ ή 

θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνζηήξηδαλ 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζην 

πιαίζην γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεσλ, γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ρσξίο ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ειιηπείο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ή επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ρσξίο θάπνηα νξγάλσζε ζην πιαίζην εκεξήζησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, 

πεξηιακβάλνπλ αξθεηά αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ θνχξαζε ησλ καζεηψλ απφ ηε κεγάιε δηάξθεηα ησλ 

μελαγήζεσλ ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππήξρε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα εθζέκαηα, ηελ 

αλία, ηελ παζεηηθή ζέζε ησλ καζεηψλ, ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο, ηελ απνγνήηεπζε 

απφ ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ζηα εθζέκαηα ή αθφκα θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ δελ 
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ήζειαλ λα κπνπλ ζην επφκελν κνπζείν πνπ ήηαλ ζην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο, 

εθδειψζεηο άγρνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ή 

ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο κε άιια παηδηά γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ 

ηα εθζέκαηα ιφγσ ησλ ειιηπψλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο. Οη παξαπάλσ αλαθνξέο δε 

ζπλάδνπλ κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζην κνπζείν, ην ζηνηρείν ηεο 

εκπεηξίαο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηφζν γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο φζν θαη γηα ηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο 

(Hooper-Greenhill, 2006, 2007:44-62), θαη κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηηο ίδηεο ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, ζηηο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γεληθά αιιά θαη γηα ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ (Γεξκαλφο, 2006) ή 

θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ παηδηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο.  

 

Άιια δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ησλ κηθηψλ νκάδσλ είλαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ, ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πιεζηάζνπλ ζηα 

εθζέκαηα θαη λα εμεγήζνπλ ιεθηηθά ζηνλ ή ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο απηφ 

πνπ ηα άιια παηδηά είραλ αθνχζεη θαη είραλ δεη πξνεγνπκέλσο θαη ελψ ε νκάδα είρε 

ήδε πξνρσξήζεη ζε επφκελν έθζεκα, ε δηαρείξηζε ηεο νκάδαο φπσο ε εθ ησλ πζηέξσλ 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

αιιά θαη δεηήκαηα ζνξχβνπ ησλ άιισλ παηδηψλ πνπ δπζθφιεπε ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. Τπάξρνπλ, επίζεο, αλαθνξέο ζε εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ ππφινηπε ζρνιηθή 

νκάδα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αθνινπζνχζαλ άιιε δηαδξνκή γηα λα κπνξέζνπλ 

λα αγγίμνπλ ηα εθζέκαηα. Ζ αληηκεηψπηζε απηή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

εθζεκάησλ απφ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηα άιια βιέπνληα παηδηά, ζηνηρείν πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αθνχ γηα ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθφ λα κνηξάδνληαη ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη  κε ζπλνκειίθνπο ηνπο (Griffin, 2007:33-35).  

 

Σα παξαπάλσ αλαδεηθλχνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ηφζν ζε επίπεδν πξφζβαζεο ζε 

εθζέκαηα ή αληίγξαθα φζν θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή επηζθέςεσλ ζε κνπζεία πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηα δπλεηηθά πνιιαπιά καζεζηαθά νθέιε γηα ηα παηδηά θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο 

επηζθέπηεο αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ γηα ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηα άηνκα ηελ απφθηεζε πινχζησλ θαη γφληκσλ καζεζηαθψλ θαη 

θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ. Γηα ην ρψξν ησλ κνπζείσλ έρεη επηζεκαλζεί φηη νη 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο γεληθφηεξα έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε κνπζεηαθή 

εκπεηξία αιιά θαη γηα ηε ζρέζε κε ην κνπζείν γεληθφηεξα. Οη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 

ηα άηνκα γηα ην κνπζείν, ηη κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ή λα απνθνκίζνπλ ζε 

έλα κνπζείν θαζνξίδεη ηε κνπζεηαθή εκπεηξία, ηα θίλεηξα θαη ηελ επηζπκία 

επαλάιεςεο παξφκνησλ εκπεηξηψλ (Falk & Dierking, 1992). Αλ κηα εκπεηξία ζην 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαηαγξαθεί σο αξλεηηθή επεξεάδεη ηελ επηζπκία γηα επαλάιεςε 

παξφκνησλ επηζθέςεσλ θαη αλάινγα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε 
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αληηιήςεσλ γηα ην κνπζείν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην άηνκν 

ή θαη αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηφ (Νηθνλάλνπ, 2002:29-30).  

 

Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πνιχ πεξηζζφηεξν αλ ππάξρνπλ 

επαλαιακβαλφκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζε κηα 

ειηθία πνπ ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Σν δήηεκα ησλ «επαλαιακβαλφκελσλ» εκπεηξηψλ 

παξεκπφδηζεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κνπζείσλ έρεη επηζεκαλζεί σο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ «παξαίηεζε» θαη ηειηθά 

ζηνλ «πνιηηηζηηθφ απνθιεηζκφ» (Weisen, 2008:247). πσο επηζεκαίλεη ν Wapner 

(2013), γηα νξηζκέλα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο κηα αξλεηηθή εκπεηξία είλαη αξθεηή 

κε ηελ έλλνηα φηη δελ ρξεηάδνληαη πνιιέο απνγνεηεπηηθέο ή αξλεηηθέο εκπεηξίεο πξηλ 

απνξξίςνπλ κηα επφκελε επίζθεςε ζε κνπζείν θαη δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ επαλάιεςε 

κηαο αθφκε αξλεηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φξαζεο, θησρέο, 

απνγνεηεπηηθέο ή θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαηά ηε ζρνιηθή 

ηνπο εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ειιηπείο δπλαηφηεηεο ησλ κνπζείσλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ πξφζβαζεο θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο απηνί λα έρνπλ ή λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζε άιια πιαίζηα φπσο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζηε δηάξθεηα 

δηαθνπψλ, θ.ιπ., κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ έλα κάιινλ αξλεηηθφ αθεηεξηαθφ πιαίζην. 

Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κπνξεί λα έρνπλ έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κειινληηθή ηνπο ζρέζε κε ηα κνπζεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

απηά πξνζθέξνπλ θαη κε καθξνπξφζεζκν αληίθηππν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο σο 

πξνο ηελ επηζπκία ηνπο λα επηζθέπηνληαη κνπζεία θαη ηελ εμνηθείσζε κε απηά.   

7.2.3.  Πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

Ζ ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ζην κνπζείν θαη ηε 

ζπκβνιή ή ηελ ελ δπλάκεη ζπκβνιή ηεο αλάπηπμεο ηεο Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο 

ηφζν ζε επίπεδν καζεηψλ φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο επξχηεξα (βι. 

θεθ. 4). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιπδηάζηαηε θαη αιιειεπηδξαζηηθή θχζε ηεο 

κνπζεηαθήο εκπεηξίαο θαη παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα 

(ελδηαθέξνληα, θίλεηξα, πξνεγνχκελεο γλψζεηο, θ.ιπ.), ηνλ θπζηθφ παξάγνληα 

(ρψξνο, δπλαηφηεηα επηινγψλ, πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.ιπ.) αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ 

παξάγνληα (αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, δηακεζνιάβεζε ηξίησλ, θ.ιπ.) (Falk & 

Dierking, 1992), ε ζρέζε θαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαζνξίδεηαη απφ ηα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο 

πνπ καζαίλνπλ, ηνλ ρψξν θαη ην θπζηθφ πιαίζην ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο, ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Griffin, 2007). Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ε Νηθνλάλνπ (2002:102), 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη απνηεινχλ 

ηνλ «ζπλδεηηθφ θξίθν» κε ηνπο καζεηέο. Υσξίο λα αγλνείηαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο, 
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είλαη γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηε δηακφξθσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ην 

κνπζείν (Βέκε, 1995, 2003, 2006∙Κνπβέιε, 2000), αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ηα παηδηά 

θαη θπξίσο νη ζρνιηθέο νκάδεο «νδεγνχληαη» ζην κνπζείν κε βάζε ηηο επηινγέο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο πνπ επηιέγνπλ λα 

επηζθεθηνχλ έλα κνπζείν κε αθεηεξία ηα δηθά ηνπο θίλεηξα θαη ζην πιαίζην ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. 

 

Μηα βαζηθή αδπλακία ή απφθιηζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζεσξία 

θαη ζηελ πξάμε θαη ε νπνία αλαδείρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε 

έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε ζεσξείηαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ γηαηί εληζρχεη 

ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη γλσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ επίγλσζε ησλ δπλεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επηζθέςεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ, ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

καζεηψλ απφ ην ρψξν ησλ κνπζείσλ, ζηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε έρεη επηζεκαλζεί απφ εξεπλεηέο 

(Αλδξένπ, Καζίδνπ, Κπξίδεο & Σζεθεξίδνπ, 2008∙ Βέκε, 1995, 2003, 2006∙ Νάθνπ, 

1998, 2001∙ Νηθνλάλνπ, 2002, 2010∙ηεθάλνπ, 2010), θαη ηα αμηφινγα βήκαηα πνπ 

έρνπλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απφ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, κνπζεία θαη 

άιινπο θνξείο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα έιιεηκα ζην δήηεκα απηφ πνπ 

απνηππψλεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη νχηε ζρεηηθά καζήκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νχηε 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο. Αο ζεκεησζεί, φηη ε αλαγθαηφηεηα απηή επηζεκαίλεηαη θαη 

ζηηο πξνηάζεηο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

θαη αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε (θαη) ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο. 

 

Σα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπ δηθνχ ηνπο ξφινπ αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη κέζα 

ζην ζρνιείν γηα ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

θαη ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζηφρσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, γεληθφηεξα νη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε 

(θαη) ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζηε ζπκβνιή ησλ κνπζείσλ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε είλαη πνιχ ζεηηθέο, ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη θάπνηεο 
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πξνυπνζέζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δελ αθνξνχλ κφλν ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ην ζρνιείν θαη ηηο δηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, εθηφο απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο, είλαη ε ζχλδεζε 

ησλ επηζθέςεσλ ζην κνπζείν κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε θαη κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιεη θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ε θαηάιιειε 

επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη 

Γεληθήο Αγσγήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ αιιά θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

επηζθέςεσλ ψζηε νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία λα νδεγνχλ ζε ζεηηθέο θαη ζπρλέο 

εκπεηξίεο.  

 

κσο θαη ζηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αδπλακίεο αλάκεζα ζε 

απηφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θαη αλάκεζα ζε απηφ 

πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη. Γηα παξάδεηγκα, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζχλδεζε 

ησλ επηζθέςεσλ ζην κνπζείν κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε θαη ηνπο ηξφπνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη ζπλεζίδεη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε θπξηφηεξν φκσο ηξφπν ηελ «ελεκέξσζε θαη ηε ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο», ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα πιηθφ ησλ κνπζείσλ, άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ή 

πιηθφ πνπ ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη, αθνχ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο-δειψζεηο εκθαλίδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ρνιείσλ λα δειψλνπλ ζπρλφηεξα ηηο παξαπάλσ 

πξαθηηθέο θαη ηε ρξήζε ζρεηηθνχ πιηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ κε 

βάζε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη αλαθνξέο ζηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή εθαξκνγήο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ιηγφηεξεο ηφζν 

ζε επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία φζν θαη 

κεηά απφ απηέο. 

 

Αλ θαη ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ νξγάλσζεο ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο («Οχησο ή άιισο μεθηλάκε απφ πξηλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλεξγαζία»), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία αλαθέξνπλ πνηθίιεο παξακέηξνπο αλαθνξηθά 

κε ην δήηεκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηε γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Οη αδπλακίεο πνπ αλαθέξνληαη ζπλδένληαη κε ηηο δπζθνιίεο 

εχξεζεο ή ζρεδηαζκνχ αλάινγνπ πιηθνχ, ην ρξφλν πινπνίεζεο απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηηο πξνζπάζεηεο γηα θάπνηα εμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ή 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ηελ αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ηάμεσλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία αλαθέξνπλ 

παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο γεληθφηεξεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

γεληθψλ ηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 

πξνεηνηκαζία ή πξνέθηαζε. Αλαθνξέο, ππάξρνπλ, επίζεο θαη ζηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε 

πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο κέζα ζηα Γεληθά  ρνιεία θαη ηηο 

δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο ή αθφκα θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο γηα ηελ ίδηα ηελ επίζθεςε 

ζην κνπζείν. 

 

Οη αλαθνξέο απηέο αλαδεηθλχνπλ αδπλακίεο ζηελ πξαγκάησζε κηαο ακθίδξνκεο 

ζρέζεο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ, ηελ «επηθαλεηαθή» αξθεηέο θνξέο αληηκεηψπηζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη αληίζηνηρα ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ (ηεθάλνπ, 

2010), αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ή ηηο αδπλακίεο ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ειιηπείο ζπρλά ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ γηα ηνπο καζεηέο 

κε αλαπεξίεο φξαζεο απφ Γεληθά ρνιεία, δε δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ζπκβαίλεη λα κελ 

ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο θαη ην ίδην ην κνπζείν πνπ πξφθεηηαη λα δερηεί κηα ζρνιηθή 

νκάδα κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ε ζπλεξγαζία απηή δελ είλαη κηα γεληθεπκέλε ή ζηαζεξή πξαθηηθή. Σα 

πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο έδεημαλ φηη 

θπξηφηεξνη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελεκέξσζε είηε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο είηε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο επίζθεςεο ή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα δηαθαίλνληαη άιινη ηξφπνη πην ζπζηεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Αλάινγε είλαη θαη ε εηθφλα απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαζψο νη 

αλαθνξέο ζε άιινπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο είλαη ειάρηζηεο ελψ θαλέλαο 

εθπαηδεπηηθφο δελ αλέθεξε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ/δηαθνξνπνίεζε ή ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αο ζεκεησζεί, φηη ζην ρψξν ηεο 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο ππνζηεξίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία αιιά θαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνληαο ηνπο 

καζεηέο ηνπο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ή θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο ψζηε ηα κνπζεία λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 

(Νηθνλάλνπ, 2002:47). 

Γεληθφηεξα ηα κνπζεία πνπ είραλ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ παξνπζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ιφγνπο φπσο ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη 

ηελ εδξαίσζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ, ε ελίζρπζε 

ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο, ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζην 

ρψξν, ε βνήζεηα ζε πξαθηηθά δεηήκαηα, θ.ιπ. Χζηφζν, ζηηο αλαθνξέο ησλ κνπζείσλ 
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πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλα ζρφιηα γηα αδπλακία ζπλεξγαζίαο ιφγσ έιιεηςεο 

ππνδνκψλ ή δπζθνιίεο νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ελεκέξσζεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αδπλακίεο, 

θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζρνιηθψλ νκάδσλ απφ Γεληθά ρνιεία, παξφιν πνπ 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο 

πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ κνπζείνπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Αο ζεκεησζεί φηη γηα ηα 

κνπζεία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο, ε πξνεγνχκελε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε 

θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάινγε πξνεηνηκαζία θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πνιιά απφ 

απηά έρνπλ ζε επίπεδν ππνδνκψλ. Ζ απνπζία ή κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ χπαξμε καζεηή ή καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

ζηε ζρνιηθή νκάδα, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Αξραηνινγηθψλ 

Μνπζείσλ πνπ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ πάληα ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε καζεηή ή 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα: «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 

έλα ή δχν παηδηά ζηελ ηάμε ηνπο δελ καο ελεκεξψλνπλ (ή ζπάληα) θαη 

πξνζαξκνδφκαζηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή». 

 

χκθσλα κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γεληθά ρνιεία δήισζαλ φηη ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ είρε 

θάπνηα ελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζηα κνπζεία ή ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο απφ απηέο, αιιά ε ελεκέξσζε 

απηή επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο θαη δελ θαίλεηαη λα είλαη κηα 

γεληθεπκέλε πξαθηηθή, αθνχ ππήξραλ θαη αλαθνξέο γηα κε ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ή ελεκέξσζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Οη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ ην ράζκα αλάκεζα ζε απηφ πνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην θαη ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο - απνπζία ελεκέξσζεο ή έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ - είλαη ζχλζεηνη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρνπλ 

αζάθεηεο σο πξνο ην πνηνο πξέπεη λα ελεκεξψζεη (π.ρ. ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο), αλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ελεκέξσζε 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο ή αλ ην κνπζείν ζα έθαλε θάηη 

δηαθνξεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε κεησκέλε φξαζε («Αλ πίζηεπα φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ θάηη παξαπάλσ ζα ην έιεγα»). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά 

εθπαηδεπηηθνχ γηα πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο επηζήκαλε φηη αλ ε αλαπεξία ήηαλ θηλεηηθή ίζσο λα 

ππήξρε ε πξφβιεςε γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη γηα δεηήκαηα 

πξφζβαζεο, ελψ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ππήξραλ θαη ζε δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γεληθφηεξεο αληηιήςεηο θαη ηηο επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε αλάινγνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

ε άιιε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη ε απνπζία ελεκέξσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζρνιείνπ θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ απφ άιια ηκήκαηα (π.ρ. παηδηά ζην 
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θάζκα ηνπ απηηζκνχ). Άιιεο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε κε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ επηινγή θαη ζηελ απφθαζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ή πεξηπηψζεηο πνπ θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψζεθαλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. 

Αλαθνξέο, επίζεο, ππάξρνπλ γηα δπζθνιίεο πνπ αλαθάιπςαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πνξεία ηεο ρξνληάο κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζε 

επφκελεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη λα ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ή 

γηα ειιείςεηο ζην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζην κνπζείν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη φηαλ ππάξρεη 

ελεκέξσζε ηα κνπζεία έρνπλ πάληα ηηο ππνδνκέο γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην 

πξφγξακκά ηνπο απνηειεζκαηηθά ή φηη νη μελαγνί κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ 

μελάγεζή ηνπο.  

 

Αλ θαη ε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζεσξείηαη θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην κνπζείν, ην δήηεκα απηφ 

θαίλεηαη λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ρψξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ θαζψο ε κέξηκλα γηα ην δήηεκα απηφ γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ 

θαη φρη πάληα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα Γεληθά ρνιεία 

θαίλεηαη φηη αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη κηα πξνεγνχκελε ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα 

ζηνρεχεη ζηε γεληθή ελεκέξσζε γηα ηε δηαζθάιηζε θάπνησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο 

αιιά αθνχ έρεη γίλεη ε επηινγή ηνπ  κνπζείνπ θαη έρεη ιεθζεί ε απφθαζε γηα 

επίζθεςε ζε απηφ. Γεληθφηεξα, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ πνπ επηζεκαίλεηαη ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

είλαη νη επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ κνπζείνπ πνπ ζα 

επηζθεθηεί κηα ζρνιηθή νκάδα κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο νη δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ φπσο ε ειηθία, ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, θ.ιπ. Αλ θαη ε δπλαηφηεηα επηινγψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνπζείσλ είλαη 

ινγηθφ φηη θαζνξίδεηαη θαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζηηο επηινγέο απηέο είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο. Σν ζηνηρείν απηφ θαίλεηαη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ («Δκείο 

ζέινπκε ηέηνηα κνπζεία πνπ ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα αγγίμνπλ»), θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο αλακελφκελν, αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ 

ζην παξειζφλ ην ζηνηρείν απηφ δελ είρε δηαζθαιηζηεί. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

Δηδηθψλ ρνιείσλ Σπθιψλ αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο επηινγήο 

ρψξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ («ρη παληνχ, φ,ηη λα λαη»), θάηη πνπ 

κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα φια ηα παηδηά αιιά θαη ηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ή παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη άιιεο αλαπεξίεο.   

 

Χζηφζν, γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλα Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ φηαλ 

επηθνηλσλεί κε έλα κνπζείν γηα λα ξπζκίζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο θαη 

άιια πξαθηηθά δεηήκαηα φπσο ε εκεξνκελία επίζθεςεο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θ.ιπ., δίλεη θαη ηελ «ηαπηφηεηά» ηνπ θαη επνκέλσο θαίλεηαη 
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ινγηθφ ζην πιαίζην απηήο ηεο επηθνηλσλίαο λα ηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο πξφζβαζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ θνηηνχλ ζε Γεληθά ρνιεία, 

ν παξάγνληαο απηφο αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηα 

κνπζεία πξηλ απφ ηελ ηειηθή επηινγή δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε 

θαζψο νη αλαθνξέο γηα ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη ειάρηζηεο. Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο 

Σκήκαηνο Έληαμεο αλέθεξε φηη επηιέγεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Γεληθψλ Σάμεσλ λα επηζθέπηεηαη κνπζεία ζηα νπνία νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε: «Δλλνείηαη φηη ζην Σκήκα Έληαμεο επηιέγνπκε 

λα πάκε ζε κνπζεία πνπ είλαη πξνζβάζηκα».   

Παξφιν πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε δε ιείπνπλ θαη ηα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ 

ηφζν ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ φζν θαη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ, νη παξαπάλσ 

αδπλακίεο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, 

ηδηαίηεξα ζε πιαίζηα ζπλεθπαίδεπζεο. Οη δπζθνιίεο ή ειιείκαηα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ζε επίπεδν πιηθνχ, πξνεηνηκαζίαο θαη πξφβιεςεο γηα δεηήκαηα πξφζβαζεο, 

ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο (π.ρ. καδηθέο επηζθέςεηο, γεληθνχ ηχπνπ 

μελαγήζεηο), νη δπζθνιίεο ή θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη νη γεληθφηεξεο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο ζε επίπεδν 

ππνδνκψλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα, δεκηνπξγνχλ έλα πιέγκα 

παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο ζπλζήθεο πξαγκάησζεο κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ θαη δηακφξθσζεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηα παηδηά κε 

αλαπεξίεο φξαζεο απφ ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηζθέςεηο ζε κνπζεία.  

7.3. Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ  

Ζ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε ζε δχν δηαθνξεηηθνχο 

ζεζκνχο θαη θνξείο φπσο ζρνιεία θαη κνπζεία θαη ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, επηρεηξεί ηελ εξκελεία ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ θαη 

ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ή κπνξεί λα δηακνξθψλνπλ ηε 

ζρέζε ησλ αηφκσλ/καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε ην κνπζείν γεληθφηεξα, ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ κνπζείνπ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαη νη δπζθνιίεο ζηελ πξαγκάησζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά ησλ κνπζείσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ξφινπ ησλ κνπζείσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κέζα απφ έλα ζχλζεην πιέγκα 

παξαγφλησλ γχξσ απφ βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: α. Εεηήκαηα νξγάλσζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ, β. Εεηήκαηα θαζνιηθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο κάζεζεο θαη γ. Αληηιήςεηο γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ηελ έληαμε  (βι. ρήκα 1). 
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7.3.1. Εεηήκαηα νξγάλσζεο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ. 

Δμεηάδνληαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππφ ην πξίζκα 

ελφο δπλακηθνχ πιαηζίνπ θαη φρη κεκνλσκέλα, ε εξκελεία ησλ δηαπηζηψζεσλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο – ην 

κνπζείν θαη ην ζρνιείν – ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη δεηήκαηα ηνπ πιαηζίνπ 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ θνξέσλ (βι. ρήκα 1, Οξγάλσζε 

θαη Γηνίθεζε Μνπζείσλ θαη Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιείσλ).  

 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην κνπζείν θαη ην ζρνιείν κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη δχν 

δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο κε δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο (Εαθεηξάθνπ, 

2000
α
:85∙Νηθνλάλνπ, 2002:98-99). Σα κνπζεία, αλ θαη έρνπλ κηα ζεκαληηθή θαη 

απμαλφκελεο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ζρνιηθέο νκάδεο, δελ απνηεινχλ 

ρψξνπο «ηππηθήο εθπαίδεπζεο» φπσο είλαη ηα ζρνιεία (Hooper-Greenhill, 1999α∙ 

Νάθνπ, 2015∙ Νηθνλάλνπ, 2005). Εεηήκαηα δηνίθεζεο, λνκνζεζίαο, νξγάλσζεο, 

θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηινγψλ, ππνζηήξημεο θαη ππνδνκψλ 

δεκηνπξγνχλ έλα ζχλζεην ηνπίν ηφζν ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ φζν θαη ζην ρψξν ησλ 

ζρνιείσλ πνπ επεξεάδνπλ επηινγέο θαη πξαθηηθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

κνπζείσλ κε απνδέθηεο άηνκα/καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηεκαηηθνχ, καθξνπξφζεζκνπ, ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ 

ρεδηαζκνχ. 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζηα νπνία εζηίαζε θαη ε παξνχζα έξεπλα, 

είλαη αιήζεηα φηη παξνπζηάδνπλ κηα αμηνζεκείσηε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Νηθνλάλνπ, 2002, 2010∙ ΤΠΠΟ, 2002). Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζή ηνπο κε πξνζσπηθφ, ηηο ππνδνκέο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηηο παξνρέο ηνπο, ηε ζπζηεκαηηθφηεηα εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη άιισλ δξάζεσλ, ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ 

θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θ.ιπ. Σα παξαπάλσ δεηήκαηα δελ είλαη αλεμάξηεηα θαη 

απφ ηε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ κνπζείσλ- πνιιά απφ ηα νπνία εδξεχνπλ 

ζε πεξηνρέο κε κηθξφ πιεζπζκφ- , ηνλ κεγάιν αξηζκφ κνπζείσλ πνπ κπνξεί λα 

επνπηεχνληαη απφ κία Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ ησλ κνπζείσλ ηεο ίδηαο Δθνξείαο ή γεληθφηεξα.  

 

Γηα παξάδεηγκα, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία λα 

απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, νη δηαθνξέο ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη παξνρψλ ή ζην δήηεκα ηεο 

επηκφξθσζεο, κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο απνηέιεζκα κηαο αδπλακίαο ηεο 

θεληξηθήο νξγάλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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πξνζβαζηκφηεηαο, παξφιν πνπ ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία δηνηθνχληαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο, ηεξαξρίαο θαη δηνίθεζεο. Ζ αδπλακία αλάπηπμεο 

ελφο ζρεδηαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο θαη πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ 

ρεδηαζκνχ παξά ηε λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο Πνιηηείαο, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Πνιπρξνλίνπ (2015:184) «δχζθνια κπνξεί λα εμεγεζεί» ελψ δελ 

έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο θαη ε έλλνηα ηεο «ηνκεαθήο επζχλεο» πνπ ππαγνξεχεη φηη νη 

αξκφδηνη θάζε ηνκέα ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

πξνζβαζηκφηεηαο, ψζηε νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο θαη φρη απνζπαζκαηηθέο.  

 

Οη δπζθνιίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλαγθαηφηεηα κηαο 

ζπζηεκαηηθήο θαη έκπξαθηεο πνιηηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο εθθξάδεηαη γηα παξάδεηγκα 

θαη ζην δήηεκα ηεο έιιεηςεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο φπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

ζηα παξαπάλσ ζέκαηα εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κνπζείσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ κνπζείσλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

ρψξαο καο, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ θαηά θαηξνχο 

έρνπλ πινπνηεζεί δελ «θηάλνπλ» ζην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνκαθξπζκέλα απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σν πξφζθαην 

παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 (Αξγπξφπνπινο, Υακνληθνιάνπ & 

Καλάξε, 2015, βι. θεθ. 2.2.1), απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ε νπνία φκσο, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη φρη απφ ηα 

δηνηθεηηθά θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. 

 

Αλάινγα, ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο δήισζαλ πεξηζζφηεξν ηε 

δπζθνιία λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζε ζρέζε κε ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ησλ πεξηνρψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαη κεηαμχ 

ησλ κνπζείσλ ηεο ίδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ φπνπ ζην «θεληξηθφ» κνπζείν 

δειψλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ελψ ζε άιιν κνπζείν ηεο ίδηαο Δθνξείαο φρη. Οη 

δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο 

κηαο θεληξηθήο πνιηηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζε θιίκαθα ρψξαο αλαθνξηθά κε ηηο 

δξάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο είηε ζε επίπεδν επηκφξθσζεο είηε ζε επίπεδν ππνδνκψλ 

θαη ζρεδηαζκνχ αλάινγσλ δξάζεσλ.  

 

Οη ειιείςεηο ζηε ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ πνπ επηζεκαίλνληαη ηφζν απφ ηα ίδηα ηα 

κνπζεία φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επεξεάδνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη δξάζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν κηθξφο αξηζκφο κνπζείσλ πνπ δήισζαλ θάπνηα θαηαγεγξακκέλε 

εκπεηξία απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή επηζθέςεηο καζεηψλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηνλ κηθξφ ζπγθξηηηθά πιεζπζκφ 
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ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά δε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απφιπηνο. Πέξα 

απφ ην γεγνλφο φηη ε εκπεηξία απηή νχησο ή άιισο δελ είλαη ζηαηηθή ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζε επίπεδν 

πξνζσπηθνχ νη νπνίεο κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνληαη αθφκα θαη ζην επίπεδν ηεο 

θαηαγξαθήο αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πεξηπηψζεσλ κε κηθηέο 

ζρνιηθέο νκάδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζθνιηψλ απηψλ είλαη ην παξαθάησ ζρφιην 

απφ εθπξφζσπν κνπζείνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο: «[ρξεηάδεηαη] ζνβαξφ 

θαη πνιππξφζσπν Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηειερσκέλν ηφζν πνπ λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ην ηη γίλεηαη θαη ην ηη ρξεηάδεηαη θαη ηφζν πνπ λα κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη εηδηθά».  

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ππνζηήξηδαλ 

καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κπνξεί λα 

απνηεινχλ κέξνο εκεξήζησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ κε επαγγεικαηίεο μελαγνχο πνπ δελ 

απνηεινχλ πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ μελάγεζε ησλ 

καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Απηφ ίζσο λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη πάληα 

ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο κηθηψλ νκάδσλ κε 

καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο φξαζεο ψζηε λα ππάξρεη θαη ε αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιαίζην ησλ 

κνπζείσλ είλαη θαη ε έιιεηςε αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ νκάδσλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο (Νηθνλάλνπ, 2010:72). Ζ εκπεηξία ησλ κνπζείσλ απφ εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο παξακέλεη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη απηφ έρεη 

επίπησζε θαη ζηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ζηε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ αθνξά ην πιαίζην ησλ κνπζείσλ είλαη θαη ε θαηάξηηζε 

ησλ αηφκσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ή αζρνινχληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζα ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ. ηε βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί ε απνπζία ή ε ειιηπήο 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ πνπ αλαιακβάλεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαζψο ε γλψζε ηνπ εθάζηνηε 

επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ζεσξείηαη αξθεηή (Καζβίθεο, Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 

2002∙Νάθνπ, 2010). Σν παξαπάλσ ζηνηρείν ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ έιιεηςε 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, εθπαίδεπζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο, κπνξεί λα 

εξκελεχζεη αδπλακίεο ησλ κνπζείσλ - πνπ αλαθέξζεθαλ θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο- λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο αλάινγεο κε ηηο εμειίμεηο 

ζηελ Παηδαγσγηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε. Αληίζηξνθα, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

επηζεκαλζεί φηη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ  κε 

βάζε θαη ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο  κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά θαη λα εληζρχζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ (Shepherd, 2009).  
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πσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, νη δπζθνιίεο ησλ  κνπζείσλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηελ έληαμε σο κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αιιαγέο ζηε θηινζνθία θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεζκψλ θαη φρη κφλν κέζα απφ απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο 

(παλδάγνπ, 2011∙ηξνγγπιφο, 2015) κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηηο παξαπάλσ 

ειιείςεηο ζε επίπεδν θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο παξάιιεια θαη κε ηηο δηαθνξέο 

ησλ κνπζείσλ σο ζεζκψλ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία. Σα κνπζεία φπσο πξναλαθέξζεθε 

δελ είλαη θνξείο «ηππηθήο εθπαίδεπζεο» θαη δελ αθνινπζνχλ ηε λνκνζεζία πνπ 

ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζηα 

Γεληθά ρνιεία. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αληίθαζε φξαζεο θαη αθήο 

κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ 

αδπλακία εθαξκνγήο ελφο θεληξηθνχ θαη ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

πξνζβαζηκφηεηαο πνπ λα θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο γηα πξφζβαζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο είηε είλαη καζεηέο Δηδηθψλ 

ρνιείσλ είηε είλαη καζεηέο Γεληθψλ ρνιείσλ.  

 

Πεξλψληαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππνζηεξίδνπλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα Γεληθά ρνιεία 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δνκψλ θνίηεζεο φπσο ηα Σκήκαηα Έληαμεο θαη ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. ε 

αληίζεζε κε ηα Δηδηθά ρνιεία ζηα νπνία θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δηθή ηνπ ηάμε 

θαη αλάινγα έρεη ηελ επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζηα Γεληθά ρνιεία νη ζπλζήθεο είλαη πην ζχλζεηεο. Αδπλακίεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα δελ νθείινληαη απαξαίηεηα ζε αδηαθνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά ζε έλα ζχλζεην πιέγκα παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ Παξάιιειε ηήξημε.  

 

Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο 

πξνυπεξεζίαο θαη ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ, έρνπλ 

ιηγφηεξε ελεκέξσζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ζρεηηθφ πιηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ 

καζεκάησλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε 

κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία θαη ειηθία. Αο ζεκεησζεί φηη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο έρνπλ επηζεκαλζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία. Οη Stroggilos, Nikolaraizi & Tragoulia (2012), ζπλνςίδνληαο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζε δηθή ηνπο έξεπλα κε 

εθπαηδεπηηθνχο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηελ Διιάδα,  αλαθέξνπλ κηα ζεηξά δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο, πνπ νθείινληαη ηφζν 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο «ζρνιηθήο 
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θνπιηνχξαο» πνπ κπνξεί λα κελ ελζαξξχλεη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ 

φηη νξηζκέλεο απφ νη δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ ή ε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ ή αζάθεηεο σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ή ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ απηέο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε Παξάιιειε ηήξημε πινπνηείηαη ζην πιαίζην 

δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηειερψλεηαη απφ αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπρλά είλαη λεαξήο ειηθίαο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο, ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, νη 

αξκνδηφηεηεο, νη ξφινη θαη νη δπλαηφηεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο είλαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψο αιιά θαη ζηε ρψξα καο (Stefanidis & Stroggylos, 2015) πνπ 

μεπεξλνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αιιά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

εξκελεπηηθφ πιαίζην γηα ηηο αδπλακίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλαθνξηθά θαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ.   

 

Αλαθνξέο απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηα ζρνιεία κε απνηέιεζκα 

νξηζκέλεο απνθάζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ λα ιακβάλνληαη ρσξίο 

απηνχο, γηα ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσλ ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο (π.ρ. ζπλερήο ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ζηα δηαιείκκαηα κε απνηέιεζκα 

λα κε ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο ζε άιιεο δηαδηθαζίεο 

επηθνηλσλίαο θαη απνθάζεσλ), ε αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, 

δεηήκαηα αξκνδηνηήησλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο, δεηήκαηα εδξαίσζεο ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο αλάινγα κε ηελ πξνυπεξεζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζην ζρνιείν, θ.ιπ., δεκηνπξγνχλ έλα ζχλζεην 

πιαίζην παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη 

νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία πξαγκαηνπνηνχληαη νξηζκέλεο 

θνξέο ηνλ ρξφλν θαη έρνπλ κηθξή δηάξθεηα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ αδπλακίεο θαη 

δπζθνιίεο κέζα ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, ζην κέηξν βέβαηα ηεο επζχλεο πνπ 

αλαινγεί ζην ζρνιείν.  

 

Σέινο, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ αθνξά ηα θέληξα δηνίθεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζρεδηαζκνχ είλαη ε αδπλακία κηαο ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ 

ππνπξγείσλ αλαθνξηθά κε ηελ ράξαμε κηαο ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Παξά ηηο δηαθεξχμεηο γηα κηα 

εθπαίδεπζε πνιηηηζκνχ ή θαη ηηο δηνηθεηηθέο ζπλελψζεηο φπσο ε πξφζθαηε ζπλέλσζε 
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ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ) 

παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο ή θαη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη αλάινγα ζε ειιείκκαηα ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ επηκφξθσζε, 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ κε απνηέιεζκα νη ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο λα παξακέλνπλ απνζπαζκαηηθέο ή λα κελ εμειίζζνληαη. 

7.3.2. Εεηήκαηα θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηελ πξφζβαζε αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε κνπζεία αιιά θαη νη επηζεκάλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κνπζείσλ, επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ηα κνπζεία δελ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα 

απνθιείζνπλ ηα άηνκα ή ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο (Wapner, 2013), αιιά 

φηη ν απνθιεηζκφο απηφο νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά άιισλ δπζθνιηψλ πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ή πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο ζηα κνπζεία θαη ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο.  

 

Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη νθείινληαη ζηελ απνπζία εθαξκνγήο 

ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ, παξά ην γεγνλφο φηη ν Καζνιηθόο Σρεδηαζκόο 

απνηειεί ην βαζηθφ θαη απαξαίηεην πιαίζην αλάπηπμεο πνηθίισλ πξαθηηθψλ θαη 

εθαξκνγψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ζε φια ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο ηελ πξφζβαζε θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηα 

κνπζεία (Αξγπξφπνπινο, 2010∙ EuCAn, 1996, 2003∙ Fletcher, 2013∙Πνιπρξνλίνπ, 

2004). Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζηε ρψξα καο ζε επίπεδν 

λνκνζεζίαο θαη αλάινγσλ παξεκβάζεσλ θαη παξά ηηο αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ζέκα απηφ (Πνιπρξνλίνπ, 2004∙ Σζηηνχξε, 2004), θαίλεηαη φηη δελ έρεη 

θαηαζηεί δπλαηή ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ ζε 

ρψξνπο πνιηηηζκνχ κε δηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο. Ζ 

αδπλακία απηή ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ έρεη 

επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη γηα ηε ρψξα καο, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή 

εηθφλα λα είλαη «άληζε» κε «θαιά θαη θαθά παξαδείγκαηα» εθαξκνγψλ (Πνιπρξνλίνπ, 

2015:184). Σα κνπζεία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πνιινχο θξαγκνχο πξφζβαζεο 

γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε επηζθέπηεο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

(Αξγπξφπνπινο & Καλάξε, 2011∙ EBU, 2012∙Νάθνπ, 2010∙ Σδαλαβάξα, 2013), ελψ 

κεγαιχηεξε έκθαζε θαίλεηαη φηη δίλεηαη ζηε θπζηθή πξφζβαζε κέζσ ηεο άξζεο 

αξρηηεθηνληθψλ θξαγκψλ θαη ιηγφηεξν ζηελ άξζε θξαγκψλ αηζζεηεξηαθήο 

πξφζβαζεο (Boussaid, 2004:∙ Sandell & Dodd, 2010:10).  

 

Με ηε ζεηξά ηεο, ε απνπζία εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο αιιά θαη ε γεληθφηεξε απνπζία 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζε κνπζεία (EBU, 2012:19), κπνξεί λα εξκελεπζεί ζηε βάζε ηεο 

ζεκειηψδνπο αληίθαζεο πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο σο ρώξσλ ζέαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθώλ 
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αληηθεηκέλσλ. Σα κνπζεία φπσο  αλαθέξεη ν Hetherington (2000:456) «θνβνχληαη ηελ 

αθή» γη’ απηφ θαη ε απαγφξεπζε ηεο αθήο αθνξά φινπο ηνπο επηζθέπηεο ησλ 

κνπζείσλ. Δπνκέλσο,  γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ν απνθιεηζκφο ζηα κνπζεία 

δελ νθείιεηαη ζε κηα ζθφπηκε δηάθξηζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα 

αιιά ζην γεγνλφο φηη ηζηνξηθά ηα κνπζεία νξγαλψζεθαλ θαη εθάξκνζαλ πξαθηηθέο 

πνπ δελ πεξηειάκβαλαλ ηα άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ ην πξναπαηηνχκελν ηεο φξαζεο 

γηα λα δνπλ ηα εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ (Hetherington, 2000, 2002).  

Αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ πνπ κπνξεί λα 

επηηξέπνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ πξφζβαζε κέζσ αθήο, είλαη ζρεηηθά πην 

εχθνιν γηα ηα κνπζεία λα πξνβιέςνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ δηεπθνιχλζεηο θαη 

ππνδνκέο δηεπθφιπλζεο ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο (π.ρ. ξάκπεο, αλειθπζηήξεο, θ.ιπ.) 

παξά λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζηα εθζέκαηά ηνπο. ηαλ απηφ 

ζπκβαίλεη, ζπρλά γίλεηαη απνζπαζκαηηθά, γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθζεκάησλ ή γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζην πιαίζην εηδηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο επηζθέπηεο 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

ε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξφιν πνπ ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο είλαη ζεκαληηθή θαη αμηνζεκείσηε (Νηθνλάλνπ, 

2010:72) θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζηεξίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηελ Παηδαγσγηθή (Νάθνπ, 2001), ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη 

ιείπεη ν θαζνιηθόο ζρεδηαζκόο ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ππφςε 

ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ππαγνξεχεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο πνιιαπιψλ πεγψλ θαη ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξία, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη ηξφπσλ έθθξαζεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα 

εληζρχεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (CAST, 

2011∙Νηθνιαξαΐδε, 2013). Αο ζεκεησζεί, επίζεο, φηη κία απφ ηηο δηαπηζηψζεηο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ησλ Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ αλαθνξηθά 

κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ήηαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

ζρεδηάδνληαη γηα κηα «ηδεαηή κέζε ηάμε» θαη γηα έλα «κέζν επίπεδν καζεηψλ» 

(Καζβίθεο, Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002:108). Αλ θαη πνιιά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζήκεξα αμηνπνηνχλ πνηθηιία κεζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ψζηε ηα κνπζεία λα απνηειέζνπλ έλα ρψξν 

επνηθνδνκεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο αλ ιάβνπκε 

ππφςε αλαθνξέο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζχκηδαλ πεξηζζφηεξν 

«δηαιέμεηο» ή ηηο γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεηο ζε ζρνιηθέο νκάδεο ζην πιαίζην 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ. Ζ απνπζία ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο θαη ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ θαη κε ηελ έλλνηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ πξφβιεςεο ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ησλ καζεηψλ (Αξγπξφπνπινο, 2013:43∙Παληειηάδνπ & Φηιηππάηνπ, 

2013) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε άιισλ ππνδνκψλ (π.ρ. θαηάιιειν πιηθφ) κπνξεί 

λα εξκελεχζεη ηε δπζθνιία ησλ κνπζείσλ λα «πξνζαξκφζνπλ» ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα ή νξηζκέλα απφ απηά ζηηο αλάγθεο νκάδσλ φηαλ απηφ δεηεζεί ή ηηο 
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πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ λα πξνζαξκφζνπλ «ηελ ηειεπηαία ζηηγκή» ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο πξφγξακκα φηαλ πξνθχπηεη κηθηή ζρνιηθή νκάδα θαη εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη 

πξνεγνχκελε έγθαηξε ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Μία αθφκε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ απνπζία εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ, πνπ ήδε έρεη αλαθεξζεί είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ 

έιιεηςε επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαη πξνζβαζηκφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο απηηθνχ πιηθνχ δηαθφξσλ εηδψλ ή ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ δελ επηηξέπεη ζηα κνπζεία λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ αλάινγεο παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδξάλεηα ησλ κνπζείσλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, αδξάλεηα πνπ δελ νθείιεηαη απαξαίηεηα ζε κηα ζθφπηκε, 

εκπξφζεηε δηάθξηζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο. 

ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζζέζνπκε θαη κία αθφκε παξάκεηξν πνπ 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ απνπζία πξφβιεςεο γηα πην ζπζηεκαηηθή πξφζβαζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε κνπζεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ αθνξά ηελ 

εθπξνζώπεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο όξαζεο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

δηεθδίθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ. Σν δήηεκα ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε κνπζεία σο έλα πνιηηηθφ ζέκα πνπ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ γεληθφηεξε παξνπζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη ηνλ κηθξφ ζπγθξηηηθά πιεζπζκφ ηνπο, έρεη 

επηζεκαλζεί ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Hayhoe, 2013). Αλάινγα θαη ν ξφινο 

ησλ θνξέσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνψζεζε 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ αιιά θαη ζρεηηθψλ κειεηψλ (Weisen, 2008:246) 

ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πσο 

δηαπηζηψζεθε, ηα «Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιψλ», απνηεινχλ έλαλ παξάγνληα 

πνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ κνπζείσλ γηα πξφβιεςε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη 

γηα άηνκα/καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη κάιηζηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε πξνο ηνλ ηφπν, κε ηα κνπζεία ησλ πεξηνρψλ «Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο» 

λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα απηφ ζε ζρέζε κε ηα 

κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο. Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί φρη κφλν κε φξνπο 

«πιεζπζκνχ» αιιά θαη κε φξνπο «εθπξνζψπεζεο» θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

θνξέσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην ελεξγνί ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα (βι. ρήκα 1). 

Σα παξαπάλσ, έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο πνπ απνηειεί έλαλ κηθξφ πιεζπζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφηεξν καζεηηθφ 

πιεζπζκφ ή ηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία «εθπξφζσπνη» ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο 

θαιχηεξα θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ αλάγθεο, λα εληζρχζνπλ θίλεηξα 

θαη ελδηαθέξνληα θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ 
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θαιχηεξε πξφζβαζε θαη εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Οη 

αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο 

κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά ρνιεία, νη ειάρηζηεο αλαθνξέο γηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

ή θαη ε απνπζία θάπνηαο πξνεηνηκαζίαο πέξα απφ ηε γεληθή ζπδήηεζε θαη 

ελεκέξσζε, ε απνπζία ή ε έιιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 

κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ ηελ απνπζία εθαξκνγήο ηνπ θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ 

ηεο κάζεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία.  

Σα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο απηνλφεηεο 

αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ, ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζηα 

θίλεηξα, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ζηελ αλάγθε λα ιακβάλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ππφςε ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαη λα ζρεδηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε πξφβιεςε ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζηηο πνιιαπιέο πεγέο θαη ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηελ  

πιεξνθνξία, ζηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ 

θαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο (Αξγπξφπνπινο, 2013∙ CAST, 

2011∙Νηθνιαξατδε, 2013∙ Παληειηάδνπ & Φηιηππάηνπ, 2013), θαίλεηαη λα κελ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ή δελ έρνπλ επεθηαζεί αξθεηά θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο φπσο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία.  

 

Ζ απνπζία ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα εξκελεπζεί θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία δελ απνηεινχλ κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Αληίζεηα, νη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία πξαγκαηνπνηνχληαη νξηζκέλεο θνξέο ζηε δηάξθεηα κηαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο – ζπρλά θαη σο κέξνο εκεξήζησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ - θαη 

ελδερνκέλσο λα κελ δίλεηαη ε αλάινγε πξνζνρή φπσο ζπκβαίλεη κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ απαζρνιεί 

θαζεκεξηλά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηαπίζησζε ηεο απνπζίαο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία νη νπνίνη ζπρλά πεξηνξίδνληαη απιά ζηνλ ξφιν ηνπ ζπλνδνχ 

έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Γάιθνο, 2002:164-165∙Καζβίθεο, 

Νηθνλάλνπ & Φνπξιίγθα, 2002). Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

αληίιεςε φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία γεληθά είλαη ρξήζηκεο («…θάηη ζα πάξεη ην 

παηδί») ή «ραιαξέο» θαη φηη δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία 

ζπκβάιινπλ ζηελ αδπλακία ή ζηελ απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαζνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ (βι. 

ρήκα 1). 
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Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο έλα ζρνιηθφ κάζεκα κε ηνπο φξνπο δηδαζθαιίαο ησλ άιισλ 

καζεκάησλ (π.ρ. απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο) αιιά φηη ππάξρεη κηα 

πεξηνξηζκέλε ίζσο αληίιεςε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νξγαλσκέλε 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε φξνπο θαζνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φρη κφλν ε απηηθή/αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε πνπ 

νπσζδήπνηε είλαη αλαγθαία, αιιά θαη ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξφζβαζε 

θαη εκπινθή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπλδέεηαη κε επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Ζ γεληθή αληίιεςε φηη ηα παηδηά είλαη θαιφ λα 

απνθηνχλ εκπεηξίεο κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ απνπζία ή ηελ ειιηπή πξφβιεςε θαη 

εθαξκνγή ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. Χζηφζν, φπσο εχζηνρα αλαθέξεη ε Νηθνλάλνπ (2002:30,42) 

«ε εκπεηξία απφ κφλε ηεο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο άιινζη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνηφηεηα ηεο κνπζεηαθήο επίζθεςεο», θαη αληίζηνηρα «κηα επίζθεςε ζην κνπζείν απφ 

κφλε ηεο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα ζεηηθή θαη θαη’ επέθηαζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία», θάηη 

πνπ ηζρχεη γηα ηνπο φξνπο ζρεδηαζκνχ, πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζρνιείνπ.  

7.3.3. Αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ έληαμε  

Οη παξαπάλσ αδπλακίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη γεληθφηεξα νη πεξηνξηζκνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο ηα  

κνπζεία, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ επίζεο θαη απφ κηα «πεξηνξηζηηθή» εθαξκνγή ηoπ 

θνηλσληθνύ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο (βι. θαη θεθ. 2.1.) θαη ηεο έλλνηαο ηεο έληαμεο 

ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (βι. ρήκα 1). Παξφιν πνπ ε ζπδήηεζε ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ γηα ηελ άξζε θξαγκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία έρεη 

επεξεαζηεί απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο (Dodd & Sandell, 

2010∙Moussouri, 2007) θαη ην αίηεκα γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο (θαη) ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Dodd & 

Sandell, 2001∙Sandell, 2003), θαίλεηαη φηη ζηελ πξάμε εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

πνηθίινη θξαγκνί πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο.  

7.3.3.1.Κνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο 

Γεληθφηεξα ηα κνπζεία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νξγαλψλνπλ θαη απεπζχλνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο ζε «εηδηθέο νκάδεο» θνηλνχ κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνπζείσλ πνπ ζπλδένληαη θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπεξίαο. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (θεθ. 2.3.), ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο νδήγεζαλ ηα κνπζεία ζηελ αλάπηπμε ελφο 

εχξνπο δξάζεσλ θαη ππνδνκψλ, γεγνλφο ην νπνίν παξά ηηο ειιείςεηο θαη ηηο δηαθνξέο 
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πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ κνπζείσλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηα κνπζεία. Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ηεο νκάδαο 

θνηλνχ «ΑκεΑ» δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο θαη λα νδεγεί ζε κηα άιιε γεληθεπκέλε αληίιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο σο κηα «νκνηνγελή» νκάδα (Black, 2005:55∙ 

Candlin, 2003∙ De Coster & Loots, 2004∙ Reich et al., 2011:19-24). 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο, ηα 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία επηζεκαίλνπλ ηελ «έιιεηςε δήηεζεο» σο έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε αλαπεξίεο φξαζεο. Αλάινγα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν αξηζκφο ησλ 

κνπζείσλ/θνξέσλ πνπ δήισζαλ θάπνηα θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία  απφ ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο κπνξεί λα 

εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη 

κηθξφο ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ ή ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο νξηζκέλα κνπζεία δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη δεηνχλ 

κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο, ζεκεηψλνπλ ηε ρακειή αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε 

δξάζεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ νξγαλψζεη ή αλαθέξνληαη ζηελ πξφζεζή ηνπο λα 

νξγαλψζνπλ «εηδηθά» εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

φηαλ ζηελ πφιε ηνπο δελ ππάξρνπλ Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ.  

 

Ζ αληίιεςε απηή ησλ «εηδηθψλ δξάζεσλ» γηα «εηδηθέο νκάδεο» ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

ηε γεληθφηεξε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νθείιεηαη ζηελ επηξξνή πνπ 

εμαθνινπζεί λα αζθεί ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο παξά ηηο εμειίμεηο θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαπεξίαο 

(ηξνγγπιφο, 2015:15). Έηζη, ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ζεψξεζεο ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο πξνζδηνξίδνληαη σο πξνο ηελ αλαπεξία ηνπο ή ηε «βιάβε» ηνπο (Εψληνπ-

ηδέξε, 2011), θαη ιηγφηεξν ίζσο σο άηνκα ή παηδηά πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

πξψηα σο άηνκα (Candlin, 2003∙ De Coster & Loots, 2004∙ παλδάγνπ, 2011) θαη ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αλάινγα, φπσο 

επηζεκαίλεη ε παλδάγνπ (2011:116), νη δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ 

κπνξεί λα «δηαησλίδνπλ ηελ αληίιεςε φηη ππάξρεη ην «θαλνληθφ θνηλφ» θαη «εηδηθέο 

νκάδεο κε ηδηαίηεξα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά».  

Δπηπιένλ, κία ηέηνηα αληίιεςε ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο 

αλακέλεηαη λα επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία σο κέιε «εηδηθψλ νκάδσλ» θαη φρη σο κέιε 

επξχηεξσλ νκάδσλ, θάηη ην νπνίν ζηελ πξάμε δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαίλεη. Σα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο εξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ, εθπαηδεχνληαη, ζπνπδάδνπλ 

θαη γεληθφηεξα δνπλ κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία κε φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη 

ζπλαλαζηξέθνληαη θαη κε βιέπνληα άηνκα θαη φρη απνθιεηζηηθά κε ηπθινχο. Σν 
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ζηνηρείν απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζε επίπεδν ελειίθσλ επηζθεπηψλ πνπ κπνξεί λα 

επηζθέπηνληαη κνπζεία ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, δηαθνπψλ, θ.ιπ., κε 

ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ηπθινί (Αξγπξφπνπινο & 

Καλάξε, 2011∙Reich et al., 2011), αιιά θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο θνηηνχλ ζε Γεληθά ρνιεία θαη είλαη 

ζπκκαζεηέο βιεπφλησλ καζεηψλ. ε κηα «πνζνηηθή» αληίιεςε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε φξνπο «δήηεζεο» θαη ππφ ην πξίζκα ησλ «εηδηθψλ 

νκάδσλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξφ πιεζπζκφ ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη καζεηέο 

απηνί θαη ηδηαίηεξα φζνη θνηηνχλ ζε Γεληθά ρνιεία, λα πεξάζνπλ «απαξαηήξεηνη» 

θαη λα κε δνζεί ε αλάινγε ζεκαζία ζηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

εληφο ησλ ίδησλ ζρνιηθψλ νκάδσλ.  

ηε βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί φηη απηή ε πξαθηηθή ησλ «εηδηθψλ δξάζεσλ» γηα 

«εηδηθέο νκάδεο» ζπρλά εκπεξηέρεη θαη κηα αληίιεςε γηα ηελ «νκνηνγέλεηα» ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε κφλν δηαθξηηφ γλψξηζκα ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο 

θαη φρη άιια δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηνλφεηα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ. Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «καηαίσζε» αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ή ζε ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο δξάζεηο ησλ κνπζείσλ ηδηαίηεξα γηα φζνπο επηδεηνχλ 

θάηη πην ελδηαθέξνλ θαη ζπλαξπαζηηθφ ζην κνπζείν (Candlin, 2003∙ DeCoster & 

Loots, 2004). Παξάιιεια, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ ππάξρεη γεληθφηεξα γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αγλννχληαη θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο σο πξνο ηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο ή 

ηελ ειηθία απψιεηαο ηεο φξαζεο, λα δηαησλίδνληαη αλάινγεο πξνθαηαιήςεηο ή λα 

παξαβιέπνληαη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε 

(DeCoster & Loots, 2013∙Hayhoe, 2013).  

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ κνπζείσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

φπσο θαη γηα θνξείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη νπσζδήπνηε ζεκαληηθή γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο δηεχξπλζεο ηνπ θνηλνχ ησλ κνπζείσλ θαη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κνπζείσλ θαη δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ. 

Χζηφζν, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα δελ πξνζδηνξίδνπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ/παηδηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο πνπ ελδηαθέξνπλ εμίζνπ ηα κνπζεία γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ηα κνπζεία ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα άξνπλ ηνπο θξαγκνχο αηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε ε νπνία αλ θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο γηα πξφζβαζε ζηηο 

κνπζεηαθέο ζπιινγέο, δελ είλαη θαη ε ηθαλή γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ κε λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, φπσο αθξηβψο 

ηζρχεη θαη κε ηνπο βιέπνληεο επηζθέπηεο. Σν γεγνλφο φηη νη βιέπνληεο κπνξνχλ λα 
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δνπλ ηα εθζέκαηα δε ζεκαίλεη φηη ην κνπζείν δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη θάπνηα 

άιιε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζειθχζεη ηνπο επηζθέπηεο νχηε φηη ε «φξαζε» είλαη 

αξθεηή γηα ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ κε ηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά κε ηξφπν πνπ λα έρεη λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε φρη κφλν ζηηο δπλαηφηεηεο απηηθήο πξφζβαζεο αιιά ζηνλ γεληθφηεξν 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία 

ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα φια ηα παηδηά αιιά θαη ηα νθέιε ηεο 

πξφζβαζεο κέζσ αθήο θαη γηα ηα βιέπνληα παηδηά.   

7.3.3.2.Έληαμε θαη κνπζεία  

Δθηφο απφ ηελ αληίιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο σο κηα «εηδηθή νκάδα» κε 

φξνπο ηπθιφηεηαο – αλ θαη κε εζθεκκέλε ή κε ζπλεηδεηή – νη αδπλακίεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα κνπζεία κπνξνχλ 

λα εξκελεπζνχλ θαη απφ κία επίζεο πεξηνξηζηηθή αληίιεςε ηεο έληαμεο ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ε κεγάιε θαη θχξηα 

πξφθιεζε γηα ηα κνπζεία είλαη ε πξφζβαζε κέζσ αθήο, ζηνηρείν πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ απαγφξεπζε ηεο αθήο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα κνπζεία ζπρλά 

πξνζπαζνχλ λα άξνπλ απνζπαζκαηηθά ηνπο θξαγκνχο πξφζβαζεο νξγαλψλνληαο 

«εηδηθέο» δξάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ή πξνζαξκφδνληαο ηηο δξάζεηο 

ηνπο φηαλ κπνξνχλ θαη εθφζνλ απηφ δεηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Οη θνηλσληθέο 

πηέζεηο θαη γεληθφηεξα ε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε, ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηα ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ άξζε κνξθψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θέξλνπλ ηα κνπζεία 

αληηκέησπα κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα θαηαζηήζνπλ πξνζβάζηκεο ηηο ζπιινγέο θαη 

κέζσ αθήο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Έηζη, 

ηα κνπζεία αλαπηχζζνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο κέζσ 

αθήο ηηο νπνίεο φκσο εληάζζνπλ ζην ξεπεξηφξην ησλ επηκέξνπο δξάζεψλ ηνπο ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη ε θεληξηθή ηδέα ηνπ κνπζείνπ σο νπηηθνχ ρψξνπ. Παξάιιεια, απηέο 

νη δξάζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο πξνβάιινληαη σο θαιέο πξαθηηθέο πξφζβαζεο (Candlin, 

2006:138∙Hetherington, 2000, 2002) ή θαη «έληαμεο». Ζ Candlin (2003), 

ζρνιηάδνληαο απηέο ηηο πξαθηηθέο επηζεκαίλεη κηα αληίθαζε αλάκεζα ζηηο «εηδηθέο 

δξάζεηο» θαη ζηελ έληαμε αθνχ νη δξάζεηο απηέο ελψ ζεσξεηηθά απνβιέπνπλ ζηελ 

«έληαμε» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εδξαηψλνπλ ηνλ δνκηθφ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζηα κνπζεία.  

ε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ζπδήηεζε γηα ην αλ απηέο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη σο μερσξηζηέο εηδηθέο δξάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο ή αλ ζα 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε φινπο δελ είλαη θαηλνχξηα θαζψο ηα κνπζεία μεθίλεζαλ 

αξρηθά κε ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ (π.ρ. εθζέζεηο αθήο) κφλν γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζηαδηαθά – θαη κε ηελ επίδξαζε αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζνχζαλ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηα Γεληθά 

ρνιεία – νη δξάζεηο απηέο απεπζχλζεθαλ θαη ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο (Ζayhoe, 
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2013∙Hooper-Greenhill, 1994:137-138). Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Hayhoe (2013) νη 

πξνζπάζεηεο ησλ κνπζείσλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αληαλαθινχζαλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη κέζα ζηελ εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο κε έλαλ κάιινλ ζηεξεφηππν ηξφπν. Παξφιν πνπ αξθεηά 

κνπζεία ζήκεξα νξγαλψλνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ δίλνπλ 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη κέζσ άιισλ αηζζήζεσλ (π.ρ. handling collections, 

εξγαζηήξηα, θ.ά.), νξγαλψλνπλ εθζέζεηο αθήο ή πνιπαηζζεηεξηαθέο εθζέζεηο 

αλνηρηέο ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο, νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο κέζσ αθήο 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ εμαίξεζε ζηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ. Έηζη, θαη ζήκεξα 

νξηζκέλεο κνξθέο δξάζεσλ φπσο νη μελαγήζεηο αθήο ζπλήζσο νξγαλψλνληαη κφλν 

γηα «εηδηθέο νκάδεο» κεηά απφ ζπλελλφεζε ή ζην πιαίζην δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, 

«πξνζθαινχλ» άηνκα κε ηχθισζε θαη ρακειή φξαζε, πξνβάιινληαη σο δξάζεηο γηα 

«άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο» θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη 

ζε φινπο ή δελ πξνβάιινληαη σο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο.  

 

Σα παξαπάλσ, δε ζεκαίλνπλ φηη νη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο πνπ νξγαλψλνπλ ηα 

κνπζεία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο δελ είλαη ζεκαληηθέο ή φηη δε ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξεί λα επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία ζην πιαίζην 

δξάζεσλ θαη νκάδσλ πνπ νξγαλψλνληαη θαη ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο 

θαη νη νπνίνη πξάγκαηη κπνξνχλ λα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (Δκκαλνπήι & Απγνπιάο, 2011). Δπίζεο, ηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθά γηα παξάδεηγκα 

γηα ηα Δηδηθά ρνιεία Σπθιψλ ζηα νπνία κπνξεί λα θνηηνχλ καζεηέο κε αλαπεξίεο 

φξαζεο αιιά θαη άιιεο αλαπεξίεο (πνιιαπιέο αλαπεξίεο) αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο 

ησλ δξάζεσλ απηψλ αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Αμίδεη, 

σζηφζν λα ζεκεησζνχλ νη αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ ρνιείσλ πνπ 

αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηελ πξαθηηθή νξηζκέλσλ κνπζείσλ λα δέρνληαη νκάδεο παηδηψλ 

απφ Δηδηθά ρνιεία φηαλ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζρνιηθέο νκάδεο ή επηζθέπηεο ζην 

ρψξν, ζηνηρείν πνπ έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Πέλλα, 2004: 221). 

 

ήκεξα έρεη αξρίζεη πιένλ κία ζπδήηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ηξφπσλ πνιπαηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ κνπζείσλ γηα 

φινπο ηνπο επηζθέπηεο κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κέζσλ, λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκψλ (Candlin, 2003). Παξφιν πνπ ε αθή 

απνηειεί «πξφθιεζε» γηα ηα κνπζεία θαη νπσζδήπνηε ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εθζεκάησλ θαη νη νπνίνη ζαθψο δελ 

κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, ε ζπδήηεζε απηή εληζρχεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε φηη ε αθή 

κπνξεί λα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο σο έλαο αθφκε ηξφπνο 

απφιαπζεο ηεο ηέρλεο θαη φρη κφλν σο έλαο ηξφπνο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία 

(Candlin, 2003∙ Levi, 2005) θαη φηη ηα κνπζεία ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ 

ελζσκάησζε πξαθηηθψλ πνιπαηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο αληί λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αθή σο κηα «εηδηθή παξνρή» γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (Levi, 2005∙Weisen, 2008). Ο 
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πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη πεξηιακβάλεη θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε 

πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, ηελ αλάγθε 

ππνδνκψλ, ηξφπσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ελίζρπζεο θαη ηεο ππνιεηπφκελεο φξαζεο 

κέζα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Hayhoe, 2013) θαη ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δίλεηαη 

θαη ζε άιιεο πηπρέο θαη δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο φπσο ε ιεθηηθή δηακεζνιάβεζε, ν 

ξφινο ησλ μελαγψλ, θαη ε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ 

απηψλ (DeCoster & Loots, 2004). Εεηνχκελν είλαη ε «πνηφηεηα» ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα κνπζεία (Wapner, 2013), ψζηε ηα κνπζεία λα 

αληαπνθξίλνληαη φρη κφλν ζηηο «εηδηθέο αλάγθεο» ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο 

αιιά λα παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο κε λφεκα γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηε δσή ηνπο θαη επθαηξίεο απφιαπζεο ηεο 

ηέρλεο θαη απφθηεζεο θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

(Reich et al., 2011).  

 

Αλάινγεο ζπλζήθεο, ηα κνπζεία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη ζην επίπεδν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε αλαπεξίεο φξαζεο κε πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα 

παηδηά. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ επξχηεξή ηεο δηάζηαζε θαη ε νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζην κνπζείν δελ αθνξά κφλν ηελ 

αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε - ζηελ νπνία φπσο είλαη θπζηθφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε 

έκθαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ φηαλ ππνδέρνληαη ή ζρεδηάδνπλ δξάζεηο γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο - αιιά ηνλ γεληθφηεξν παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κε λφεκα γηα ηα 

παηδηά, θάηη πνπ ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά.  

 

Πεξλψληαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ε έληαμε σο 

γεληθφηεξε θηινζνθία «αθνξά ζηελ αχμεζε θαη βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα 

παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο» (Booth & Aincow, 2011 αλαθνξά απφ ηξνγγπιφ, 2015:18-

19). ηελ πεξίπησζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, αλ θαη δε ιείπνπλ παξαδείγκαηα 

θαιψλ πξαθηηθψλ, νη αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ηδηαίηεξα ζηα Γεληθά ρνιεία φπσο ε έιιεηςε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ θαη κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ε 

απνπζία ή ε κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε ρψξνπο πνπ είλαη γλσζηφ φηη βαζίδνληαη ζηε 

«ζέαζε» αληηθεηκέλσλ, κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο κηα δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ηεο 

έληαμεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη ζε άιιεο φςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο φπσο είλαη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία.  

 

Αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνζηήξηδαλ καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε Γεληθά 

ρνιεία γηα δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε ζρέζε κε ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο θαη 

ηηο επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 
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απηψλ ζε αλάινγνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη κεκνλσκέλεο, έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο πέξα απφ ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Οη αλαθνξέο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

παξάγνληαο δπζθνιίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

«Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε», αλ θαη αμηνινγείηαη ζηε ρακειή ζέζε ηεο 

θιίκαθαο απαληήζεσλ, εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ 

πεξηνρή ππεξεζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο λα δειψλνπλ ηελ χπαξμε 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ ζε ζπρλφηεξν βαζκφ. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ 

αλαθνξέο:  

 

«Γελ είρε πάεη μαλά εθδξνκέο… δελ είρε επηζθεθηεί άιια κνπζεία, δελ μέξσ 

γηαηί…Ίζσο νη πξνεγνχκελνη δάζθαινη δελ κπφξεζαλ λα αληέμνπλ ζηελ πίεζε 

ησλ άιισλ δαζθάισλ, ην παηδί πψο…Πξέπεη λα επηκείλεηο πνιχ ζηνπο 

ππφινηπνπο γηα λα ην δερηνχλ […] Αληηκεηψπηζα αδηαθνξία απφ απηνχο, σο 

πξνο ηηο επηζθέςεηο». «Πξνζπάζεζα, αιιά δελ κπφξεζα λα ζπλεξγαζηψ. ρη 

κφλν γηα ηα κνπζεία αιιά θαη γηα άιια πξάγκαηα θαη ζε άιιεο εθδειψζεηο, αο 

πνχκε ζε γηνξηέο δε ζέιαλε λα πάξεη κέξνο γηα λα κε θαλεί πην έληνλν ην 

πξφβιεκα. Τπάξρεη απηφ ην ζπλαίζζεκα … ηα κνπζεία, αο πνχκε κνπ ιέγαλε 

ζεο λα έξζεηο; Μπνξνχζα θαη λα κελ πάσ». 

 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ηεο έληαμεο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε πηπρέο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο φπσο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο απφξξνηα 

ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο παξαγφλησλ πνπ δελ αθνξνχλ κφλν πξαθηηθέο ηνπ 

ζρνιείνπ αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ κνπζείσλ. Έηζη, νη δπζθνιίεο θαη νη αδπλακίεο 

αξθεηψλ κνπζείσλ θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλνκνηνγέλεηα 

ησλ κηθηψλ νκάδσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ή λα εληζρχνπλ επηθπιάμεηο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απηψλ ζε αλάινγνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο, επίζεο, αλαθέξνπλ ηε ζεκαζία ηεο ίδηαο 

ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν ή θαη ζηε ζρνιηθή εθδξνκή - κέξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

επίζθεςε ζην κνπζείν - , γεληθφηεξα σο ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο, επηζεκαίλνληαο ηελ έιιεηςε πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο: «Γελ είκαη επραξηζηεκέλνο….φρη, φζν ζα ήζεια εγψ, θη 

ν ίδηνο [ν καζεηήο] πηζηεχσ…Ήηαλ αξθεηά επνηθνδνκεηηθέο θαη βνεζεηηθέο παξ’ φιε 

ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα πνπ είρακε. Ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηνλ καζεηή γηαηί δελ είρε 

παξφκνηεο εκπεηξίεο ή αλ είρε ζα ήηαλ απιά λα πεξάζεη λα ηνπ πνχλε ηη είλαη απηφ θαη 

λα κελ δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ψζηε λα ην θαηαιάβεη». 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηαθαίλεηαη κηα ειιηπήο αληίιεςε ηεο ζπκκεηνρήο φπνπ ην 

πξψην βήκα είλαη πξψηα ε ίδηα ε ζπκκεηνρή ζε κηα δξαζηεξηφηεηα φπσο ε επίζθεςε 

ζην κνπζείν αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ βαζκφ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο 

αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
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ζπκκεηνρήο. ηε δηαδηθαζία απηή ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα έρεη θαη ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο παξνρέο ησλ κνπζείσλ, ε απνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε 

επίπεδν δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, αμηψλ, θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, θ.ιπ., ε αληίιεςε 

φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία γεληθά είλαη ρξήζηκεο, ε κε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπρλά αλαζέηνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθιεηζηηθά ζην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζε κία κάιινλ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο 

εκπεηξίαο (Hooper-Greenhill, 2006∙ Νηθνλάλνπ, 2010:85-86) αιιά ε «εκπεηξία» ζην 

κνπζείν δελ είλαη θαη δείθηεο ηεο πνηφηεηάο ηεο (Νηθνλάλνπ, 2002). Αληίζηνηρα, 

ζχκθσλα κε ηελ Hooper-Greenhill (2007), ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν 

ησλ κνπζείσλ εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο επίζθεςεο θαη δελ είλαη απηνλφεηα 

ζεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κία θαηάιιεια νξγαλσκέλε θαη παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλε 

επίζθεςε ζε έλα κνπζείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (π.ρ. επηθνηλσλία, εξγαζία ζε νκάδεο, θ.ιπ.), ή ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ 

θαη αμηψλ απέλαληη ζηνπο άιινπο, ζηνλ εαπηφ (π.ρ. ελζπλαίζζεζε, απηνπεπνίζεζε) 

αιιά θαη ην ίδην ην κνπζείν σο πνιηηηζηηθφ νξγαληζκφ. Με παξφκνην ηξφπν φκσο, κηα 

αξλεηηθή, πεξηνξηζηηθή ή θησρή εκπεηξία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε 

αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ φπσο κεησκέλν αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο, 

αλαζθάιεηα ή αθφκα θαη ζηελ αληίιεςε φηη ην κνπζείν είλαη έλαο ρψξνο πνπ δελ 

ηνπο ηαηξηάδεη. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ θαη αμηψλ κπνξεί λα 

κελ γίλεηαη ζπλεηδεηά ή νη ίδηεο απηέο νη ζηάζεηο θαη αμίεο λα κελ είλαη άκεζα 

εκθαλείο θαη νξαηέο. Σα παξαπάλσ, φπσο επηζεκαίλεη ε Hooper-Greenhill (2007:54-

55) έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο κηθξέο ειηθίεο πνπ αθφκε νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο 

είλαη ππφ δηακφξθσζε. Αλάινγα, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

φξαζεο νη εκπεηξίεο απφ ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο δσή κπνξνχλ 

λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηα κνπζεία θαη 

ησλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ κέζα ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

7.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη λέα εξσηήκαηα  

Ζ αλνκνηνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο αθφκα θαη ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο κνπζείσλ, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ δνκψλ θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ 

θαη δηακνξθψλνληαη ζε θάζε ζρνιείν απνηεινχλ έλα ζχλζεην πεδίν ζην νπνίν 

πνηθίινη θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζεκαζία. Οη δηαπηζηψζεηο 

ηεο έξεπλαο δελ νδεγνχλ ζηε γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζε κνπζεία, 

θάηη πνπ δελ απνηεινχζε εμάιινπ θαη ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. θνπφο ηεο 

έξεπλαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε αλίρλεπζε ησλ παξακέηξσλ εθπαηδεπηηθήο 
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αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά 

ησλ κνπζείνπ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ελφο δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη φρη ζε επίπεδν κνλάδαο –κνπζείνπ ή ζρνιείνπ. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη αλ θαη ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζε κία 

θαηεγνξία κνπζείσλ πνπ απνηειεί θαη ηελ πην ζεκαληηθή ζηε ρψξα καο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ αλέθεξαλ εκπεηξίεο απφ δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ηα ζρφιηα θαη ε γεληθφηεξε απνηίκεζε ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο γηα κνπζεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεηηθά αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ επηζθέςεσλ ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηα 

καζεζηαθά νθέιε γηα ηα παηδηά. Σα ζεηηθά ζρφιηα αθνξνχζαλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, αηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο θαη ελίζρπζεο πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ ή αθφκα θαη  ζηφρνπο ζε ζχλδεζε κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ή θαη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή (π.ρ.  θαηαλφεζε ελλνηψλ ζε κνπζεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο).  Σα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αλ θαη δελ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, έδεημαλ φηη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

αλαθέξζεθαλ ζε επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο πεξηθέξεηαο απφ κηθηέο 

ζρνιηθέο νκάδεο ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ απηέο νη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεσλ. Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ κνπζείσλ, ησλ κνπζεηαθψλ 

ζπιινγψλ, ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ζπζηεκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε δηαθνξεηηθά κνπζεία, δεκηνπξγνχλ έλα ζχλζεην ηνπίν έξεπλαο πνπ 

ζέηεη αλάινγνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί λέα αλνηρηά εξσηήκαηα 

έξεπλαο. Αλάινγα, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ δνκψλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ (π.ρ. καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη άιιεο πξφζζεηεο αλαπεξίεο) δεκηνπξγνχλ, επίζεο, έλα ζχλζεην ηνπίν 

έξεπλαο.  

 

Χζηφζν, ηα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ νπσζδήπνηε ππάξρνπλ θαη 

αλαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρνιείσλ, δείρλνπλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ γηα ηελ νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο φξαζεο. Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία αιιά θαη σο πξνο ηνλ 

αληίθηππφ ηνπο ζηελ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ην κνπζείν. Εεηνχκελν είλαη ε  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο αιιά θαη ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπσο ηα κνπζεία ζην πιαίζην κηαο 

νιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο.   

 

Ζ ζπλάληεζε ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ, ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε 

ηα άηνκα θαη ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

γεληθφηεξα θαη φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο, απνηειεί έλα αλνηρηφ 
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πεδίν έξεπλαο. Ζ θπζηθή θαη αηζζεηεξηαθή πξφζβαζε, ε χπαξμε ππνδνκψλ 

πξφζβαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ αιιά ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ε «απφιαπζε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ» - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα 

κνπζεία – είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ, είλαη δήηεκα «παηδείαο θαη 

πνιηηηζκνχ» (Σζανχζεο, 1998: 108-109) θαη δελ απνηειεί επζχλε ελφο κφλν θνξέα ή 

ζεζκνχ ηεο θνηλσλίαο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ. Πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηνπο φξνπο 

«πξνζαξκνγήο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ 

κνπζείσλ θαη θαηά πφζν απηή ε «πξνζαξκνγή» δελ απνηειεί κηα ηξνπνπνίεζε ή 

απινπνίεζε κε ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο ή αληαπνθξίλεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηφζν ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ φζν θαη ηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Δζηηαζκέλεο κειέηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ απηψλ. Σα ζεηηθά ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ 

ππεξεηνχλ ζε Δηδηθά ρνιεία γηα ην κνπζείν σο έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο κε 

πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα παηδηά θαη ε έκθαζε πνπ δίλνπλ θαη ζε άιινπο ζηφρνπο 

φπσο ε απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ άιινπο ρψξνπο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε 

απφθηεζε «απηψλ» εκπεηξηψλ απφ κνπζεία θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ έλα 

αλνηρηφ πεδίν έξεπλαο. Μειέηεο ηφζν ζε αξραηνινγηθά κνπζεία φζν θαη ζε 

δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ θαη κε πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο (π.ρ. παξαηήξεζε 

ζρνιηθψλ νκάδσλ ή καζεηψλ κε αλαπεξία ζην πιαίζην δηαθφξσλ δξάζεσλ, 

ζπλεληεχμεηο κε καζεηέο, θ.ιπ.) ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ζεκαληηθά ηφζν ην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο φζν θαη ηνλ ρψξν ηεο 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο. Παξάιιεια, ην  δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ζηαζεξψλ  κνξθψλ 

θαη πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη αλνηρηφ θαη 

ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο.  

 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ κνπζείσλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην θνηλφ ηνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

κε αλαπεξίεο φξαζεο κε φξνπο δηαθνξεηηθφηεηαο, νη δπλαηφηεηεο παξνρήο 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ θαη εκπεηξηψλ κε θξηηήξην ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ 

– φπσο ηνλίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο κνπζεηνινγηθέο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο (Νάθνπ, 2001, 2015∙ Νηθνλάλνπ, 2005) – θαη φρη κφλν κε φξνπο 

ηπθιφηεηαο ή «εηδηθψλ αλαγθψλ» ή κε θξηηήξην ηελ «θαηαιιειφηεηα» ησλ 

αληηθεηκέλσλ γηα πξφζβαζε κέζσ αθήο, απνηεινχλ αλνηρηά πεδία έξεπλαο. Εεηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ησλ παξνρψλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ κνπζείσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
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ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ/επηζθεπηψλ ή απνδεθηψλ είλαη επίζεο κία ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο δηεξεχλεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, ηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο αιιά θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

Οη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο φξαζεο είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη πιένλ αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κνπζείσλ αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο νξηζκέλσλ 

κνπζείσλ ηεο ρψξαο καο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο 

αλάινγεο πξσηνβνπιίεο. Μέζα ζην πιαίζην απηφ νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο, νη εκπεηξίεο ηνπο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο, νη δπλαηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο είλαη παξάκεηξνη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηεο πξαγκάησζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε φρη κφλν ησλ αλαγθψλ ηνπο αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο πνηθίισλ δξάζεσλ. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ πνιπαηζζεηεξηαθήο πξφζβαζεο ζην 

ρψξν ησλ κνπζείσλ, απνηεινχλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο φρη κφλν γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνλ 

ρψξν ησλ κνπζείσλ.  

Υσξίο λα αγλννχληαη νη ζεζκηθέο δηαθνξέο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ, ε 

ζχδεπμε Δηδηθήο Αγσγήο θαη Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζην πιαίζην δηεπηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γφληκν πεδίν δηαιφγνπ θαη έξεπλαο, ζην 

βαζκφ πνπ κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο φπσο ε πξφζβαζε, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ε έληαμε κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαη κπνξεί λα έρεη πνιιαπιά 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

κνπζείνπ αιιά θπξίσο γηα ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη απξηαλνχο ελήιηθεο 

επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ δελ 

αθνξνχλ κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο αιιά κία δέζκε ελεξγεηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη 

ηελ πξφζβαζε θαη ηελ έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ σο κηα ζπλερή, 

θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο, ζην κέηξν ηεο επζχλεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαινγεί ζε θάζε 

θνξέα: 

7.5. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο φξαζεο ζηα 

κνπζεία 

Οη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ/καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ βαζίδνληαη αθελφο ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο 

έξεπλαο θαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αθεηέξνπ ζε νξηζκέλεο βαζηθέο παξαδνρέο. Ζ πξφζβαζε απνηειεί ην πξψην βαζηθφ 

βήκα γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κνπζείνπ κε ην θνηλφ ηνπ, ηελ πξνζέγγηζε 
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δηαθνξεηηθψλ επηζθεπηψλ, ηελ εδξαίσζε ζρέζεσλ ζεβαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο θαη 

ηελ άξζε κνξθψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξφζβαζε είλαη ή ζα 

πξέπεη λα είλαη δήηεκα πνιηηηθήο πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο ηζφηεηαο ζην βαζκφ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη θαη γίλεηαη ζεβαζηφ ην δηθαίσκα φισλ ησλ αηφκσλ ζηνλ πνιηηηζκφ 

ζην πιαίζην ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζπλέπεηα θαη κε καθξνπξφζεζκε 

πξννπηηθή.  

 

Με δεδνκέλε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ θαη ζπιινγψλ νη 

παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ππνδνκψλ απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ αλάινγα 

ζα αμηνπνηνχλ δπλαηφηεηεο θαη ζα ακβιχλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εθάζηνηε 

κνπζεηαθνχ ρψξνπ ρσξίο λα παξαβιέπνληαη θαη άιια δεηήκαηα φπσο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα νηθνλνκηθά θνλδχιηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο, ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο αιιά θαη ηηο 

λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλερψο δεκηνπξγνχληαη ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ε πξφζβαζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπλερήο, 

«εμειηζζφκελε» θαη «ζπζηεκαηηθή» δηαδηθαζία εληαγκέλε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ησλ κνπζείσλ θαη φρη  κφλν ζην πιαίζην επηκέξνπο δξάζεσλ κε 

απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ή επεηεηαθφ ραξαθηήξα ζηε βάζε κηαο «ζπζηεκηθήο» 

πξνζέγγηζεο (EBU, 2012:14∙ Weisen, 2008:247, 251). Μέζα ζην πιαίζην απηφ, είλαη 

απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ. 

 

Ζ  πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ δελ είλαη κφλν δήηεκα ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ πνπ νπσζδήπνηε είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Εεηήκαηα 

παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ, γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πξφζβαζεο ζηα κνπζεία. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο φισλ ησλ παηδηψλ θαη αηφκσλ γηα πξφζβαζε, ζπκκεηνρή, νιφπιεπξε 

αλάπηπμε, θνηλσληθή έληαμε θαη επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. ηε δηαδηθαζία απηή είλαη 

ζεκαληηθή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επζχλεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο θαη άιισλ θνξέσλ 

θαη ζεζκψλ φπσο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ έλαλ θξίζηκεο 

ζεκαζίαο ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο απφ ηα κνπζεία θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε 

απηά. Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ε θνηλσληθή έληαμε είλαη 

δήηεκα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη κεκνλσκέλα (Dodd & Sandell, 2001) θαη 

φπσο επηζεκαίλεη ε παλδάγνπ (2011:116) πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζηε θηινζνθία θαη 

ηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαη αιιαγέο ζε 

επξχηεξν θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνιηηηζκνχ θαη 

εθπαίδεπζεο θαη ε δηαπίζησζε φηη ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ θξαγκφ πξφζβαζεο, (Weisen, 2008:247), βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο σο πξνβιεκαηηζκφο θαη ηαπηφρξνλα σο πξφηαζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα κηαο πην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην κνπζείν αιιά θαη 
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δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηφζν ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο, ηνλ ξφιν θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

κνπζείσλ αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο ε ράξαμε κηαο εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηθήο πνιηηηζκνχ ζα πξέπεη λα αθνξά 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο ππνζηεξίδνληαο δξάζεηο θαη 

πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο φπσο: 

 

 ε αθαδεκατθφ επίπεδν 

 

- Ζ δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζε πεξηβάιινληα «άηππεο 

εθπαίδεπζεο» φπσο ηα κνπζεία. 

- Ζ δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

θνηλνχ ησλ κνπζείσλ, ηελ αλαπεξία θαη ηηο πξαθηηθέο πξαγκάησζεο ελφο 

«κνπζείνπ γηα φινπο». 

- Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο θαη ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο κε νθέιε γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηλνχ. 

- Ζ αλάπηπμε εζηηαζκέλσλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο νπζηαζηηθήο πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο θαη 

γεληθφηεξα παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθπαίδεπζεο 

ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαη ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά γεληθφηεξα. 

- Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζηε Μνπζεηαθή 

Δθπαίδεπζε ζε επίπεδν βαζηθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

- Ζ θαηάξηηζε ησλ επηζηεκφλσλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ κνπζείσλ (π.ρ. κνπζεηνιφγσλ, μελαγψλ, θ.ιπ.) ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθήο, εηδηθήο αγσγήο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

- Ζ παξνρή δπλαηνηήησλ επηκφξθσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο δεηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη πξφζβαζεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ κέζα απφ δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

 ε επίπεδν κνπζείνπ 

 

- Ζ ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ νπζηαζηηθήο πξφζβαζεο ζε κνπζεία πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάδεημε θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

- Ζ ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ γηα ηε κειέηε παξακέηξσλ, 

ππνδνκψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ πξφζβαζεο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο κε ηελ 

αμηνπνίεζε εθζεκάησλ αιιά θαη άιισλ κέζσλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

- Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ.  

- Ζ ελίζρπζε ησλ κνπζείσλ γηα ηελ παξαγσγή, αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, (π.ρ. κνπζεηνζθεπέο). 
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- Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ– ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θπιαθηηθνχ – ζε ζέκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο, αλαπεξίαο, θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

κάζεζεο. 

- Ζ ζηειέρσζε ησλ κνπζείσλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

γηα ηελ αλάιεςε θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

- Ζ πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο κε ηελ αμηνπνίεζε 

πνηθίισλ κέζσλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

 ε επίπεδν ζρνιείνπ  

 

- Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ρψξσλ πνιηηηζκνχ φπσο ηα 

κνπζεία. 

- Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ θαη άιισλ ρψξσλ πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο. 

- Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε εκπινθή ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο ζε αλάινγεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. 

- Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα 

Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

- Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. 

- Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε δνκέο Παξάιιειεο ηήξημεο. 

 

 ε επίπεδν κνπζείνπ-ζρνιείνπ 

- Ζ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα κε βάζε 

ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ βειηίσζε θαη ηε 

δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

- Ζ ζπλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

- Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

 

 ε ηνπηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν  

 

- Ζ ελίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ 

κε δεδνκέλε θαη ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ κνπζείσλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

είλαη κεγάια αζηηθά θέληξα. 

- Ζ δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ 

επέιηθηα ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 
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δπλαηφηεηεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θάζε πεξηνρήο (δηαθνξεηηθνί 

κνπζεηαθνί ρψξνη, χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ζε θάζε 

πεξηνρή φπσο ζχιινγνη αηφκσλ κε αλαπεξίεο, παλεπηζηήκηα, θ.ιπ.) θαη λα 

ελεξγνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο απφ «θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνθαιψληαο 

κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα αιιαγέο θαη ζε πην θεληξηθφ επίπεδν.  

- Ζ πξνψζεζε αλάινγσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ζηε ζπκκεηνρή θνξέσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπο φπσο 

κνπζεία, ζρνιεία, Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, παλεπηζηήκηα, ζχιινγνη αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο, θ.ιπ., ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε 

αλάινγσλ δξάζεσλ, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο ησλ κνπζείσλ κε ηελ 

ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία, ζηε ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ, ζηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξνπ επαγγεικαηηζκνχ, ζηε βησζηκφηεηα 

ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 

ζε ηνπηθφ θαη επξχηεξν επίπεδν. 

   

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ πηπρέο κηαο ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα πξνσζεζεί ζε εζληθφ αιιά θαη 

ηνπηθφ επίπεδν ψζηε ε λνκνζεζία θαη νη ζεσξεηηθέο δηαθεξχμεηο λα κελ παξακέλνπλ 

ζην επίπεδν ηεο ξεηνξηθήο. Οη αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Μάζεζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθά 

πιαίζηα γηα ηελ άξζε θξαγκψλ πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

γεληθφηεξα αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο. ε επίπεδν εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη 

γέθπξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

δεκηνπξγία «αιπζίδσλ εθπαηδεπηηθήο πξφζβαζεο» θαη’ αλαινγία κε ηηο αξρέο ηνπ 

Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ πνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα «αιπζίδσλ 

πξφζβαζεο» (Μπεξηζηκάο, 2003:69) θαη φρη «λεζίδσλ πξφζβαζεο». Ζ ελεκέξσζε, ε 

γλψζε, ε εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ, ε επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θάζε θνξέα θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε ε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ λα κελ εμαληιείηαη ζε 

«ζπκπησκαηηθέο» ζπλαληήζεηο θαη ζε κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο αηφκσλ θαη θνξέσλ 

πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αμηφινγεο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επζχλεο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζην κέηξν ηεο επζχλεο 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο αλαινγεί ζε έλα πιαίζην πνπ ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη, λα δεκηνπξγεί θαη λα δηεπθνιχλεη πξννπηηθέο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη εμέιημεο. Ζ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε 

νπζηαζηηθή πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ ζηνλ πνιηηηζκφ πξνυπνζέηεη 

πνιίηεο πνπ έρνπλ επθαηξίεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηελ γλσξίζνπλ θαη λα ζπκβάινπλ 

ζε απηή. Ζ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ γηα πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ είλαη 

ππνρξέσζε θάζε δεκνθξαηηθήο, ηζφλνκεο θαη πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο πνπ 

αλαγλσξίδεη, ζέβεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εηεξφηεηα ησλ κειψλ ηεο θαη 

ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη δείθηε ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο θνηλσλίαο.  
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Υαηδεαζιάλε, Κ. (2002). Ζ Αθξφπνιε κέζα απφ ηα κάηηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ–

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αθξφπνιε. ην Γ. Κφθθηλνο & Δ. Αιεμάθε 

(Δπηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή (ζζ. 225–231). 

Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Υαηδεαζιάλε, Κ., Κατκάξα, Δ., & Λενληή, Α. (Δπηκ.) (2011) Αθξφπνιε θαη 

εθπαίδεπζε. Αζήλα: ΤΠΠΟΣ, ΤΜΑ. 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (2004). Γλψζη ην curriculum. Γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηδαθηηθήο. Αζήλα: Αηξαπφο. 
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Υαηδεληθνιάνπ, Σ. (2010).  Μνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. ην Μπ. Βέκε & 

Δη. Νάθνπ (Δπηκ.), Μνπζεία θαη εθπαίδεπζε (ζζ. 117-126). Αζήλα: Νήζνο. 

Υαηδεληθνιάνπ, Σ. (2008). Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζηελ Διιάδα θαη ν ξφινο ηνπ 

ICOM ζηελ πνξεία κηαο ηξηαθνληαεηίαο. ην Ν. Νηθνλάλνπ & Κ. Καζβίθεο 

(Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην ρξφλν. Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο 

(ζζ.188-194). Αζήλα: Παηάθεο. 

Υαηδεληθνιάνπ, Σ. (2002). Σν Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ θαη ε 

κνπζεηνπαηδαγσγηθή. ην Γ. Κφθθηλνο & Δ. Αιεμάθε (Δπηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή (ζζ. 101-107). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Υαηδεληθνιάνπ, Σ., & Υξακπάλεο, Π. (2010). Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ: Ζ 

πεξίπησζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζεκηλαξίνπ Μνπζείν – ρνιείν. ην Μπ. Βέκε & 

Δη. Νάθνπ (Δπηκ.), Μνπζεία θαη εθπαίδεπζε (ζζ.271-275). Αζήλα: Νήζνο. 

Υνχιηα-Καπειψλε, ., & Μπνπηνπνχινπ, . (2004). Τθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη 

πξννπηηθή πξφζβαζεο ΑκεΑ ζε θξαηηθά αξραηνινγηθά κνπζεία θαη ζπιινγέο. 

ην Α. Σζηηνχξε (Δπηκ.), Πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ 

θαη αζιεηηζκνχ. Πξαθηηθά πλεδξίνπ (ζζ. 142-147). Θεζζαινλίθε 30 Οθησβξίνπ 

–1 Ννεκβξίνπ 2003 Αζήλα: ΤΠΠΟ.  

Υνπξκνπδηάδε, Α. (2006). Σν Διιεληθφ αξραηνινγηθφ κνπζείν. Ο εθζέηεο-ην έθζεκα- ν 

επηζθέπηεο. Θεζζαινλίθε: Βάληαο. 

Υξηζηνπνχινπ, Α. (Δπηκ.) (2011). Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν. Δλεκεξσηηθφ έληππν. Αζήλα ΤΠΠΟΣ- Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. 

Υξπζνπιάθε, . (Δπηκ.) (2004). Δζληθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ ΤΠΠΟ γηα ην επξσπατθφ 

έηνο ΑκεΑ 2003. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Αζήλα: ΤΠΠΟ.  

Υξπζνπιάθε, . (1997). Ζ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔΠ 

ηνπ ΤΠΠΟ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. ην Μ. Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Δη. 

Σνπληαζάθε (Δπηκ.), Μνπζεία θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δκπεηξίεο θαη 

πξννπηηθέο. Πξαθηηθά Ζκεξίδαο (ζζ. 51-58). Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα 27 Μαΐνπ 1993. Αζήλα: Gutenberg. 

Υξπζνπιάθε, ., & Πίλε, Δ. (2008). Σν θφθθηλν λήκα: Αξραηνινγηθέο εθπαηδεπηηθέο 

εθζέζεηο. ην Ν. Νηθνλάλνπ & Κ. Καζβίθεο (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην 

ρξφλν. Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο (ζζ. 208–237). Αζήλα: Παηάθεο. 

Φαξξάθε-Μπειεζηψηε, Ν. (1997). Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Μνπζείν 

Μπελάθε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ην Μ. Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ & Δη. 

Σνπληαζάθε (Δπηκ.), Μνπζεία θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δκπεηξίεο θαη 

πξννπηηθέο. Πξαθηηθά Ζκεξίδαο (ζζ. 71-79). Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα 27 Μαΐνπ 1993. Αζήλα: Gutenberg. 

 

Γηαδηθηπαθέο Πεγέο 

 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ 

θαη Παιιηλνζηνχλησλ Μαζεηψλ», αλαθηεκέλν ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2012 απφ 

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/1-----2011-2012/2011-2012 

 Art Beyond Sight, http://www.artbeyondsight.org/, αλαθηεκέλν ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 

2014. 
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Βαζηιηθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Σπθιψλ (RNIB), http://www.rnib.org.uk/, αλαθηεκέλν 

ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2014. 

Βξεηαληθφ Μνπζείν, http://www.britishmuseum.org/visiting.aspx, αλαθηεκέλν ζηηο 5 

επηεκβξίνπ 2014. 

BlindArt (2006
α
). Sense2sense education project, September 2006, αλαθηεκέλν ζηηο 

15 Μαΐνπ απφ http://www.blindart.net/events/31-sense2sense-education-project-

september-2006 

BlindArt (2006β). 4Senses education report, September 2006, αλαθηεκέλν ζηηο 15 

Μαΐνπ απφ http://www.blindart.net/events/32-4senses-education-report-

september-2006  

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Φεθηαθή χγθιηζε (Γ.Γ.Σ.Σ.), Μνπζείν Αζηαηηθήο 

Σέρλεο» αλαθηεκέλν ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2015 απφ  

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Moyseio-Asiatikhs-Tehnhs-

Kerkyras  

Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο (ειεθηξνληθή έθδνζε). «Θεζζαινλίθε: Απέθηεζε Μνπζείν 

Αξραίαο Αγνξάο». 2 Ηνπιίνπ 2010, αλαθηεκέλν ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2014 απφ 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=100&artid=49283  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία (ειεθηξνληθή έθδνζε) «Γηθαίσκα ζηελ Σέρλε γηα Άηνκα κε 

Πξνβιήκαηα ξαζεο». 7 Ηνπιίνπ 2009, αλαθηεκέλν ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2015 

απφ http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=9&aid=10320#.VLgoc0esUXs 

Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία (ειεθηξνληθή έθδνζε). «Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κνπζείσλ 

θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή». 21 Μαξηίνπ 2011, 

αλαθηεκέλν ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2014 απφ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=261279   

EUCREA International, http://www.edf-feph.org/default.asp, αλαθηεκέλν ζηηο 23 

Ννεκβξίνπ 2014. 

ICOM, http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, αλαθηεκέλν ζηηο 29 

Απγνχζηνπ 2012. 

ICOM (Διιεληθφ Σκήκα Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Μνπζείσλ) 

- (http://www.istomEdiahost.gr/icom/gr_omada_ergasias.asp, αλαθηεκέλν ζηηο 

12 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

- Γειηίν Σχπνπ γηα ηε Γηεζλή Ζκέξα Μνπζείσλ, «Μνπζεία γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αξκνλία». 15 Μαΐνπ 2010, αλαθηεκέλν ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2014 απφ  

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=37654 

Μνπζείν Αθήο, http://www.tactualmuseum.gr/, αλαθηεκέλν ζηηο 1 Γεθεκβξίνπ 2014. 

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, http://www.melt.gr/, αλαθηεκέλν ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2015. 

Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, http://mbp.gr/html/gr/nea.htm, αλαθηεκέλν ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 2015. 

Μνπζείν Μπελάθε, http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=3020301&sid=1060 

αλαθηεκέλν ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, http://www.nma.gr/ekd_25052012.htm, αλαθηεκέλν ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2015. 
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Maison de Louis Braille, http://www.culture.fr/Ressources/Labels/Maisons-des-

illustres/Maison-Louis-Braille, αλαθηεκέλν ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Museo Tattile Anteros, Istituto dei Ciechi Franceso Cavazza, 

http://www.cavazza.it/?q=it/node/315, αλαθηεκέλν ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Museo Omero, http://www.museoomero.it/, αλαθηεκέλν ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Museo Tattile Varese, http://www.museotattilevarese.it, αλαθηεκέλν ζηηο 7 Απξηιίνπ 

2015. 

Museo Tiflologico, ONCE, http://museo.once.es, αλαθηεκέλν ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 

2015. 

Natural History, “The Blind in the American Museum”, αλαθηεκέλν ζηηο 7 Μαξηίνπ 

2015 απφ 

http://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/master.html?http://www.naturalhisto

rymag.com/htmlsite/Editors_pick/1914_01_pick.html  

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, (2004). 

Υαξηνγξάθεζε- Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο, αλαθηεκέλν 

ζηε 1 Μαξηίνπ 2012 απφ http://www.pi-

schools.gr/special_Education_new/index_gr.htm 

Πξφγξακκα δηα βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε Γλψζεσλ Απνθνίησλ 

(ΠΔΓΑ) «Πνιηηηζκφο/Δηδηθή Αγσγή. Ζ Πξφζβαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ή/θαη 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζην Φπζηθφ θαη Πνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ ησλ 

Μνπζείσλ θαη ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ», αλαθηεκέλν ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 

2015 απφ http://pega-culspEd.uth.gr/ 

Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο 

- Γειηίν Σχπνπ «Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο», «Ζ έθζεζε 

«Μχξηηο: πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην παξειζφλ» πξνζβάζηκε θαη ζε άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο», 11 Οθησβξίνπ 2011, αλαθηεκέλν ζηηο 4 

Ηαλνπαξίνπ 2015 απφ 

http://www.myrtis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=289

%3A-l-r&catid=43&Itemid=136&lang=el  

Perkins History Museum, http://www.perkinsmuseum.org/area.php?id=34, 

αλαθηεκέλν ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Tyne & Wear Archives & Museums. “John Alfred Charlton Deas”, αλαθηεκέλν ζηηο 

17 Μαξηίνπ 2015 απφ http://www.twmuseums.org.uk/engage/blog/john-alfred-

charlton-deas/ 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

- Γειηίν Σχπνπ, «Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ΞΔΚΗΝΟΤΝ ΓΖΜΟΗΑ ΗΔΚ 

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ. Γηα ηπθιά θαη θσθά άηνκα», 10 Απξηιίνπ 2014, 

αλαθηεκέλν ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2015 απφ http://www.minedu.gov.gr/grafeio-

typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/11000-10-04-14.html 

Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380,  αλαθηεκέλν ζηηο 5 Απξηιίνπ 2015. 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

- Αξραηνινγηθά Μνπζεία & πιινγέο, http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp, 

αλαθηεκέλν ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2014. 
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- Γξαθείν Σχπνπ, «Δηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θ. 

Παχινπ Γεξνπιάλνπ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

θαη ηα κνπζεία», Αζήλα 24 Ννεκβξίνπ 2010, αλαθηεκέλν ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 

2014 απφ http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=41932  

- Γξαθείν Σχπνπ, «Γξαθείν Σχπνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, 

«Δηζήγεζε γεληθήο γξακκαηέσο θ. Λίλαο Μελδψλε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη Μλεκείσλ». 28 

Ννεκβξίνπ 2011, αλαθηεκέλν ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2014 απφ 

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=48314  

Φάξνο Σπθιψλ ηεο Διιάδνο, http://fte.org.gr/index.php/el/, αλαθηεκέλν ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ 2014. 

Υηνπξέα, Ρ. (2012). Δηδηθή Αγσγή – ηαηηζηηθά ζηνηρεία: Αξηζκφο καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. 1-5-2005, αλαθηεκέλν ζηηο 4 Μαΐνπ 2012, απφ 

http://www.chiourea.gr/2009/03/1-5-2005_13.html 

Valentin Haüy Musee, 

http://www.avh.asso.fr/rubrics/association/museum.php?langue=eng#musee, 

αλαθηεκέλν ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Very Special Arts, http://www.kennedy-center.org/education/vsa/, αλαθηεκέλν ζηηο 

26 Ννεκβξίνπ 2014. 

Very Special Arts Hellas, http://www.vsahellas.gr/cms/, αλαθηεκέλν ζηε 1 

Γεθεκβξίνπ 2014. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

Σεο Καλάξε Υαξίθιεηαο 

 

«Μνπζεία θαη άηνκα κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο: Εεηήκαηα πξφζβαζεο θαη 

αμηνπνίεζεο κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο» 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Η 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ
94

 

Αγαπεηέ/ή ζπλάδειθε,  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηκήκα δηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ 

εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη αθνξά ζηε ζρέζε κνπζείνπ θαη παηδηψλ 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.   

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία θαη ησλ ζρνιείσλ. Οη απαληήζεηο, νη 

απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο ζαο πάλσ ζην ζέκα απηφ  είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο.  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ αληαπφθξηζή ζαο. 

Καλάξε Υαξά 

Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο, Μνπζεηνπαηδαγσγφο, e-mail: xarikleia@freemail.gr, 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 24210 53835, θηλ. 6978104310 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ 
Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) - Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: Θράκλειτοσ ΙΙ . 
Επζνδυςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ Η. ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΩΣΖΘΔΝΣΩΝ 

Φχιν                                                            

Άληξαο   

Γπλαίθα   

 

Ζιηθία 

Έσο 30  41 – 50  

31 – 40  Άλσ ησλ 50  

 

Έηε πξνυπεξεζίαο  

 

0-5  11-15  

6-10  16-20  

Άλσ ησλ 20     

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

0-5  11-15  

6-10  16-20  

Άλσ ησλ 20     

 

 

Πεξηνρή ζηελ νπνία ππεξεηείηε (Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο) 

………………………………………………………………………………………… 

 

Γνκή εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηείηε  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ   

Γεληθφ ρνιείν – Σκήκα Έληαμεο  

Γεληθφ ρνιείν- Παξάιιειε ηήξημε   

 

πνπδέο 

Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο   

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο   

Πξφγξακκα Δμνκνίσζεο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο 
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Πηπρίν Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

εκηλάξην Δπηκφξθσζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή   

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

Άιιν Πηπρίν   

 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη  

Μαζήκαηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο   

εκηλάξηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο  

Καη ηα δχν  

Γελ έρσ παξαθνινπζήζεη ηίπνηε απφ ηα δχν  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ. Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

1. Σν ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηείηε πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο ζε κνπζεία;  

ΝΑΗ  

ΟΥΗ   

 

(Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 10). 

 

2. Αλ λαη, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζπρλφηεηα  επηζθέςεσλ;   

     

Ληγφηεξν απφ κία 

θνξά ην ρξφλν 

Μία θνξά 

ην ρξφλν 

Μία θνξά ην 

εμάκελν 

Πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν θνξέο ην 

ρξφλν  

Πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν θνξέο ην 

εμάκελν 

 

3. Ση είδνπο κνπζεία έρεηε επηζθεθηεί;  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο  

Αξραηνινγηθά Μνπζεία   

Λανγξαθηθά Μνπζεία   

Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο  

Μνπζεία Σέρλεο   

Μνπζείν Αθήο   

 

Άιια……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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4. Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία πξνεηνηκάδεηε ηνλ καζεηή ή ηνπο 

καζεηέο  κέζα ζηελ ηάμε; (Αλ φρη, πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 6) 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

ΟΥΗ ΠΑΝΣΑ  

 

5. Αλ λαη, ε πξνεηνηκαζία απηή γίλεηαη:  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Πνηέ: 1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο: 3 πρλά: 4, Πάξα πνιχ ζπρλά:5  

 

Με ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ/ηνπο καζεηέο     1 2 3 4 5 

Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ           1 2 3 4 5 

Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ           1 2 3 4 5 

Με ηε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζρεδηάδεηε εζείο               1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηπραίλεη λα κελ πξνεηνηκάζεηε ηνλ καζεηή ή 

ηνπο καζεηέο ζαο πξηλ απφ θάπνηα επίζθεςε ζην κνπζείν, είλαη: 

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

 

Γελ ππήξρε ηθαλνπνηεηηθή ελεκέξσζε απφ ην κνπζείν γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

επίζθεςεο 

1 2 3 4 5 

Γελ ππήξρε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ην κνπζείν 1 2 3 4 5 

Τπήξραλ δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ην κνπζείν 1 2 3 4 5 

Τπήξραλ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ ζρεηηθνχ πιηθνχ ζην ζρνιείν 1 2 3 4 5 

Τπήξραλ δπζθνιίεο ζχλδεζεο ηεο επίζθεςεο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

δηδάζθεηε ζην ζρνιείν 

1 2 3 4 5 

Τπήξρε έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην 1 2 3 4 5 

Τπήξραλ δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν 1 2 3 4 5 

Τπήξραλ  δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο 

θνηηά ν καζεηήο ή νη καζεηέο ζαο (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ) 

1 2 3 4 5 

Θεσξήζαηε φηη δελ είλαη απαξαίηεην 1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7. Οη επηζθέςεηο ζηα κνπζεία ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ δηδάζθεηε;  

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

ΟΥΗ ΠΑΝΣΑ  

 

8. Αλ λαη, κπνξείηε λα αλαθέξεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ηνλ καζεηή ή 

ηνπο καζεηέο ζαο, ζπλαληήζαηε δπζθνιίεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ επηζθέςεσλ φπσο:   

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ απηηθή 

πξφζβαζε ηνπ καζεηή ή ησλ καζεηψλ ζηα εθζέκαηα 

1 2 3 4 5 

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εθζεκάησλ ζηα νπνία επηηξεπφηαλ ε απηηθή 

πξφζβαζε 

1 2 3 4 5 

Άγλνηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε παηδηψλ/αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζην κνπζείν  

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν 

1 2 3 4 5 

Έιιεηςε ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

πξηλ ηελ επίζθεςε 

1 2 3 4 5 

Πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ επίζθεςε 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ επίζθεςε 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ δηδάζθεηε 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν 1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο θνηηά ν 

καζεηήο ή νη καζεηέο ζαο (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ) 

1 2 3 4 5 

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν εμαηηίαο 

πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε 

1 2 3 4 5 
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Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεηε επηζθεθηεί κνπζεία κε ηνλ καζεηή ή 

ηνπο καζεηέο ζαο, είλαη:  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ησλ καζεηψλ ζηα εθζέκαηα 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο  ζην ζρνιείν  1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο ιφγσ ηνπ πιαηζίνπ  εθπαίδεπζεο 

(ππεξεζία ζε ηκήκα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε) 

1 2 3 4 5 

Γελ επηδηψμαηε επηζθέςεηο ζε κνπζεία επεηδή ζεσξείηε φηη νη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο ζηα κνπζεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ/αηφκσλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ. Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ. 

 

11. Υξεζηκνπνηείηε εθπαηδεπηηθφ/επνπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε; 

(Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 13). 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ   
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12. Αλ λαη, έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη  
Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Πνηέ: 1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο: 3 πρλά: 4, Πάξα πνιχ ζπρλά:5  

Μνπζεηνζθεπέο  1 2 3 4 5 

Αληίγξαθα κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνκεζεπηήθαηε απφ ην κνπζείν  1 2 3 4 5 

Αληίγξαθα κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν  1 2 3 4 5 

Δθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο κνπζείσλ  1 2 3 4 5 

Βηβιία 1 2 3 4 5 

 

Άιιν…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

13. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

κνπζείσλ ζην ζρνιείν κε ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο ζαο, είλαη:  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Ζ κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  1 2 3 4 5 

Ζ κε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα 

πξνκεζεπηείηε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηα κνπζεία  

1 2 3 4 5 

Οη πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ 1 2 3 4 5 

Ζ έιιεηςε δηαζέζηκνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία  1 2 3 4 5 

Ζ κε θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ δηδάζθεηε  

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο θνηηά 

ν καζεηήο ή νη καζεηέο ζαο (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ) 

1 2 3 4 5 

 Ζ έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην  1 2 3 4 5 

 

Άιιν…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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14. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  
Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Γηαθσλψ απφιπηα:1, 

Γηαθσλψ ελ κέξεη:2, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ:3, πκθσλψ ελ κέξεη:4, 

πκθσλψ απφιπηα: 5. 

Μεγαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ  

1 2 3 4 5 

Μεγαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο απηψλ ησλ πιηθψλ   1 2 3 4 5 

Μεγαιχηεξε πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 1 2 3 4 5 

Παξαρψξεζε ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηα κνπζεία ζηα ζρνιεία  1 2 3 4 5 

Πξφβιεςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα ρξήζε 

απφ καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

1 2 3 4 5 

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

1 2 3 4 5 

 

Άιιν………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ IV. πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

 

15. Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ηνπο καζεηέο ζαο έρεηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ; 

 

     

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο 

θνξέο  

Πνιχ ζπρλά  Πάξα πνιχ ζπρλά  

 

 (Αλ δελ έρεηε ζπλεξγαζηεί κε ππεχζπλνπο κνπζείσλ, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ 

εξψηεζε 18). 
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16. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή  

 

     

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

  

Παξαθαινχκε αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

17. Ζ ζπλεξγαζία πνπ είραηε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ πεξηιάκβαλε: 

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Πνηέ: 1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο: 3 πρλά: 4, Πάξα πνιχ ζπρλά:5  

 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ κνπζείσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  

1 2 3 4 5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

επίζθεςεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ  

1 2 3 4 5 

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ην κνπζείν γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν  

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ ζην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ 

επίζθεςε γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο  

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κνπζείν πξηλ απφ ηελ επίζθεςε 

γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνλ ρψξν 

1 2 3 4 5 

πλεξγαζία  θαη απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ/δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηεο επίζθεςεο κε ηνπο ππεχζπλνπο 

ηνπ κνπζείνπ 

1 2 3 4 5 

Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο/επίζθεςεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ 

1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ V.  Αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: 

18. Καηά ηε γλψκε ζαο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο γηαηί:   

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Γηαθσλψ απφιπηα:1, 

Γηαθσλψ ελ κέξεη:2, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ:3, πκθσλψ ελ κέξεη:4, 

πκθσλψ απφιπηα: 5. 

Σν κνπζείν απνηειεί έλαλ ρψξν γηα κηα επράξηζηε εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα   

1 2 3 4 5 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κνπζείνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηδαζθαιία 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

1 2 3 4 5 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κνπζείνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

1 2 3 4 5 

Σν κνπζείν απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ρψξν γηα ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε 

ηελ Ηζηνξία 

1 2 3 4 5 

Σν κνπζείν απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ρψξν γηα ηελ επαθή κε ηελ Σέρλε  1 2 3 4 5 

Σν κνπζείν απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ρψξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο 

1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο είλαη αλαζρεηηθνί 

γηα ηελ παηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα παηδηά κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο;  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα 

αλαπεξίαο 

1 2 3 4 5 

Έιιεηςε πξφβιεςεο απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζείσλ γηα δξάζεηο θαη 

δηεπθνιχλζεηο γηα καζεηέο/άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ  κνπζείσλ 1 2 3 4 5 
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Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία (Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ) 

1 2 3 4 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 1 2 3 4 5 

Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ησλ κνπζείσλ  

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο 

θνηηά ν καζεηήο ή νη καζεηέο ζαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ) 

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο 

θνηηά ν καζεηήο ή νη καζεηέο ζαο γηα ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ κέζα ζηελ ηάμε (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ) 

1 2 3 4 5 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην  1 2 3 4 5 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

20. Ση ζα είραηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνπο ππεχζπλνπο ησλ κνπζείσλ αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

21. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάπνην ζρφιην πνπ πηζηεχεηε φηη δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ! 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΗΗ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ
95

 

Αμηφηηκε/ε θχξηε/θπξία 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηκήκα δηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ 

εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη αθνξά ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ παηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κνπζείνπ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο). 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία θαη ησλ θνξέσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην δελ 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κνπζείνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ ή άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Ζ εκπεηξία ζαο, νη απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο ζαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα κνπζεία 

θαη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη αλαπεξίαο. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ αληαπφθξηζή ζαο. 

 

Καλάξε Υαξά, Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο, Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Τπ. Γηδ. 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Γηεχζπλζε: Αθξνδίηεο 93, 38222, Βφινο. E-mail: 

xarikleia@freemail.gr, ηει. Δπηθνηλσλίαο: 24210 53835, θηλ. 6978104310.  

 

                                                           
95

 H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ 
Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) - Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: Θράκλειτοσ ΙΙ . 
Επζνδυςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ Η. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο πκκεηερφλησλ  

1. Όλνκα Μνπζείνπ 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε έρεη ιάβεη θάπνηα 

επηκφξθσζε γηα ζέκαηα αλαπεξίαο; 

Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ εθζέζεσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ) 

Ναη  ρη  

Φπιαθηηθφ πξνζσπηθφ  Ναη  ρη  

 

2.1. Αλ λαη, κπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ENOTHTA ΗΗ. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα 

φξαζεο). 

 

3. Σν κνπζείν ή ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε κπνξεί λα απεπζχλεη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο;  

Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 18 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  
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4. Αλ λαη, απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, είλαη  

 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη κφλν θαη 

απνθιεηζηηθά ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην κνπζείν γηα ζρνιηθέο νκάδεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο φηαλ απηφ 

δεηεζεί  

 

Καη ηα δχν   

 

 

5. Ζ αθνξκή γηα ηελ πξφβιεςε ζρεδηαζκνχ ή πξνζαξκνγήο απηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, 

ήηαλ: 

 Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Απφθαζε ηνπ κνπζείνπ ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα 

1 2 3 4 5 

πκκεηνρή ηνπ κνπζείνπ ζε θάπνην πξφγξακκα πξνζβαζηκφηεηαο 1 2 3 4 5 

Ζ χπαξμε ζρνιείνπ ή θνξέα ηπθιψλ ζηελ πεξηνρή πνπ εδξεχεη ην κνπζείν  1 2 3 4 5 

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ  1 2 3 4 5 

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιψλ  1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέμαηε ηηο ζεκαηηθέο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε  καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ήηαλ:  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Σα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ ηα νπνία θξίλαηε φηη 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

1 2 3 4 5 

Σα απζεληηθά εθζέκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί ε απηηθή 

πξφζβαζε  

1 2 3 4 5 

Σα δηαζέζηκα αληίγξαθα εθζεκάησλ  1 2 3 4 5 

Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/θνξέσλ  1 2 3 4 5 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γεληθήο Αγσγήο  1 2 3 4 5 

 

7. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, δεηήζαηε ηε 

ζπλεξγαζία: 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο 

Δηδηθνχ ζρνιείνπ ηπθιψλ   

Φνξέα/ζπιιφγνπ ηπθιψλ   

Δηδηθψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ    

Καλελφο απφ ηα παξαπάλσ   

 

8. Σν ή ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη:  

ηνπο ίδηνπο ρψξνπο πνπ πινπνηνχληαη ζπλήζσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ κνπζείνπ γηα ζρνιηθέο νκάδεο  

 

ε άιινπο ρψξνπο απφ απηνχο πνπ ζπλήζσο πινπνηνχληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο (π.ρ. αίζνπζα δηαιέμεσλ, θήπνο) 

 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ   

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
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9. ε πνηεο ειηθίεο απεπζχλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα  καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

Μαζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

 

10. Έρεηε πινπνηήζεη πνηέ θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  

Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 17 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

 

11. H πξνζαξκνγή ή ν ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

φξαζεο, πεξηιάκβαλε: 

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη:Πνηέ:1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο:3, πρλά : 4, Πάξα πνιχ ζπρλά: 5 

 

Πξνζδηνξηζκφ/επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε 

ην είδνο ησλ δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία (π.ρ. εθζέκαηα, 

αληίγξαθα)  

1 2 3 4 5 

Πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα 

(π.ρ. εθζέκαηα, αληίγξαθα) 

1 2 3 4 5 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εθζέκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Αλαιπηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζην κνπζείν) 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ή ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε αληηγξάθσλ γηα απηηθή 

επεμεξγαζία  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ή ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε άιινπ απηηθνχ πιηθνχ 

γηα απηηθή επεμεξγαζία (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα) 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή  ή ζρεδηαζκφ  δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δπλαηφηεηα απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα  

1 2 3 4 5 
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Πξνζαξκνγή ή ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δπλαηφηεηα απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ή ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε άιισλ θπζηθψλ ή 

ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. θπζηθά πιηθά, άιια αληηθείκελα εθηφο απφ ηα 

κνπζεηαθά εθζέκαηα ή ηα αληίγξαθά ηνπο) 

1 2 3 4 5 

Παξάιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξήζαηε φηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο (ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην κνπζείν) 

1 2 3 4 5 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ  1 2 3 4 5 

Παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζε Braille  1 2 3 4 5 

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζην κνπζείν) 

1 2 3 4 5 

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζην κνπζείν) 

1 2 3 4 5 

Άιια κέζα θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηείηε: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. ηηο πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, είραηε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ;  

     

Πάξα πνιχ ζπάληα   πάληα Μεξηθέο θνξέο  Πνιχ ζπρλά   Πάξα πνιχ ζπρλά  

 

 

13. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, πεξηιάκβαλε: 

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Πνηέ:1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο:3, πρλά : 4, Πάξα πνιχ ζπρλά: 5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

1 2 3 4 5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο επίζθεςεο απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ 

1 2 3 4 5 

Παξνρή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ ζην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ επίζθεςε 

γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο 

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κνπζείν πξηλ απφ ηελ επίζθεςε γηα ηε 

γλσξηκία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνλ ρψξν 

1 2 3 4 5 

πλεξγαζία  θαη απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ/πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή ηεο επίζθεςεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

1 2 3 4 5 

Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο/επίζθεςεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

1 2 3 4 5 
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Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Καηά ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ βνεζεηηθή:  

     

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Γεληθφηεξα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο, πινπνηνχληαη:  

     

Πάξα πνιχ 

ζπάληα  

πάληα  Αξθεηά 

ζπρλά  

Πνιχ ζπρλά  Πάξα πνιχ ζπρλά  

 

16.  Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ πινπνηήζαηε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  ήηαλ: 

     

Πεξηζζφηεξν απφ 

δχν ρξφληα πξηλ  

Πξηλ απφ 

έλα ρξφλν  

ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ 

ρξφλνπ  

ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ  

ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα  
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17. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πινπνηήζαηε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ηα νπνία ην κνπζείν απεπζχλεη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, 

είλαη:  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Γελ ππήξμε δήηεζε  1 2 3 4 5 

Γελ  ππήξμε θαηάιιειε πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ  1 2 3 4 5 

Δίρε πξνγξακκαηηζηεί θαη καηαηψζεθε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

άιινπο πξαθηηθνχο ιφγνπο 

1 2 3 4 5 

 

Άιιν………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

18. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξείηε φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

κνπζείνπ ή νξηζκέλα απφ απηά, δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο,  απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ:  
Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

 

Σνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  1 2 3 4 5 

Σεο έιιεηςεο δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ ησλ εθζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ή 

ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

1 2 3 4 5 

Σεο έιιεηςεο άιινπ πιηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα, 

πιεξνθνξίεο ζε Braille) 

1 2 3 4 5 

Σεο κε δπλαηφηεηαο γηα απηηθή πξφζβαζε ζηα απζεληηθά εθζέκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην ή ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

1 2 3 4 5 

Σεο έιιεηςεο γλψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ IΗΗ.  Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ 

ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο). 

 

19. Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κε ζρνιηθέο νκάδεο, ζπλαληήζαηε πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο 

ππήξραλ θαη καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 25 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

 

20. Αλ λαη, είραηε πξνεγνχκελε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ; 

 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

ΟΥΗ ΠΑΝΣΑ   

 

 

21. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππήξμε θάπνην είδνο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ή ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο; 

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Πνηέ:1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο:3, πρλά : 4, Πάξα πνιχ ζπρλά: 5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

1 2 3 4 5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο επίζθεςεο απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ 

1 2 3 4 5 

Παξνρή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ ζην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ επίζθεςε 

γηα ηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο 

1 2 3 4 5 

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κνπζείν πξηλ απφ ηελ επίζθεςε γηα ηε 

γλσξηκία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνλ ρψξν 

1 2 3 4 5 

πλεξγαζία  θαη απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ/πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή ηεο επίζθεςεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

1 2 3 4 5 

Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο/επίζθεςεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ  

1 2 3 4 5 
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Άιιν………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

22. ηηο πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο νκάδεο 

ζηηο νπνίεο ππήξρε/αλ θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, 

πξνρσξήζαηε ζε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο;  

Αλ φρη, παξαθαιψ πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 24 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

ΟΥΗ ΠΑΝΣΑ   

 

23. Αλ λαη, ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πεξηιάκβαλε:  
Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη:Πνηέ:1, πάληα:2, 

Μεξηθέο θνξέο:3, πρλά : 4, Πάξα πνιχ ζπρλά: 5 

 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εθζέκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Αλαιπηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κφλν γηα ηνλ 

καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ 

νκάδα 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξήζε αληηγξάθσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξήζε αληηγξάθσλ γηα απηηθή επεμεξγαζία κφλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  κε ηε 

ρξήζε άιινπ απηηθνχ πιηθνχ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη γηα απηηθή επεμεξγαζία απφ 

φινπο ηνπο καζεηέο (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα)  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  κε ηε 

ρξήζε άιινπ απηηθνχ πιηθνχ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη ην κνπζείν γηα απηηθή 

επεμεξγαζία  κφλν απφ ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

1 2 3 4 5 
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φξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα)  

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα κφλν 

γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ππήξραλ 

ζηελ νκάδα 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο  

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα 

κφλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ 

ππήξραλ ζηελ νκάδα 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξήζε άιισλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (π.ρ. 

θπζηθά πιηθά, άιια αληηθείκελα εθηφο απφ ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα ή ηα 

αληίγξαθά ηνπο) 

1 2 3 4 5 

Πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξήζε άιισλ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ αληηθεηκέλσλ κφλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα (π.ρ. θπζηθά 

πιηθά, άιια αληηθείκελα εθηφο απφ ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα ή ηα αληίγξαθά 

ηνπο) 

1 2 3 4 5 

Παξάιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

1 2 3 4 5 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο ηεο νκάδαο  

1 2 3 4 5 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κφλν γηα ηνλ ή ηνπο  

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα 

1 2 3 4 5 

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  1 2 3 4 5 

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  1 2 3 4 5 

Παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζε Braille 1 2 3 4 5 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

24. Καηά ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο νκάδεο ζηηο 

νπνίεο ππήξρε/αλ θαη  καζεηήο ή καζεηέο κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο ε παξνπζία ηνπ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ήηαλ βνεζεηηθή  

     

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



400 
 

 
 

Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗV. ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο) 

25. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο είλαη αλαζρεηηθνί γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο;  

Γηα θάζε πξφηαζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη: Καζφινπ:1, Λίγν:2, 

Μέηξηα:3, Πνιχ : 4, Πάξα πνιχ: 5 

Εεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ  1 2 3 4 5 

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 1 2 3 4 5 

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ 1 2 3 4 5 

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία (Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ) 

1 2 3 4 5 

Έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο 

θαη πξνζβαζηκφηεηαο  

1 2 3 4 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα 

αλαπεξίαο 

1 2 3 4 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα δεηήκαηα 

νπηηθήο αλαπεξίαο (νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο) 

1 2 3 4 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο 

1 2 3 4 5 

Διιηπήο ελεκέξσζε γηα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ 

κνπζείσλ γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

1 2 3 4 5 

Έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο ή άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  1 2 3 4 5 

Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 1 2 3 4 5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο/ζπιιφγνπο ηπθιψλ 1 2 3 4 5 
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Άιιν 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

26. Ση ζα είραηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ κνπζείσλ κε ηα 

ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

27. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάπνην ζρφιην πνπ πηζηεχεηε φηη είλαη ρξήζηκν θαη 

δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

αο επραξηζηνχκε πνιχ! 
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ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Βαζηθνί άμνλεο – Θεκαηηθέο πεξηνρέο/Δξσηήζεηο 

Πίλαθαο 1: Άμνλεο δηάξζξσζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ  

 Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

 χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή  

 πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

 πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

Α. Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Πίλαθαο 2: «Πιαίζην Δπηζθέςεσλ ζε Μνπζεία» - Θεκαηηθέο πεξηνρέο  

 

 Δίδε κνπζείσλ/κνπζεηαθψλ ρψξσλ  

 Οξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

 Γηαδηθαζίεο επηινγήο κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ 

 

- Ση είδνπο κνπζεία έρεηε επηζθεθηεί κε ηνλ ή ηνπο καζεηέο ζαο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο;  

- Πψο ήηαλ νξγαλσκέλε απηή ε επίζθεςε ή νη επηζθέςεηο; (πκκεηνρή ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ, επηζθέςεηο ζηε δηάξθεηα εκεξήζησλ 

εθδξνκψλ ηνπ ζρνιείνπ κε ή ρσξίο μελάγεζε, επηζθέςεηο νξγαλσκέλεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ.ά.) 

- Πψο γηλφηαλ ε επηινγή ησλ ρψξσλ επίζθεςεο (ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απφθαζεο, πξνηάζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο γηα 

επηζθέςεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο). 

Β. χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή  

Πίλαθαο 3: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ  θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

δσή» - Θεκαηηθέο πεξηνρέο  

 

 Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία   

 Αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  
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- Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία γίλεηαη θάπνηα πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ; (Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο, δξαζηεξηφηεηεο, ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ή 

επνπηηθνχ πιηθνχ, ζχλδεζε κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ). 

- Μεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζηα κνπζεία πξαγκαηνπνηνχληαλ θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν;  

 

Γ. πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

Πίλαθαο 4: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο»  

 

 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ  

 πλζήθεο πξφζβαζεο  

 Απνηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ  

 

- Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ππήξρε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο;  

- Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ηνπ ή ησλ καζεηψλ ζαο 

ζηα κνπζεία πνπ επηζθεθηήθαηε (δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο ζηα 

εθζέκαηα, ρξήζε πιηθψλ, μελάγεζε, ρψξνο, θ.ιπ.). 

- Πψο ζα ζρνιηάδαηε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ κνπζείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ ζαο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο; (βαζκφο ηθαλνπνίεζεο). 

- Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή ή ησλ  καζεηψλ ζαο 

απφ απηέο ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία;  

Γ. πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Πίλαθαο 5: «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο» - Θεκαηηθέο πεξηνρέο  

 

 Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Κνηλσληθή έληαμε 

 Ρφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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- Πηζηεχεηε φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία είλαη επράξηζηεο γηα ηα παηδηά κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

- Πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ κπνξνχλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα 

ππνζηεξηρηνχλ κέζσ ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία;  

- Πηζηεχεηε φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

-  Πηζηεχεηε φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 

- Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ή κπνξεί λα είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο; 
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ME ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν
96

 

Φχιν                                              Άληξαο                    Γπλαίθα    

                                                       Ν        %                    Ν        % 

                                                      10      23,8                 32      76,2 

 

                                                                     
 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία 

Ζιηθία                                                Ν             %                  

 -30                                                     27            64,3 

31-40                                                    4              9,5                              

41-50                                                    9            21,4 

51+                                                       2              4,8               

 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Γξαθήκαηα 1 θαη 2: Καηαλνκή δείγκαηνο πνζνηηθήο έξεπλαο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο 

σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία  

 

 

 

 

 

                                                           
96

 Τα ποςοςτά που αναφζρονται είναι επί του ςυνόλου των ζγκυρων απαντιςεων 
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Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο  

Έηε πξνυπεξεζίαο                                   Ν             %                  

0-5                                                             26             60,5                                    

6-10                                                             4               9,3                                                                                                                                

11-15                                                           5             11,6                           

16-20                                                           3               7,0 

20+                                                              5             11,6 

 

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Έηε πξνυπεξεζίαο    

κε καζεηέο κε ΠΟ                                  Ν             %                  

0-5                                                              36          85,7                                 

6-10                                                             2            4,8                                                                                                                                                                   

11-15                                                           3            7,1                       

16-20                                                           1            2,4                                  

20+                                                              0            0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθήκαηα 3 θαη 4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο κε καζεηέο κε ΠΟ αληίζηνηρα 
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Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο  

Πεξηνρή ππεξεζίαο                                                Ν             %                  

«Αηηηθή-Θεζζαινλίθε»                                          16            40,0                                                   

«Δθηφο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο»                            24            60,0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο   

Γνκή Δθπαίδεπζεο                                                      Ν                %                  

Δηδηθφ ρνιείν (Σπθιψλ)                                             17              39,5                           

Γεληθφ ρνιείν – Σκήκα Έληαμεο                                 6               14,0 

Γεληθφ ρνιείν – Παξάιιειε ηήξημε                        20               46,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθήκαηα 5 θαη 6: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο θαη ηε δνκή 

εθπαίδεπζεο 
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Πίλαθαο 12: πνπδέο/θαηάξηηζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

πνπδέο                                                                                                             Ναη   (%)       Όρη  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηηο ζπνπδέο θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή. 

 

 

 

 

Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 18,6 81,4 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 18,6 81,4 

Πξφγξακκα Δμνκνίσζεο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
14,0 86,0 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο 
41,9 58,1 

Πηπρίν Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
18,6 81,4 

Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 20,9 79,1 

εκηλάξην Δπηκφξθσζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 7,0 93,0 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ Δηδηθή Αγσγή 7,0 93,0 

Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ζηελ Δηδηθή Αγσγή  100,0 

Άιιν Πηπρίν 9,3 90,7 

0% 50% 100%

Πηςσίο Παιδαγυγικήρ Ακαδημίαρ

Πηςσίο Παιδαγυγικού Τμήμαηορ Δημοηικήρ 
Εκπαίδεςζηρ

Ππόγπαμμα Εξομοίυζηρ Παιδαγυγικών 
Τμημάηυν Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ

Πηςσίο Παιδαγυγικού Τμήμαηορ Ειδικήρ 
Αγυγήρ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ

Πηςσίο Τμήμαηορ Εκπαιδεςηικήρ και Κοινυνικήρ 
Πολιηικήρ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ

Μεηεκπαίδεςζη ζηην Ειδική Αγυγή

Σεμινάπιο Επιμόπθυζηρ ζηην Ειδική Αγυγή

Μεηαπηςσιακό Δίπλυμα ζηην Ειδική Αγυγή

Διδακηοπικόρ Τίηλορ ζηην Ειδική Αγυγή

Άλλο Πηςσίο

ναι όσι
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Πίλαθαο 13: Καηάξηηζε/επηκφξθσζε ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε    

Καηάξηηζε/επηκφξθσζε  

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                                                  Ν                 %                  

ρεηηθά καζήκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ                         4                  9,8 

εκηλάξηα Μνπζεηαθήο Δθπαίδεπζεο                                       4                  9,8 

Καη ηα δχν                                                                                 2                  4,9  

Σίπνηε απφ ηα δχν                                                                    31               75,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 8: Καηάξηηζε/επηκφξθσζε ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε  
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΤΔΗΑ ΣΖ 

ΥΩΡΑ  

 
Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή  

Γεσγξαθηθή πεξηνρή κνπζείσλ/θνξέσλ                  Ν              %                  

«Αηηηθή-Θεζζαινλίθε»                                              12             22,2                                                   

«Δθηφο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο»                                42             77,8  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 9: Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ κνπζείσλ/θνξέσλ σο πξνο ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 15: Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (επηζηεκνληθνχ θαη θπιαθηηθνχ) ζε 

ζέκαηα αλαπεξίαο 

Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

ζε ζέκαηα αλαπεξίαο                                                 

                                                                                       Ναη                             Όρη    

Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ  

(ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ εθζέζεσλ & 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ)                                      30,8 %                      69,2 %                                                                                                            

Φπιαθηηθφ πξνζσπηθφ                                                    14,0 %                      86,0 % 
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Γξάθεκα 10: Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. 

 

Πίλαθαο 16: Δπηκφξθσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ  ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 

θαη ηφπνο κνπζείνπ. 

«Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα αλαπεξίαο» Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ππεχζπλνη 

ζρεδηαζκνχ εθζέζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ) 

χλνιν 

Ναη Όρη 

Σφπνο Μνπζείνπ 

Αηηηθή- Θεζ/θε 81,8% 18,2% 100,0% 

Δθηφο Αηηηθήο 

Θεζζαινλίθεο 
17,1% 82,9% 100,0% 

χλνιν  30,8% 69,2% 100,0% 

 
 p 

Fisher's Exact Test ,000 

 
 

Πίλαθαο 17: Παξαδείγκαηα επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αλαπεξία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ 

Σξφπνη επηκφξθσζεο ηνπ  

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

Καηεγνξίεο 

εκηλάξηα 

πλέδξηα/εκεξίδεο 

Άιιεο πεγέο/θνξείο ελεκέξσζεο  

Μαζήκαηα ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

Γεληθέο αλαθνξέο  
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΝΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΠΑΗΓΔΖ 

 

«Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία»  (Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)  

Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Πίλαθαο 17: Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία 

Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ                              Ναη                             Όρη                                                                      

                                                                             Ν        %                     Ν         %                

                                                                            32       74,4                  11       25,6           

 

 

Πίλαθαο 18: πρλφηεηα επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

πρλφηεηα επηζθέςεσλ                                      Ν             %               

Μία θνξά ην ρξφλν                                              11          34,4 

Μία θνξά ην εμάκελν                                            7          21,9 

Πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο ην ρξφλν                 7          21,9 

Πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο ην εμάκελν             7          21,9 

 

Γξαθήκαηα 11 θαη 12: Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ 

Πίλαθαο 19: Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη Γνκή Δθπαίδεπζεο 

 Γνκή Δθπαίδεπζεο                                                        Ναη                         Όρη 

                                                                                   Ν            %               Ν           % 

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ                                           12          37,5               5           45,5  

Γεληθφ ρνιείν-Σκήκα Έληαμεο                                6         18,8                0            0,0 

Γεληθφ ρνιείν- Παξάιιειε ηήξημε                      14         43,8                6          54,5 
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Πίλαθαο 20:  Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο            Ναη                          Όρη                      Όρη πάληα        

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                           (πνιχ/πάξα πνιχ)    (θαζφινπ/ιίγν)             (Μέηξηα) 

                                                                       Ν        %               Ν         %             Ν              % 

Άξλεζε απηηθήο πξφζβαζεο                          

ζε εθζέκαηα                                                   5      15,20           24      72,80            4            12,10 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο  

κε ζπλαδέιθνπο                                             2        6,40           24      77,40            5            16,10 

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο 

ιφγσ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο                          8       27,60          17      58,60            4            13,80 

Με επηδίσμε επηζθέςεσλ ιφγσ 

αληηιήςεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο  

πξφζβαζεο                                                     3         9,70          16       51,60           12           38,70  

 

 

 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία 

 Λφγνη κε πξαγκαηνπνίεζεο             Καζφινπ          Λίγν        Μέηξηα          Πνιχ         Πάξα πνιχ  

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Άξλεζε απηηθήο πξφζβαζεο 

ζε εθζέκαηα                                              57,6               15,2             12,1                9,1                6,1  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο  κε  

ζπλαδέιθνπο                                            64,5                12,9             16,1                3,2                3,2 

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο 

ιφγσ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο                    48,3                10,3             13,8               13,8              13,8  

Με επηδίσμε επηζθέςεσλ ιφγσ 

αληηιήςεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο  

πξφζβαζεο                                               38,7                12,9             38,7                 9,7                -  

 

 

 

Πίλαθαο 22: Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο           Ν            ΜΣ        Median       ΣΑ       Μin      Max      

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Άξλεζε απηηθήο πξφζβαζεο                                  

ζε εθζέκαηα                                                        33           1,91          1,00        1,284         1         5                             

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο 

κε ζπλαδέιθνπο                                                  31           1,68          1,00        1,077        1          5 

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο 

ιφγσ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο                               29           2,34          2,00        1,542        1          5               

Με επηδίσμε επηζθέςεσλ ιφγσ 

αληηιήςεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο  

πξφζβαζεο                                                         31            2,19          2,00        1,078        1          4 
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Γξάθεκα 13: Καηαλνκή απαληήζεσλ σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ απνηξέπνπλ ή δπζθνιεχνπλ 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία. 

 

Πίλαθαο 23: Δπηινγέο κνπζείσλ 

Δίδε  κνπζείσλ                                                          Ναη   (%)                       Όρη  (%) 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία                                               87,1                                  12,9 

Λανγξαθηθά Μνπζεία                                                 58,1                                  41,9 

Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο                                         38,7                                  61,3 

Μνπζεία Σέρλεο                                                          25,8                                  74,2 

Μνπζείν Αθήο                                                             32,3                                  67,7 

 

 

Γξάθεκα 14: Δπηινγέο κνπζείσλ γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Απσαιολογικά Μοςζεία

Λαογπαθικά Μοςζεία

Μοςζεία Φςζικήρ Ιζηοπίαρ

Μοςζεία Τέσνηρ

Μοςζείο Αθήρ

ναι όσι
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«Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία»  (Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)-  

Πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 
 
Πίλαθαο 24:  Πξνεηνηκαζία καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

 Πξνεηνηκαζία καζεηψλ                                  Ναη                         Όρη                 Όρη  πάληα  

                                                                       Ν            %            Ν           %         Ν              % 

                                                                      26           81,3          1           3,1         5              15,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 15: Πξνεηνηκαζία  καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

 

 

 

Πίλαθαο 25: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο                                       Ναη                         Όρη                          Όρη πάληα 

                                                                      (ζπρλά/πάξα           (πνηέ/ζπάληα)          (κεξηθέο θνξέο) 

                                                                       πνιχ ζπρλά)                                              

                                                                       Ν        %               Ν          %                Ν             % 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε                                   20       87,00            0        0,00               3           13,00 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ                         13       52,00          10      40,00               2             8,00 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ                           9       32,20           11     39,30               8           28,60 

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ                          15       53,60             9     32,10               4           14,30 

 

 
Πίλαθαο 26: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο                   Πνηέ     πάληα      Μεξηθέο θνξέο      πρλά    Πάξα πνιχ ζπρλά  

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε                          -            -                    13,0                  34,8              52,2 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ            16,0         24,0                 8,0                   20,0              32,0 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ            14,3         25,0                28,6                  14,3              17,9 

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ             10,7         21,4                14,3                  35,7              17,9 
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Πίλαθαο 27: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο                                      Ν            ΜΣ        Median       ΣΑ       Μin      Max    

 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε                                        23           4,39          5,00             ,722         3            5 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ                              25           3,28          4,00           1,542         1            5 

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ                              28            2,96         3,00           1,319         1            5 

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ                               28            3,29         4,00           1,301         1            5 

 
 

 

Γξάθεκα 16: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 

Πίλαθαο 28: Γπζθνιίεο/ιφγνη  κε πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Γπζθνιίεο/ιφγνη                                             Ναη                      Όρη                      Όρη πάληα     

κε πξνεηνηκαζίαο                                   (ζπρλά/πάξα         (πνηέ/ζπάληα)       (κεξηθέο θνξέο) 

                                                                 πνιχ ζπρλά)                     

                                                                    Ν        %               Ν         %                Ν             % 

Με ηθαλνπνηεηηθή ελεκέξσζε απφ ην  

κνπζείν γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο επίζθεςεο                                             7      28,00             10        40,00           8            32,00 

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ην κνπζείν              17      65,40               5        19,20           4            15,40 

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ 

απφ ην κνπζείν                                         12      48,00               4        16,00           9             36,00 

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ πιηθνχ 

ζην ζρνιείν                                              12      44,40               9         33,30          6             22,20 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα            4      15,40             15         57,70          7             26,90 

Έιιεηςε ρξφλνπ                                         9      34,60             16         61,50          1               3,80 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο                                              4      16,00             18         72,00          3             12,00 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο                             7       29,20            16          66,70          1               4,20 

Με απαξαίηεηε                                          1        4,30             20         86,90          2               8,70 
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Πίλαθαο 29: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο κε πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ  

Γπζθνιίεο/ιφγνη                  Πνηέ         πάληα        Μεξηθέο θνξέο         πρλά       Πάξα πνιχ ζπρλά  

κε πξνεηνηκαζίαο 

Με ηθαλνπνηεηηθή 

ελεκέξσζε απφ ην κνπζείν  

γηα ην πεξηερφκελν ηεο  

επίζθεςεο                               16,0               24,0                   32,0                     20,0                  8,0 

Έιιεηςε πιηθνχ απφ  

ην κνπζείν                              11,5                 7,7                   15,4                     30,8                 34,6 

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο 

πιηθνχ απφ ην κνπζείν             4,0                12,0                   36,0                    24,0                 24,0  

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ 

πιηθνχ ζην ζρνιείν                11,1                22,2                   22,2                    18,5                 25,9  

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο  

κε καζήκαηα                           30,8               26,9                   26,9                     15,4                   -   

Έιιεηςε ρξφλνπ                      26,9               34,6                    3,8                      19,2                15,4 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο 

κε ζπλαδέιθνπο                      52,0               20,0                   12,0                     16,0                   -  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζία 

κε ζπλαδέιθνπο  

ηεο ηάμεο                                50,0                16,7                     4,2                     29,2                   - 

Με απαξαίηεηε                      73,9                13,0                     8,7                       4,3                   - 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 30: Γπζθνιίεο/ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Γπζθνιίεο/ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο                Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max    

Με ηθαλνπνηεηηθή ελεκέξσζε απφ ην  

κνπζείν γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο επίζθεςεο                                                   25         2,80         3,00            1,190          1           5                                       

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ην κνπζείν                      26         3,69         4,00            1,350          1            5  

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ 

απφ ην κνπζείν                                                 25         3,52         3,00            1,122          1            5                                                           

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ πιηθνχ 

ζην ζρνιείν                                                      27         3,26         3,00            1,375          1            5                                          

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα                  26         2,27         2,00            1,079          1            4     

Έιιεηςε ρξφλνπ                                               26         2,62         2,00            1,472          1            5                                                              

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο                                                    25         1,92         1,00            1,152          1            4                         

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο                                    24         2,13         1,50            1,329          1           4                            

Με απαξαίηεηε                                                23         1,43         1,00              ,843          1            4 
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Γξάθεκα 17: Γπζθνιίεο/ιφγνη κε πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 

 

 

Πίλαθαο 31:  χλδεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε γλσζηηθά αληηθείκελα  

Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη ζχλδεζε κε γλσζηηθά αληηθείκελα           Ναη                         Όρη                 Όρη  πάληα  

                                                                       Ν            %            Ν           %         Ν              % 

                                                                      11           36,7          2           6,7         17             56,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 18: χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Δεν ςπήπσε ικανοποιηηική ενημέπυζη από ηο μοςζείο 
για ηο πεπιεσόμενο ηηρ επίζκετηρ

Δεν ςπήπσε ζσεηικό εκπαιδεςηικό ςλικό από ηο 
μοςζείο

Υπήπσαν δςζκολίερ ζηην ππομήθεια ζσεηικού ςλικού 
από ηο μοςζείο

Υπήπσαν δςζκολίερ ζηο ζσεδιαζμό ζσεηικού ςλικού 
ζηο ζσολείο

Υπήπσαν δςζκολίερ ζύνδεζηρ ηηρ επίζκετηρ με ηα 
γνυζηικά ανηικείμενα πος διδάζκεηε ζηο ζσολείο

Υπήπσε έλλειτη σπόνος ζηο διδακηικό υπάπιο

Υπήπσαν δςζκολίερ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ 
ζςναδέλθοςρ ζηο ζσολείο

Υπήπσαν  δςζκολίερ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ 
ζςναδέλθοςρ ηυν ηάξευν ζηιρ οποίερ θοιηά ο …

Θευπήζαηε όηι δεν είναι απαπαίηηηο

Ποηέ Σπάνια Μεπικέρ θοπέρ Σςσνά Πάπα πολύ ζςσνά
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«Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία»  (Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)-  

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

 

Πίλαθαο 32 : Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ/                                     Ναη                        Όρη                      Όρη πάληα     

πινπνίεζεο επηζθέςεσλ                          (Πνιχ/πάξα πνιχ)    (θαζφινπ/ιίγν)           (Μέηξηα) 

                                                                             Ν        %               Ν         %                Ν             % 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε                           11       37,90           11       37,90            7            24,10 

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα                                    19       63,40             5        16,60            6           20,00           

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ                            13       43,30             8        26,60            9           30,00 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ θαηά  

ηηο επηζθέςεηο                                                     7        23,40            15        50,00             8          26,70 

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ                       15        50,00              6        20,00             9          30,00                 

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ απφ  

ηα κνπζεία                                                        16        53,40             7        23,30              7          23,30                                              

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ                           8       26,70           11         36,70            11          36,70 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα                     2         6,70           18         60,00            10          33,30  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ                                 2         6,70           21        70,00               7          23,30 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή                   5       19,20           16         61,50              5          19,20 

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε  

εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε                                  6       21,40           19         67,90              3          10,70 

 

 

 

Πίλαθαο 33: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία  

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ/ 

πινπνίεζεο επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία                                              Καζφινπ         Λίγν        Μέηξηα          Πνιχ         Πάξα πνιχ  

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε                       24,1            13,8         24,1               13,8                 24,1 

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα                                13,3              3,3         20,0                36,7                26,7 

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ                        13,3            13,3         30,0                23,3                20,0 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ θαηά  

ηηο επηζθέςεηο                                                33,3             16,7        26,7                16,7                  6,7                                                             

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ                    13,3               6,7        30,0                30,0                20,0 

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ απφ  

ηα κνπζεία                                                     10,0             13,3        23,3                26,7                26,7                            

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ                      16,7             20,0       36,7                20,0                  6,7 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα                36,7             23,3       33,3                  6,7                   - 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ                            56,7             13,3       23,3                  6,7                   -           

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή              50,0             11,5       19,2                19,2                   - 

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ  

επίζθεςε εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ  

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε           53,6             14,3       10,7                14,3                   7,1 
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Πίλαθαο 34: Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ/ 

πινπνίεζεο επηζθέςεσλ  

ζε κνπζεία                                                      Ν             ΜΣ         Median       TA        Min         Max 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε                        29            3,00          3,00         1,512         1              5 

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο  

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα                                 30            3,60          4,00         1,303         1              5           

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ                         30            3,23          3,00         1,305         1              5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ θαηά  

ηηο επηζθέςεηο                                                  30            2,47          2,50        1,306         1              5                                                                                       

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ                      30            3,37          3,50        1,273         1              5 

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ απφ  

ηα κνπζεία                                                       30            3,47          4,00         1,306        1              5                           

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ                       30             2,80          3,00        1,157         1              5 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα                 30             2,10          2,00          ,995         1              4 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ                             30            1,80           1,00        1,031         1             4 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή               26            2,08           1,50        1,230         1             4 

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ  

επίζθεςε εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ  

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε            28             2,07          1,00        1,386         1             5 

 

 

 

 

Γξάθεκα 19: Παξάγνληεο δπζθνιίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία. 
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Έιεγρνο εμάξηεζεο  κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία» 

(Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)- Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Πίλαθαο 35: Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο.  

Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο (Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 

χλνιν            Ναη                Όρη 

Πεξηνρή ππεξεζίαο 
Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 93,8% 6,2% 100,0% 

Δθηφο Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο 62,5% 37,5% 100,0% 

χλνιν 75,0% 25,0% 100,0% 

 

 Σηκή 

δείθηε 

βε p 

Υ2 test  5,000 1 ,025 

 

Πίλαθαο 36: Δπηζθέςεηο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο.  

Δπηζθέςεηο ζε Αξραηνινγηθά Μνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο 

(Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

Αξραηνινγηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Πεξηνρή ππεξεζίαο  
Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 73,3% 26,7% 100,0% 

Δθηφο Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο 100,0%  100,0% 

χλνιν  86,2% 13,8% 100,0% 

 

 P 

Fisher  test  ,037 

 
Πίλαθαο 37: Δπηζθέςεηο ζε Λανγξαθηθά Μνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο.  

Δπηζθέςεηο ζε Λανγξαθηθά Μνπζεία θαη πεξηνρή ππεξεζίαο 

(Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

Λανγξαθηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Πεξηνρή ππεξεζίαο  
Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 80,0% 20,0% 100,0% 

Δθηφο Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο 42,9% 57,1% 100,0% 

χλνιν 62,1% 37,9% 100,0% 

 

 Σηκή 

δείθηε 

βε p 

Υ2 test  4,243 1 ,039 

 

Πίλαθαο 38: Δπηινγέο Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ θαη ειηθία  εθπαηδεπηηθψλ. 

 Αξραηνινγηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Ζιηθία 
- 30 100,0%  100,0% 

31+ 66,7% 33,3% 100,0% 

χλνιν 86,7% 13,3% 100,0% 

 
 P 

Fisher  test  ,009 
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Πίλαθαο 39: Δπηινγέο Λανγξαθηθψλ Μνπζείσλ θαη ειηθία  εθπαηδεπηηθψλ.  

 Λανγξαθηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Ζιηθία 
- 30 38,9% 61,1% 100,0% 

31+ 91,7% 8,3% 100,0% 

χλνιν 60,0% 40,0% 100,0% 

 

 Σηκή 

δείθηε 

βε p 

Υ2 test  8,356 1 ,004 

 

Πίλαθαο 40: Δπηινγέο Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ θαη πξνυπεξεζία  

 Αξραηνινγηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Έηε πξνυπεξεζίαο 
0-5 100,0%  100,0% 

6+ 71,4% 28,6% 100,0% 

χλνιν 87,1% 12,9% 100,0% 

 

 P 

Fisher test  ,018 

 

Πίλαθαο 41: Δπηινγέο Λανγξαθηθψλ Μνπζείσλ θαη πξνυπεξεζία  

 Λανγξαθηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Έηε πξνυπεξεζίαο 
0-5 29,4% 70,6% 100,0% 

6+ 92,9% 7,1% 100,0% 

χλνιν  58,1% 41,9% 100,0% 

 

 Σηκή 

δείθηε 

βε p 

Υ2 test  12,692 1 ,000 

 

 
Πίλαθαο 42: Δπηζθέςεηο ζε Λανγξαθηθά Μνπζεία σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο  

Δπηζθέςεηο ζε Λανγξαθηθά Μνπζεία θαη δνκή εθπαίδεπζεο Λανγξαθηθά Μνπζεία χλνιν 

Ναη Όρη 

Γνκή εθπαίδεπζεο  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 83,3% 16,7% 100,0% 

Γεληθφ ρνιείν- Παξάιιειε 

ηήξημε 
30,8% 69,2% 100,0% 

χλνιν 56,0% 44,0% 100,0% 

 

 Σηκή 

δείθηε 

βε p 

Υ2 test  6,997 1 ,008 
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Πίλαθαο 43: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηνπο ιφγνπο/δπζθνιίεο 

πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ειηθία εθπαηδεπηηθψλ  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία 

Ζιηθία N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Άξλεζε απηηθήο πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα  
- 30 20 2,20 18,00 90,000 -1,293 ,196 

31+ 12 1,50 14,00    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο   
- 30 19 1,95 17,24 71,500 -1,651 ,099 

31+ 11 1,27 12,50    

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο ιφγσ ηνπ 

πιαηζίνπ  εθπαίδεπζεο (ππεξεζία ζε ηκήκα 

έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε) 

- 30 18 2,89 16,69 50,500 -2,006 ,045 

31+ 10 1,50 10,55   
 

Με επηδίσμε επηζθέςεσλ ιφγσ αληηιήςεσλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο 

- 30 19 2,53 17,76 61,500 -1,968 ,049 

31+ 11 1,73 11,59    

 

 

Πίλαθαο 44: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηνπο ιφγνπο/δπζθνιίεο 

πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία 

 Έηε 

πξνυπεξεζ

ίαο  

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Άξλεζε απηηθήο πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα  
0-5 20 1,85 16,63 122,500 -,308 ,758 

6+ 13 2,00 17,58    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο   
0-5 19 1,79 16,95 96,000 -,857 ,392 

6+ 12 1,50 14,50    

Γπζθνιίεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο ιφγσ ηνπ 

πιαηζίνπ  εθπαίδεπζεο (ππεξεζία ζε ηκήκα 

έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε) 

0-5 18 3,00 18,17 42,000 -2,732 ,006 

6+ 11 1,27 9,82    

Με επηδίσμε επηζθέςεσλ ιφγσ αληηιήςεσλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

0-5 19 2,42 17,82 79,500 -1,490 ,136 

6+ 12 1,83 13,13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



424 
 

Έιεγρνο εμάξηεζεο  κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία» 

(Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)- Πξαθηηθέο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 

Πίλαθαο 45: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηνπο ηξφπνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ 

καζεηψλ  

(Πεξηνρή ππεξεζίαο 

Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο) 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitne

y U 

Z p 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 10 3,90 7,30 18,000 -2,880 ,004 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
11 4,82 14,36 

 
  

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 11 3,82 13,95 44,500 -1,368 ,171 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
12 3,08 10,21 

 
  

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 12 3,50 16,08 53,000 -1,636 ,102 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
14 2,64 11,29 

 
  

Υξήζε απηνζρέδην πιηθνχ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 12 3,50 14,46 72,500 -,616 ,538 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθε 
14 3,29 12,68 

 
  

 

Πίλαθαο 46: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ Mann Whitney Test ηεο ελφηεηαο «Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία» σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο.   

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ                               Γνκή 

εθπαίδεπζεο  

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitne

y U 

Z p 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 8 4,13 8,56 32,500 -1,333 ,183 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
12 4,58 11,79    

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ  

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
8 4,75 16,13 11,000 -3,090 ,002 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 2,38 7,85    

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ  

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
9 4,33 17,89 10,000 -3,411 ,001 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
14 2,29 8,21    

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ  

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
9 4,11 15,89 28,000 -2,279 ,023 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
14 2,79 9,50    

 

Πίλαθαο 47: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηνπο ηξφπνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ  

Ζιηθία N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε  
- 30 15    -1,551 ,121 

31+ 7 4,00 8,64    

Υξήζε πιηθνχ ηνπ  κνπζείνπ  
- 30 16 2,75 9,53 16,500 -3,004 ,003 

31+ 8 4,63 18,44    
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Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ  
- 30 18 2,39 10,67 21,000 -3,160 ,002 

31+ 9 4,11 20,67    

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ  
- 30 18 2,89 11,56 37,000 -2,346 ,019 

       

 

Πίλαθαο 48: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηνπο ηξφπνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ                                  Έηε 

πξνυπεξεζίαο 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitn

ey U 

Z p 

Δλεκέξσζε/ζπδήηεζε  
0-5 14 4,50 12,82 51,500 -,802 ,422 

6+ 9 4,22 10,72    

Υξήζε πιηθνχ ηνπ κνπζείνπ  
0-5 15 2,33 8,43 6,500 -3,914 ,000 

6+ 10 4,70 19,85    

Υξήζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ  
0-5 17 2,35 10,76 30,000 -3,063 ,002 

6+ 11 3,91 20,27    

Υξήζε απηνζρέδηνπ πιηθνχ  
0-5 17 2,88 11,97 50,500 -2,091 ,037 

6+ 11 3,91 18,41    

 

Έιεγρνο εμάξηεζεο  κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία» 

(Δξσηεκαηνιφγην Η - Δλφηεηα ΗΗ)- Γπζθνιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

 

Πίλαθαο 49: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ Mann Whitney Test γηα ηηο δπζθνιίεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο πξνο ηε δνκή εθπαίδεπζεο.   

Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε 

 επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                       Γνκή εθπαίδεπζεο  

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitn

ey U 

Z p 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε  

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
11 2,09 8,41 26,500 -2,674 ,008 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,77 15,96    

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 2,91 9,59 39,500 -1,917 ,055 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,77 14,96    

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ  

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
11 2,64 9,36 37,000 -2,051 ,040 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,77 15,15    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαηά ηηο 

επηζθέςεηο   

Δηδηθφ ρνιείν 

Σπθιψλ 
11 1,82 9,14 34,500 -2,212 ,027 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,08 15,35    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 3,00 9,86 42,500 -1,730 ,084 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,77 14,73    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ απφ ηα 

κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 3,00 10,32 47,500 -1,426 ,154 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 3,69 14,35    

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 2,91 13,86 56,500 -,898 ,369 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 2,46 11,35    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα  Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 1,91 11,18 57,000 -,882 ,378 
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Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 2,23 13,62    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 11 1,36 10,82 53,000 -1,241 ,215 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 1,92 13,92    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή  

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 7 2,00 10,71 44,000 -,131 ,896 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
13 1,85 10,38    

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηε κε 

ζπκκεηνρή ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν 

εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ζηελ πξφζβαζε 

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ 10 2,00 11,75 57,500 -,181 ,857 

Γ- Παξάιιειε 

ηήξημε 
12 2,00 11,29    

 

 

Πίλαθαο 50: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο 

ζρεδηαζκνχ/πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε 

 επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                        

Ζιηθία N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitne

y U 

Z p 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε  
- 30 17 3,65 17,91 35,500 -2,793 ,005 

31+ 11 2,00 9,23    

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο πξφζβαζεο ζε 

εθζέκαηα  

- 30 17 3,94 17,21 64,500 -1,733 ,083 

31+ 12 3,17 11,88    

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ  
- 30 17 3,94 19,18 31,000 -3,235 ,001 

31+ 12 2,42 9,08    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ θαηά ηηο επηζθέςεηο  

- 30 17 3,00 18,06 50,000 -2,375 ,018 

31+ 12 1,83 10,67    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ  

- 30 17 3,65 17,47 60,000 -1,925 ,054 

31+ 12 2,83 11,50    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ  

- 30 17 3,76 17,56 58,500 -1,978 ,048 

31+ 12 2,92 11,38    

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ  
- 30 17 2,65 13,88 83,000 -,869 ,385 

31+ 12 3,00 16,58    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα 
- 30 17 2,24 16,50 76,500 -1,189 ,235 

31+ 12 1,83 12,88    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ζην 

ζρνιείν 

- 30 17 2,18 17,50 59,500 -2,083 ,037 

31+ 12 1,33 11,46    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ηάμεο ηνπ καζεηή  

- 30 16 2,31 14,13 54,000 -1,091 ,275 

31+ 9 1,78 11,00    

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε ζην 

κνπζείν εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ 

ζηελ πξφζβαζε 

- 30 16 2,44 15,56 63,000 -1,335 ,182 

31+ 11 1,64 11,73    

 

Πίλαθαο 51: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε 

 επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                       Έηε πξνυπεξεζίαο 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε  
0-5 16 3,63 18,44 49,000 -2,470 ,014 

6+ 13 2,23 10,77    

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο πξφζβαζεο ζε 

εθζέκαηα  

0-5 16 3,81 17,03 87,500 -1,060 ,289 

6+ 14 3,36 13,75    

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ  
0-5 16 3,81 19,47 48,500 -2,710 ,007 

6+ 14 2,57 10,96    
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Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ 

κνπζείσλ θαηά ηηο επηζθέςεηο  

0-5 16 2,75 17,44 81,000 -1,332 ,183 

6+ 14 2,14 13,29    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ  

0-5 16 3,63 17,44 81,000 -1,332 ,183 

6+ 14 3,07 13,29    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ  

0-5 16 3,88 18,69 61,000 -2,179 ,029 

6+ 14 3,00 11,86    

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ  
0-5 16 2,81 15,50 112,000 ,000 1,000 

6+ 14 2,79 15,50    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα  
0-5 16 2,38 17,94 73,000 -1,707 ,088 

6+ 14 1,79 12,71    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν 
0-5 16 1,94 16,59 94,500 -,812 ,417 

6+ 14 1,64 14,25    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ηάμεο ηνπ καζεηή  

0-5 15 2,07 13,53 82,000 -,028 ,978 

6+ 11 2,09 13,45    

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίζθεςε ζην 

κνπζείν εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ 

ζηελ πξφζβαζε 

0-5 15 2,13 14,73 94,000 -,176 ,860 

6+ 13 2,00 14,23    

 

Πίλαθαο 52: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο. 

Γπζθνιίεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                     

Πεξηνρή ππεξεζίαο  

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Άξλεζε γηα απηηθή πξφζβαζε  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 14 2,50 11,29 53,000 -1,891 ,059 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 3,62 16,92 

 
  

Πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απηηθήο 

πξφζβαζεο ζε εθζέκαηα  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 3,40 12,97 74,500 -1,102 ,270 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 3,85 16,27 

 
  

Άγλνηα γηα ηα άηνκα κε ΠΟ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 2,87 11,40 51,000 -2,209 ,027 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 3,92 18,08 

 
  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαηά 

ηηο επηζθέςεηο   

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 2,07 11,43 51,500 -2,182 ,029 

Δθηφο Αηηηθή - 

Θεζζαινλίθε 
13 3,15 18,04 

 
  

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 3,00 11,53 53,000 -2,129 ,033 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 3,85 17,92 

 
  

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ 

απφ ηα κνπζεία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 3,20 12,33 65,000 -1,541 ,123 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 3,85 17,00 

 
  

Γπζθνιίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 3,20 16,97 60,500 -1,765 ,078 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 2,46 11,65 

 
  

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε 

καζήκαηα  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 2,07 14,40 96,000 -,073 ,942 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
13 2,08 14,62 

 
  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν 

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 15 1,60 12,90 73,500 -1,215 ,224 

εθηφο Αηηηθή - 

Θεζζαινλίθε 
13 2,15 16,35 

 
  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

καζεηή  

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 12 2,00 11,67 62,000 -,614 ,539 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
12 2,33 13,33 

 
  

Δπηθπιάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα 

ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν 

εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ 

πξφζβαζε 

Αηηηθή - Θεζζαινλίθε 14 1,57 10,79 46,000 -2,099 ,036 

Δθηφο Αηηηθήο - 

Θεζζαινλίθεο 
12 2,83 16,67 
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«Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ»  (Δξσηεκαηνιφγην Η - 

Δλφηεηα ΗΗΗ)  - Πξαθηηθέο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

 

Πίλαθαο 53: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Υξήζε πιηθνχ κνπζείσλ                                        Ναη                             Όρη                                                                      

                                                                             Ν        %                     Ν         %                

                                                                            14       34,1                  27       65,9           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 20: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

 

Πίλαθαο 54: Δίδε πιηθνχ κνπζείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  

Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο                                       Ναη                         Όρη                          Όρη πάληα 

                                                                      (ζπρλά/πάξα           (πνηέ/ζπάληα)          (κεξηθέο θνξέο) 

                                                                       πνιχ ζπρλά)                                              

                                                                       Ν        %               Ν          %                 Ν             % 

Μνπζεηνζθεπέο                                               5        41,70          6       50,00               1              8,30 

Αληίγξαθα απφ ην κνπζείν                             8        66,60          3       25,00               1              8,30 

Αληίγξαθα απφ ην ζρνιείν                             7        53,90          5       38,50                1              7,70 

Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη                                   6        46,20          5       38,50                2            15,40 

Βηβιία                                                           12        85,70          1         7,10                1              7,10 
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Πίλαθαο 55: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  

Δίδε πιηθνχ κνπζείσλ                   Πνηέ     πάληα      Μεξηθέο θνξέο      πρλά    Πάξα πνιχ ζπρλά  

Μνπζεηνζθεπέο                               16,7         33,3                8,3                       16,7                 25,0 

Αληίγξαθα απφ ην κνπζείν             16,7          8,3                 8,3                       33,3                 33,3        

Αληίγξαθα απφ ην ζρνιείν             30,8          7,7                 7,7                        23,1                30,8 

Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη                     7,7        30,8               15,4                       15,4                 30,8 

Βηβιία                                               7,1             -                  7,1                         7,1                 78,6 

 

 

 

 

Πίλαθαο 56: Δίδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  

Δίδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ                              Ν            ΜΣ        Median       ΣΑ       Μin      Max      

Μνπζεηνζθεπέο                                                  12            3,00           2,50         1,537       1          5 

Αληίγξαθα απφ ην κνπζείν                                12            3,58           4,00         1,505       1           5 

Αληίγξαθα απφ ην ζρνιείν                                 13           3,15           4,00         1,725        1          5 

Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη                                       13           3,31           3,00         1,437        1          5 

Βηβιία                                                                 14           4,50           5,00         1,160        1          5 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 21: Δίδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  
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Πίλαθαο 57:  Λφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο                             Ναη                            Όρη                        Όρη πάληα        

πιηθνχ κνπζείσλ                                        (πνιχ/πάξα πνιχ)    (θαζφινπ/ιίγν)             (Μέηξηα) 

                                                                       Ν           %               Ν         %                 Ν              % 

Με επαξθήο ελεκέξσζε 

γηα ηα είδε πιηθνχ                                        19         50,00           10          26,40            9              23,70 

Με επαξθήο ελεκέξσζε  

γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο  

πιηθνχ                                                           21         55,30            7          18,50           10              26,30                                                  

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ                     18         47,40           11          29,00            9              23,70 

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία                  20         51,30           10         25,60             9              23,10 

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά 

κε ΠΟ                                                         19         52,80             9         25,00            8              22,20 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα               11         29,70          18          48,60            8              21,60 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

καζεηή                                                            3        10,30            20         68,90            6              20,70 

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ 

σξάξην                                                          12        33,40            19         52,80            5              13,90 

                                              

 

Πίλαθαο 58: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ιφγνπο κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κνπζείσλ  

Γπζθνιίεο/ιφγνη κε ρξήζεο  

πιηθνχ κνπζείσλ                                    Καζφινπ         Λίγν        Μέηξηα          Πνιχ         Πάξα πνιχ  

Με επαξθήο ελεκέξσζε 

γηα ηα είδε πιηθνχ                                      13,2               13,2             23,7              26,3             23,7                                     

Με επαξθήο ελεκέξσζε  

γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο  

πιηθνχ                                                        13,2                 5,3              26,3              15,8             39,5                                                          

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ                  13,2               15,8              23,7              23,7             23,7  

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία               12,8               12,8              23,1              30,8             20,5                

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά 

κε ΠΟ                                                      11,1               13,9             22,2               25,0             27,8                                            

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα            21,6               27,0             21,6               21,6               8,1   

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

καζεηή                                                       44,8               24,1             20,7               10,3               -                                                    

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ 

σξάξην                                                       30,6               22,2             13,9               16,7            16,7                                                          

 

 

Πίλαθαο 59: Γπζθνιίεο/ιφγνη κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Γπζθνιίεο/ιφγνη κε ρξήζεο πιηθνχ κνπζείσλ   Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max    

Με επαξθήο ελεκέξσζε 

γηα ηα είδε πιηθνχ                                                 38        3,34          3,50          1,341         1           5                                   

Με επαξθήο ελεκέξσζε  

γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο  

πιηθνχ                                                                   38        3,63          4,00          1,403          1           5                                                                                                          

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ                             38        3,29          3,00          1,354          1           5            

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία                          39        3,33          4,00          1,305           1           5                                          

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά 

κε ΠΟ                                                                 36        3,44          4,00          1,340          1            5                                            

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα                       37       2,68           3,00          1,270          1           5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  
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ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

καζεηή                                                                  29        1,97          2,00           1,052          1          4                                                                                 

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ 

σξάξην                                                                  36         2,67          2,00          1,493          1          5    

                                          

 

  

 Γξάθεκα 22: Λφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  
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«Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ»  (Δξσηεκαηνιφγην Η - 

Δλφηεηα ΗΗΗ)  -Παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

Πίλαθαο 60:  Παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Παξάγνληεο αμηνπνίεζεο                               Ναη                            Όρη                          Όρη πάληα        

πιηθνχ κνπζείσλ                              (ζπκθσλψ ελ κέξεη/)        (δηαθσλψ ελ κέξεη/)   (νχηεζπκθσλψ/  

                                                            ζπκθσλψ απφιπηα)          δηαθσλψ απφιπηα)   νχηε δηαθσλψ)         

                                                                       Ν           %                    Ν         %                 Ν              % 

Δλεκέξσζε γηα ηα είδε πιηθνχ                     39         95,10                 1         2,40                1          2,40                                    

Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο  

πιηθνχ                                                           37         92,50                  2        5,00                 1          2,50                                                                           

Πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ                    36         87,80                  1        2,40                 4          9 ,80  

Παξαρψξεζε πιηθνχ ζε ζρνιεία                  40         95,20                  1        2,40                 1          2,40  

Πξφβιεςε ζην ζρεδηαζκφ γηα  

καζεηέο κε ΠΟ                                           39         92,90                  1        2,40                 2          4,80  

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε  

ζρεηηθνχ πιηθνχ                                            37         92,50                 0         0,00                 3         7,50 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Πίλαθαο 61: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο παξάγνληεο αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ  

Παξάγνληεο αμηνπνίεζεο  

πιηθνχ κνπζείσλ                       Γηαθσλψ    Γηαθσλψ   Οχηε ζπκθσλψ/     πκθσλψ      πκθσλψ         

                                                    απφιπηα     ελ κέξεη       νχηε δηαθσλψ       ελ κέξεη          απφιπηα 

Δλεκέξσζε γηα ηα είδε πιηθνχ           -              2,4                    2,4                         17,1              78,0    

Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν  

πξνκήζεηαο πιηθνχ                             2,5           2,5                    2,5                         15,0              77,5 

Πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ         2,4            -                       9,8                         26,8              61,0 

Παξαρψξεζε πιηθνχ ζε ζρνιεία        -              2,4                    2,4                         21,4              73,8                  

Πξφβιεςε ζην ζρεδηαζκφ γηα  

καζεηέο κε ΠΟ                                 -              2,4                    4,8                         11,9              81,0 

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε  

ζρεηηθνχ πιηθνχ                                 -                -                      7,5                         37,5              55,0     

                       

 

Πίλαθαο 62: Παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Παξάγνληεο αμηνπνίεζεο                   Ν         ΜΣ       Μedian       TA           Min             Max 

πιηθνχ κνπζείσλ                                                                                                                                         

Δλεκέξσζε γηα ηα είδε πιηθνχ            41        4,71         5,00            ,642           2                  5 

Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν  

πξνκήζεηαο πιηθνχ                               40        4,63         5,00            ,868           1                  5 

Πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ           41        4,44         5,00            ,867           1                  5 

Παξαρψξεζε πιηθνχ ζε ζρνιεία         42        4,67         5,00            ,650           2                  5 

Πξφβιεςε ζην ζρεδηαζκφ γηα  

καζεηέο κε ΠΟ                                  42        4,71         5,00            ,673           2                  5 

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε  

ζρεηηθνχ πιηθνχ                                   40        4,48         5,00            ,640           3                 5 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:18 EEST - 13.56.182.168



433 
 

 

 

 

Γξάθεκα 23: Παξάγνληεο αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Μεγαλύηεπη ενημέπυζη για ηα είδη εκπαιδεςηικού/εποπηικού ςλικού μοςζείυν

Μεγαλύηεπη ενημέπυζη για ηον ηπόπο ππομήθειαρ αςηών ηυν ςλικών

Μεγαλύηεπη ποικιλία εκπαιδεςηικού/εποπηικού ςλικού μοςζείυν

Παπασώπηζη ζσεηικού ςλικού από ηα μοςζεία ζηα ζσολεία

Ππόβλετη ζηο ζσεδιαζμό και ηην καηαζκεςή ηος ςλικού αςηού για σπήζη από μαθηηέρ με ζοβαπά 
πποβλήμαηα όπαζηρ

Σςμμεηοσή εκπαιδεςηικών ειδικήρ αγυγήρ ζηο ζσεδιαζμό και ηην αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού ςλικού 
μοςζείυν

διαθυνώ απόλςηα διαθυνώ εν μέπει ούηε ζςμθυνώ / ούηε διαθυνώ ζςμθυνώ εν μέπει ζςμθυνώ απόλςηα
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Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ –«Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ» (Δλφηεηα ΗΗΗ) -Πξαθηηθέο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ 

 

Πίλαθαο 61: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ θαη πξνυπεξεζία 

Υξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ 

κνπζείσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ 

κέζα ζηελ ηάμε 

χλνιν Ναη Όρη 

Έηε πξνυπεξεζίαο 
0-5 20,8% 79,2% 100,0% 

6+ 52,9% 47,1% 100,0% 

χλνιν  34,1% 65,9% 100,0% 

 
 Τιμή δείκτη βε p 

Χ2 test  4,562 1 ,033 

 

Πίλαθαο 62: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann-Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  κνπζείσλ θαη ειηθία  εθπαηδεπηηθψλ  

 

Πίλαθαο 63: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία.  

 Λφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ                        Έηε  

                                                               πξνυπεξεζίαο 

 

               

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε πιηθνχ  
0-5 24 3,75 22,92 86,000 -2,544 ,011 

6+ 14 2,64 13,64    

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο  

πιηθνχ  

0-5 24 4,17 23,46 73,000 -3,006 ,003 

6+ 14 2,71 12,71    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ 
0-5 25 3,56 21,88 103,000 -1,874 ,061 

6+ 13 2,77 14,92    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία 0-5 25 3,64 22,92 102,000 -2,197 ,028 

Λφγνη/δπζθνιίεο κε ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ 

Ζιηθία N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε 

πιηθνχ  

- 30 24 3,63 21,85 87,500 -2,234 ,025 

31+ 13 2,69 13,73    

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ 

ηξφπν πξνκήζεηαο πιηθνχ  

- 30 24 4,04 22,46 73,000 -2,753 ,006 

31+ 13 2,77 12,62    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ 
- 30 25 3,36 20,00 125,000 -,830 ,407 

31+ 12 3,00 16,92    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία 
- 30 25 3,48 21,26 118,500 -1,393 ,164 

31+ 13 2,92 16,12    

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά κε 

ΠΟ  

- 30 23 3,39 17,65 130,000 -,286 ,775 

31+ 12 3,58 18,67    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα  
- 30 24 2,67 18,65 140,500 -,121 ,904 

31+ 12 2,67 18,21    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

ζπλαδέιθνπο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή   

- 30 20 2,10 15,15 67,000 -,699 ,485 

31+ 8 1,75 12,88    

 Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ   

σξάξην 

- 30 24 3,08 20,44 73,500 -2,130 ,033 

31+ 11 1,91 12,68    
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6+ 14 2,79 14,79    

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά κε ΠΟ  
0-5 23 3,43 18,67 145,500 -,135 ,892 

6+ 13 3,46 18,19    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα 
0-5 24 2,79 20,04 131,000 -,816 ,415 

6+ 13 2,46 17,08    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ηάμεο ηνπ καζεηή   

0-5 21 1,90 14,52 74,000 -,518 ,604 

6+ 8 2,13 16,25    

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην 
0-5 24 2,96 20,58 94,000 -1,722 ,085 

6+ 12 2,08 14,33    

 

 

Πίλαθαο 64: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann Whitney Test) γηα ηηο δπζθνιίεο ρξήζεο  

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξεζίαο.  

Γπζθνιίεο/ιφγνη κε ρξήζεο  

Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κνπζείσλ  

Πεξηνρή 

ππεξεζίαο  

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα είδε 

πιηθνχ  

Αηηηθή – 

Θεζ/θε 
14 2,79 14,04 91,500 -2,079 ,038 

Δθηφο  22 3,64 21,34    

Με επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν 

πξνκήζεηαο πιηθνχ  

Αηηηθή – 

Θεζ/θε 
14 2,93 13,39 82,500 -2,421 ,015 

Δθηφο  22 4,05 21,75    

Γπζθνιίεο πξνκήζεηαο πιηθνχ  
Αηηηθή – Θεζ/θε 13 2,85 15,12 105,500 -1,484 ,138 

Δθηφο  23 3,52 20,41    

Έιιεηςε πιηθνχ απφ ηα κνπζεία 
Αηηηθή – Θεζ/θε 14 2,93 15,82 116,500 -1,436 ,151 

Δθηφο  23 3,57 20,93    

Με θαηαιιειφηεηα γηα παηδηά κε ΠΟ  
Αηηηθή – Θεζ/θε 13 3,31 15,88 115,500 -,766 ,444 

Δθηφο  21 3,62 18,50    

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο κε καζήκαηα  
Αηηηθή – Θεζ/θε 13 2,38 15,62 112,000 -1,085 ,278 

Δθηφο  22 2,86 19,41    

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηεο 

ηάμεο ηνπ  καζεηή   

Αηηηθή – Θεζ/θε 9 2,00 14,17 79,500 -,081 ,935 

Δθηφο  18 2,06 13,92    

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην 

Αηηηθή – 

Θεζ/θε 
12 1,83 12,04 66,500 -2,421 ,015 

Δθηφο  22 3,14 20,48    
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πλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ» (Δξσηεκαηνιφγην Η – Δλφηεηα IV)- 

Εεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

  

Πίλαθαο 65: πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ                        Ν               %               

Πνηέ                                                                           8              26,7                                                    

πάληα                                                                        4              13,3  

Μεξηθέο θνξέο                                                           4              13,3 

πρλά                                                                         8              26,7 

Πάξα πνιχ ζπρλά                                                      6              20,0    

                                                             

 

 

Γξάθεκα 24: πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ πξηλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

 

 

Πίλαθαο 66: Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ.  

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλεξγαζία                            Ν               %   

κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ             

Καζφινπ                                                                    1                4,8                                                              

Λίγν                                                                            -                0,0 

Μέηξηα                                                                       8              38,1  

Πνιχ                                                                          8              38,1  

Πάξα πνιχ                                                                 4              19,0    
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Γξάθεκα 25: Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ  

 

 

 

Πίλαθαο 67:  Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ   

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ                     Ναη                            Όρη                        Όρη πάληα        

θαη κνπζείνπ                                       (ζπρλά/πάξα πνιχ)      (πνηέ/ζπάληα)           (κεξηθέο θνξέο) 

                                                                       ζπρλά) 

                                                                       Ν           %               Ν         %               Ν            % 

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                 14          73,70           0         0,00             5            26,30  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ        11          57,90           1         5,30             7            36,80  

απφ ην κνπζείν  

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                              3          15,80            9        47,40             7           36,80                     

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                            0            0,00           18       94,70             1             5,30 

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                   3          15,80           11       57,90             5           26,30 

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο                                              5           26,30          10        52,70             4           21,10 

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ  

ηνπ κνπζείνπ                                                2           10,60           14        73,70             3           15,80  

                                                                                  

 

Πίλαθαο 68: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ  

θαη ζρνιείνπ                                       Πνηέ    πάληα     Μεξηθέο θνξέο    πρλά     Πάξα πνιχ ζπρλά  

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ            

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                        -             -                   26,3                  42,1                 31,6 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην κνπζείν              -             5,3                36,8                  31,6                 26,3 

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ 

απφ ην κνπζείν                                     26,3       21,1                36,8                  15,8                   - 

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                   84,2       10,5                  5,3                     -                      -           

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                          26,3       31,6                26,3                  10,5                  5,3                                     

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                      21,1       31,6                 21,1                  26,3                    -                                           

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ  

ηνπ κνπζείνπ                                    47,4      26,3              15,8                   5,3                5,3                     

 

Πίλαθαο 69: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ     Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max    

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ            

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                                       19         4,05         4,00           ,780         3          5               

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην κνπζείν                             19          3,79         4,00           ,918         2          5   

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ 

απφ ην κνπζείν                                                      19          2,42         3,00         1,071         1          4              

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                                   19          1,21         1,00           ,535         1           3                            

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                          19          2,37         2,00         1,165         1           5                            

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                                      19          2,53         2,00         1,124         1           4                                              

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ  

ηνπ κνπζείνπ                                                   19         1,95         2,00       1,177        1          5      
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Γξάθεκα 26: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Γενική ενημέπυζη ηυν ςπεςθύνυν ηυν μοςζείυν για ηα σαπακηηπιζηικά 
ηυν μαθηηών ηηρ ζσολικήρ ομάδαρ από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Γενική ενημέπυζη ηυν εκπαιδεςηικών για ηο πεπιεσόμενο ηηρ 
επίζκετηρ από ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηος μοςζείος

Ππομήθεια ζσεηικού εκπαιδεςηικού ςλικού από ηο μοςζείο για ηην 
επεξεπγαζία και ηην πποεηοιμαζία ηυν μαθηηών ζηο ζσολείο

Επιζκέτειρ ηυν ςπεςθύνυν ηος μοςζείος ζηο ζσολείο ππιν από ηην 
επίζκετη για ηη γνυπιμία με ηοςρ μαθηηέρ

Επιζκέτειρ ηυν εκπαιδεςηικών ζηο μοςζείο ππιν από ηην επίζκετη για 
ηη γνυπιμία με ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηος μοςζείος και ηον σώπο

Σςνεπγαζία  και από κοινού ζσεδιαζμό/διαθοποποίηζη ηος 
εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ή ηηρ επίζκετηρ με ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηος 

μοςζείος

Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ/επίζκετηρ ζε 
ζςνεπγαζία με ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηος μοςζείος

ποηέ ζπάνια μεπικέρ θοπέρ ζςσνά πάπα πολύ ζςσνά
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πλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ» (Δξσηεκαηνιφγην Η) –Πξνηάζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

 

Πίλαθαο 70: Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ  

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Καηεγνξίεο                                                                                 Τπνθαηεγνξίεο  

Εεηήκαηα πξφζβαζεο                                 Πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα/αληίγξαθα (28,13%) 

                                                                   Αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο (9,38%) 

                                                                   Απηηθφ θαη άιιν πιηθφ (18,75%)                                                   

                                                                       Οξγάλσζε θαη πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

                                                                   (15,63%) 

                                                                   Γεληθέο αλαθνξέο ζε ππνδνκέο (15,63%) 

                                                                   πκπεξηθνξά πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (3,13%)                                                           

Δλεκέξσζε/επηκφξθσζε                           Δπηκφξθσζε ησλ κνπζείσλ γηα ηα άηνκα κε ΠΟ θαη ηελ  

                                                                   αλαπεξία (21,88%) 

                                                                   Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα κνπζεία (15,63%) 

                                                                   Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε  

                                                                   (9,38%) 

                                                                 Γεληθέο αλαθνξέο ζηελ ελεκέξσζε (6,25%) 

ηάζεηο                                                     ηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα εμσζρνιηθέο επηζθέςεηο 

                                                                   (3,13%) 

                                                                 Άξζε πξνθαηαιήςεσλ/επαηζζεηνπνίεζε (6,25%) 

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο                                 Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο επηζθέςεσλ (21,88%) 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ                              πλεξγαζία γηα παξαγσγή πιηθνχ (6,25%) 

                                                                 πλεξγαζία γηα ηελ πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ  

                                                                   πξνγξακκάησλ (9,38%) 

                                                                 Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν- 

                                                                    δξάζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (9,38%) 

                                                                 Γεληθέο αλαθνξέο (6,25%) 
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Έιεγρνο εμάξηεζεο  κεηαβιεηψλ –πλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ (Δλφηεηα 

ΗΗΗ)  

Πίλαθαο 71: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann Whitney Test) ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ 

θαη κνπζείνπ σο πξνο ηελ ειηθία.  

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Ζιηθία N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitne

y U 

Z p 

Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ηνπο 

καζεηέο ζαο έρεηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ 

- 30 17 2,35 11,82 48,000 -2,451 ,014 

31+ 12 3,83 19,50 
 

  

     
   

 

Πίλαθαο 72: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann Whitney Test) ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ 

θαη κνπζείνπ σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία.  

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ                           Έηε   

                                                                              πξνυπεξεζίαο 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitn

ey U 

Z p 

Πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ηνπο 

καζεηέο ζαο έρεηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

ηνπ κνπζείνπ 

0-5 17 2,47 12,62 61,500 -2,104 ,035 

6+ 13 3,69 19,27    

 

 

Πίλαθαο 73: Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ (Mann Whitney Test) γηα ηνπο ηξφπνπο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία.  

πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ               Έηε πξνυπεξεζίαο 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

0-5 9 3,89 8,89 35,000 -,871 ,384 

6+ 10 4,20 11,00    

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

κνπζείν  

0-5 9 4,11 12,06 26,500 -1,590 ,112 

6+ 10 3,50 8,15    

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ην κνπζείν  
0-5 9 1,89 7,33 21,000 -2,042 ,041 

6+ 10 2,90 12,40    

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ ζην 

ζρνιείν  

0-5 9 1,00 8,50 31,500 -1,737 ,082 

6+ 10 1,40 11,35    

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κνπζείν  
0-5 9 1,78 7,06 18,500 -2,240 ,025 

6+ 10 2,90 12,65    

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ  πξνγξάκκαηνο  
0-5 9 2,33 9,00 36,000 -,760 ,447 

6+ 10 2,70 10,90    

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ  

0-5 9 1,89 9,33 39,000 -,524 ,600 

6+ 10 2,00 10,60    
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Αμηνπνίεζε ησλ Μνπζείσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ κε νβαξά 

Πξνβιήκαηα Όξαζεο (Δξσηεκαηνιφγην - Δλφηεηα ΗV)- Υξεζηκφηεηα ησλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

 

Πίλαθαο 74:  Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε (θαη) ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο 

Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ                 Ναη                                 Όρη                             Όρη πάληα        

ζε κνπζεία                             (ζπκθσλψ ελ κέξεη/)        (δηαθσλψ ελ κέξεη/)     (νχηεζπκθσλψ/ 

                                                 ζπκθσλψ απφιπηα)         δηαθσλψ απφιπηα)         νχηε δηαθσλψ)         

                                                                 Ν           %            Ν         %                     Ν            % 

Δπράξηζηεο εμσζρνιηθέο                       

δξαζηεξηφηεηεο                                       34         79,10          3         7,00                  6             14,00   

Τπνζηήξημε δηδαζθαιίαο  

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ                         41         95,40         1          2,30                  1               2,30 

Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ  

δεμηνηήησλ                                               37         86,00         0          0,00                  6             14,00               

Δπαθή κε ηελ Ηζηνξία                              41         97,70         0          0,00                  1               2,40 

Δπαθή κε ηελ Σέρλε                                42         97,70         0          0,00                  1               2,30 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο        34         79,00          2         4,70                   7             16,30 

 

 

 

Πίλαθαο 75: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ 

εθπαίδεπζε (θαη) ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο φξαζεο   

Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ  

ζε κνπζεία                                Γηαθσλψ    Γηαθσλψ   Οχηε ζπκθσλψ/     πκθσλψ      πκθσλψ          

                                                    απφιπηα     ελ κέξεη       νχηε δηαθσλψ       ελ κέξεη          απφιπηα 

Δπράξηζηεο εμσζρνιηθέο                       

δξαζηεξηφηεηεο                              2,3             4,7                  14,0                     25,6                 53,5           

Τπνζηήξημε δηδαζθαιίαο  

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ                -                2,3                     2,3                    32,6                 62,8 

Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ  

δεμηνηήησλ                                      -                 -                     14,0                     30,2                 55,8 

Δπαθή κε ηελ Ηζηνξία                    -                  -                      2,4                      31,0                 66,7 

Δπαθή κε ηελ Σέρλε                       -                 -                       2,3                     25,6                 72,1 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο  

έληαμεο                                           -                4,7                   16,3                     30,2                 48,8 

 

 

Πίλαθαο 76: Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε (θαη) ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο φξαζεο 

Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ                 Ν         ΜΣ       Μedian       TA           Min         Max 

ζε κνπζεία                                                                                                                                          

Δπράξηζηεο εμσζρνιηθέο                       

δξαζηεξηφηεηεο                                    43        4,23         5,00         1,020           1             5       

Τπνζηήξημε δηδαζθαιίαο  

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ                     43        4,56         5,00           ,666            2             5   

Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ  

δεμηνηήησλ                                           43        4,42         5,00           ,731           3              5  

Δπαθή κε ηελ Ηζηνξία                         42         4,64         5,00          ,533            3              5     

Δπαθή κε ηελ Σέρλε                            43        4,70         5,00           ,513           3              5                                   

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο  

έληαμεο                                                43         4,23         4,00          ,895            2              5  
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Γξάθεκα 27: Υξεζηκφηεηα επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  
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Αμηνπνίεζε ησλ Μνπζείσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ κε νβαξά 

Πξνβιήκαηα Όξαζεο (Δξσηεκαηνιφγην - Δλφηεηα ΗV)- Παξάγνληεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ  

 

Πίλαθαο 77:  Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ 

κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο  

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο                                Ναη                            Όρη                           Όρη πάληα  

ζηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ               (πνιχ/πάξα πνιχ)          (θαζφινπ/ιίγν)                   (κέηξηα)  

κε καζεηέο κε ΠΟ                                

                                                                       Ν           %                    Ν         %                 Ν            % 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ κνπζείσλ γηα ηελ αλαπεξία                    32         74,40               6         14,00              5           11,60 

Έιιεηςε πξφβιεςεο ζηα κνπζεία γηα  

άηνκα κε ΠΟ                                               38          88,40               2           4,70              3             7,00 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ                             15          34,90             14         32,60            14           32,60 

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο απφ  

ηα αξκφδηα Τπνπξγεία                                  35          83,40               4          9,60               3             7,10 

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                        29          67,50               5        11,60               9            20,90 

Διιηπήο ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ            33         76,80                4         9,30                6            14,00  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ επηζθέςεσλ                    10          23,80              19       45,30              13            31,00 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                                 9          25,00              15       41,70              12            33,30          

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ κνπζείσλ            8          22,80              14       40,00              13            37,10      

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην       18         41,80               17      39,50                8            18,60 

 

 

Πίλαθαο 78: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηηο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο   

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο   

ζηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ 

κε καζεηέο κε ΠΟ                             Καζφινπ         Λίγν        Μέηξηα          Πνιχ         Πάξα πνιχ 

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ       7,0               7,0            11,6               39,5               34,9  

ησλ κνπζείσλ γηα ηελ αλαπεξία                    

Έιιεηςε πξφβιεςεο ζηα κνπζεία γηα  

άηνκα κε ΠΟ                                             4,7                -                 7,0              44,2               44,2                               

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ                         16,3             16,3             32,6              20,9               14,0            

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο απφ  

ηα αξκφδηα Τπνπξγεία                                4,8               4,8               7,1              42,9               40,5 

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                       2,3               9,3            20,9               25,6              41,9  

Διιηπήο ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ           2,3               7,0            14,0              41,9               34,9 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ επηζθέςεσλ                  31,0             14,3            31,0             16,7                 7,1  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                             30,6             11,1            33,3             16,7                 8,3  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 
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γηα ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ κνπζείσλ        25,7             14,3            37,1             17,1                 5,7 

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην    18,6              20,9           18,6              30,2               11,6  

 

 

Πίλαθαο 79: Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ 

κε καζεηέο κε αλαπεξίεο φξαζεο 

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο                           Ν         ΜΣ       Μedian         TA           Min       Max 

ζηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ  

κε καζεηέο κε ΠΟ                                                                                                                                          

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ        

ησλ κνπζείσλ γηα ηελ αλαπεξία                  43         3,88           4,00         1,179          1            5        

Έιιεηςε πξφβιεςεο ζηα κνπζεία γηα  

άηνκα κε ΠΟ                                             43         4,23           4,00           ,947          1            5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ                           43         3,00           3,00         1,272           1            5 

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο απφ  

ηα αξκφδηα Τπνπξγεία                                42         4,10           4,00         1,055           1            5  

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                       43        3,95           4,00          1,112          1            5 

Διιηπήο ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κνπζείσλ           43        4,00           4,00         1,000           1            5  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ επηζθέςεσλ                    42        2,55           3,00         1,292          1             5  

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία                               36        2,61           3,00         1,315          1             5 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο  

γηα ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ κνπζείσλ          35        2,63           3,00         1,215          1             5  

Έιιεηςε ρξφλνπ ζην δηδαθηηθφ σξάξην      43        2,95           3,00          1,327          1             5 
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Γξάθεκα 28: Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ κε καζεηέο κε 

ΠΟ 
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ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΠΑΗΓΔΖ 

 

1
νο

 Άμνλαο ζπλεληεχμεσλ: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» 

Πίλαθαο 80: Δίδε Μνπζείσλ/Μνπζεηαθψλ Υψξσλ πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ 

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Δίδε κνπζείσλ/κνπζεηαθψλ 

ρψξσλ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ 

Καηεγνξίεο                                                                                             Τπνθαηεγνξίεο  

Γηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ                                                             Αξραηνινγηθά Μνπζεία                                                         

                                                                                                         Λανγξαθηθά Μνπζεία 

                                                                                                         Μνπζείν Αθήο 

                                                                                                         Βπδαληηλά Μνπζεία 

                                                                                                         Παηδηθφ  Μνπζείν 

                                                                                                         Μνπζείν Σερλνινγίαο 

                                                                                                         Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο 

                                                                                                         Οιπκπηαθφ Μνπζείν 

                                                                                                         Άιια κνπζεία θαη ρψξνη ηέρλεο 

Αξραηνινγηθνί  ρψξνη θαη κλεκεία 

Άιινη ρψξνη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο                                              Υψξνη πνπ νξγαλψλνπλ εθπαηδεπ- 

                                                                                                         ηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία 

                                                                                                      Διαηνηξηβεία, θ.ά. 

 

 

Πίλαθαο 81: Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Οξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία 

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο  

Οξγαλσκέλεο δξάζεηο απφ ηα κνπζεία                        Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

                                                                                    Δηδηθά  (πξνζαξκνζκέλα) εθπαηδεπηηθά 

                                                                                      πξνγξάκκαηα/μελαγήζεηο 

                                                                                    Δμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

                                                                                   Ξελαγήζεηο 

                                                                                      Πξνγξάκκαηα/Ξελαγήζεηο ζην Μνπζείν Αθήο 

Δπηζθέςεηο ρσξίο νξγαλσκέλεο δξάζεηο                      Γεληθή πεξηήγεζε 

απφ ηα κνπζεία                                                            Οξγάλσζε ηεο επίζθεςεο/πξνγξάκκαηνο απφ  

                                                                                     ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

 

 

 

Πίλαθαο 82: Γηαδηθαζίεο επηινγήο κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ   

1
νο

 άμνλαο: «Πιαίζην επηζθέςεσλ ζε κνπζεία» - Θεκαηηθή πεξηνρή: Γηαδηθαζίεο επηινγήο 

κνπζείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

Καηεγνξίεο                                                                                       

Με ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Παξέκβαζε εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Γεληθψλ ρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Δπηινγή κνπζείσλ (θαη) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ 

κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο 
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 2
νο

 Άμνλαο πλεληεχμεσλ: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή»  

Πίλαθαο 83: Σξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

2
νο

 άμνλαο: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Γεληθή ελεκέξσζε/ζπδήηεζε  

Υξήζε πιηθνχ/Γξαζηεξηφηεηεο                                            Υξήζε εηθφλσλ 

                                                                                             Υξήζε άιισλ πιηθψλ  

                                                                                              Έληππν πιηθφ κνπζείσλ/Μνπζεηνζθεπέο 

Δμαηνκηθεπκέλε πξνεηνηκαζία                                             πδήηεζε 

                                                                                             Υξήζε άιινπ πιηθνχ/θαηαζθεπέο 

                                                                                             Πιεξνθνξίεο ζε Braille 

                                                                                             Αμηνπνίεζε άιισλ αληηθεηκέλσλ 

 

Πίλαθαο 84: Αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

2
νο

 άμνλαο: «χλδεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Όπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο                                                      Γεληθή ζπδήηεζε 

                                                                                                 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

                                                                                                 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο  

Δμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε                                          πδήηεζε 

Έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο                                              

 

3νο Άμνλαο πλεληεχμεσλ: «πλεξγαζία κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ 

θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο»  

Πίλαθαο 85: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ  

Καηεγνξίεο                                                                               

Όπαξμε ελεκέξσζεο  

Με χπαξμε ελεκέξσζεο  

Με δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο                                             

Άγλνηα γηα ηελ χπαξμε ελεκέξσζεο 

 

 

Πίλαθαο 86: πλζήθεο πξφζβαζεο  

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: πλζήθεο πξφζβαζεο  

Καηεγνξίεο                                                                              Τπνθαηεγνξίεο  

Γηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο πξφζβαζεο                         Πξφζβαζε κέζσ αθήο ζε εθζέκαηα/αληίγξαθα 

                                                                                    Πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

                                                                                    εθπαηδεπηηθνχο  

                                                                                    Οξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

                                                                                    Δμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

                                                                                    Θέζε ησλ καζεηψλ κε ΠΟ ζην ρψξν 

                                                                                    Δίδε κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ/εθζεκάησλ 
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Γπζθνιίεο/πεξηνξηζκνί πξφζβαζεο                           Με δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ αθήο  

                                                                                    Πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή πξνθνξηθψλ πιεξν- 

                                                                                    θνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

                                                                                  Γεληθνχ ηχπνπ μελαγήζεηο 

                                                                                  Με απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο 

                                                                                  Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

                                                                                  Γεληθέο ζπλζήθεο επίζθεςεο 

                                                                                  Έιιεηςε πιηθνχ ζε κεγέζπλζε 

                                                                                  Φσηηζκφο/άιια ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ 

                                                                                  Δίδε κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ/εθζεκάησλ 

 

Πίλαθαο 87: Ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία   

3
νο

 άμνλαο: «πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο» - Θεκαηηθή 

πεξηνρή: Απνηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ 

Καηεγνξίεο                                                                               

Ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ  

Μέηξηα ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ  

Με ηθαλνπνίεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

 

4νο Άμνλαο - «πκβνιή ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο»  

 

Πίλαθαο 88: Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο (θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία σο επράξηζηεο εκπεηξίεο 

(θαη) γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Καηεγνξίεο                                                                                         Τπνθαηεγνξίεο 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηζθέςεηο                      Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο ζην κνπζείν 

ζε κνπζεία είλαη επράξηζηεο                                        Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                    πξνγξακκάησλ 

                                                                                Ζ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη επράξηζηεο                       Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία                                               - Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                          πξνγξακκάησλ 

                                                                                       - Οη ζπλζήθεο πξφζβαζεο  

                                                                                       - ηειέρσζε κνπζείσλ  

                                                                                   Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  

                                                                                   θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

                                                                                     - χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ  

                                                                                       θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

                                                                                     - Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνχ  

                                                                                       πξνγξάκκαηνο 

                                                                                    - πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο  

                                                                                      Αγσγήο  

                                                                                   -  Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

                                                                                      Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 
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Πίλαθαο 89: Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

κέζσ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία   

Καηεγνξίεο                                                                               Τπνθαηεγνξίεο  

ια ηα καζήκαηα                           

Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα                                             Ηζηνξία 

                                                                                                    Γιψζζα 

                                                                                                    Μαζεκαηηθά  

                                                                                                    Μειέηε Πεξηβάιινληνο                 

                                                                                                    Φπζηθή 

                                                                                                    Γεσγξαθία 

                                                                                                    Φπζηθή Αγσγή 

                                                                                                    Δηθαζηηθά  

                                                                                                    Άιια καζήκαηα (Θεαηξηθή Αγσγή,  

                                                                                                    Πιεξνθνξηθή, Θξεζθεπηηθά) 

 

 

Πίλαθαο 90: Μνπζείν θαη θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

Καηεγνξίεο                                                                                         Τπνθαηεγνξίεο  

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κνπζείν                          Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο  

- Δπηθνηλσλία/Αιιειεπίδξαζε κε παηδηά θαη  

ελήιηθεο 

- πκκεηνρή ζε δηάινγν 

- Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ  

- Σήξεζε θαλφλσλ ζην δηάινγν 

-  εβαζκφο ζηνλ ζπλνκηιεηή 

- Έθθξαζε απφςεσλ  

- Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

- πλεξγαζία (εξγαζία ζε νκάδεο) 

- Ηθαλφηεηα λα δεηνχλ θαη λα δέρνληαη βνήζεηα  

Απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

- Δκπινπηηζκφο εκπεηξηψλ 

- Νέα εξεζίζκαηα  

- Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ρψξνπο φπσο ηα 

κνπζεία 

- εβαζκφο ζην ρψξν 

- εβαζκφο ζηνπο άιινπο επηζθέπηεο  

Άιινη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

- Απηνπεπνίζεζε 

- Μεγαιχηεξε δηάζεζε επηθνηλσλίαο  

- Αίζζεζε ηζφηεηαο 

- Αίζζεζε ζπκκεηνρήο 

- Δπαηζζεηνπνίεζε βιεπφλησλ καζεηψλ  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα                        Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην κνπζείν                      - Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

                                                                                    πξνγξακκάησλ 

                                                                              - πλζήθεο πξφζβαζεο  

                                                                              - ηειέρσζε κνπζείσλ  

                                                                               Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  

                                                                                 θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

                                                                             -  χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ  

                                                                                 θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 
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                                                                             -  Καηάιιειε επηινγή εθπαηδεπηηθνχ  

                                                                                 πξνγξάκκαηνο 

                                                                             -  πρλφηεηα επηζθέςεσλ  

                                                                             -  πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο  

                                                                                Αγσγήο  

                                                                             - Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

                                                                               Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

 

 

Πίλαθαο 91: Μνπζείν θαη θνηλσληθή έληαμε  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Κνηλσληθή έληαμε  

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο 

Σξφπνη θαη επίπεδα ζπκβνιήο                                            Αηνκηθφ επίπεδν 

ησλ κνπζείσλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε                            -    Γηεχξπλζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ 

- Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

   Δπίπεδν ζρνιείνπ 

- πλεξγαζία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ καζεηψλ 

- Δπαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ 

- Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

   Δπίπεδν θνηλσλίαο 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ 

- Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε                      Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ 

                                                                                         -     Ο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ  

                                                                                                εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

                                                                                         -      πλζήθεο πξφζβαζεο 

                                                                                         -      ηειέρσζε κνπζείσλ 

                                                                                         Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ  

                                                                                         ζρνιείνπ 

                                                                                         -      πρλφηεηα επηζθέςεσλ 

                                                                                         πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

 

 

 

Πίλαθαο 92: Ρφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ  

4
νο

 άμνλαο: «πκβνιή ησλ  επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο»: Θεκαηηθή πεξηνρή: Ρφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο   

Καηεγνξίεο                                                                                      Τπνθαηεγνξίεο  

Σξφπνη ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ                                πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ                              ησλ κνπζείσλ 

- Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε 

- ρεδηαζκφο/δηαθνξνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κνπζείσλ 

- Γεκηνπξγία/ηξνπνπνίεζε πιηθνχ 

    χλδεζε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν κε ηελ 

        θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

                                                                                             Πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή                               Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ  

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ                                               ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο  

                                                                                         -    πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη  
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                                                                                               Δηδηθήο Αγσγήο  

                                                                                         -    Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο 

                                                                                         -    Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                         -    Άιιεο πξνυπνζέζεηο/παξάκεηξνη 

                                                                                         Πξαθηηθέο θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν  

                                                                                         ησλ κνπζείσλ  

                                                                                         -    Γπλαηφηεηεο/παξνρέο κνπζείσλ  
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΝΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ Δ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΤΔΗΑ  
 

«ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» 

(Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗ) - Γπλαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Πίλαθαο 93: Μνπζεία/θνξείο πνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

θαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο   

                                                                                  Ναη                             Όρη                                                                      

                                                                             Ν        %                     Ν         %                

                                                                            18       33,3                   36       66,7           

 

Πίλαθαο 94:  Λφγνη/δπζθνιίεο κε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε δπλαηφηεηαο                Ναη                          Όρη                          Όρη πάληα        

πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ              (πνιχ/πάξα πνιχ)      (θαζφινπ/ιίγν)              (Μέηξηα) 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε ΠΟ 

                                                                       Ν        %               Ν         %                Ν              % 

Πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθνχ                          9        21,50           27       64,30            6              14,30 

πξνγξάκκαηνο                                              

Έιιεηςε δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ                30       62,50            7        14,60           11             22,90 

Έιιεηςε άιινπ απηηθνχ πιηθνχ                   36       73,50            4          8,20             9             18,40 

Με δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο 

ζε εθζέκαηα                                             31      70,50            7       15,90           6            13,60 

Έιιεηςε γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ                                          29       59,20            9       18,40         11            22,40 

 

 

Πίλαθαο 95: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο κε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ΠΟ  

Λφγνη κε δπλαηφηεηαο                            Καζφινπ     Λίγν      Μέηξηα     Πνιχ       Πάξα πνιχ   

πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

Πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο                                       28,6          35,7         14,3        16,7                   4,8 

Έιιεηςε δηαζέζηκσλ αληηγξάθσλ                 4,2          10,4          22,9       12,5                 50,0 

Έιιεηςε άιινπ απηηθνχ πιηθνχ                    4,1            4,1          18,4       20,4                 53,1  

Με δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο   

ζε εθζέκαηα                                                   6,8            9,1           13,6      18,2                 52,3 

Έιιεηςε γλψζεσλ ηνπ  

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ                            4,1          14,3           22,4      20,4                 38,8 
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Πίλαθαο 96: Λφγνη κε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ΠΟ 

Λφγνη κε δπλαηφηεηαο                            Ν         ΜΣ       Μedian       TA           Min           Max 

πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ                                                                                                                                       

Πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθνχ                      42       2,33          2,00          1,203          1                5 

πξνγξάκκαηνο                                        

Έιιεηςε δηαζέζηκσλ 

αληηγξάθσλ                                               48       3,94           4,50          1,245         1                5 

Έιιεηςε άιινπ απηηθνχ 

πιηθνχ                                                       49       4,14           5,00          1,118         1                5 

Με δπλαηφηεηα απηηθήο πξφζβαζεο  

ζε εθζέκαηα                                              44       4,00           5,00          1,294          1               5 

Έιιεηςε γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ                                            49        3,76          4,00          1,234         1                5 

 

 

 

Γξάθεκα 29: Λφγνη/δπζθνιίεο κε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 
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Πίλαθαο 97:  Λφγνη κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Λφγνη κε πινπνίεζεο                                 Ναη                          Όρη                        Όρη πάληα        

εθπαηδεπηηθψλ                                 (πνιχ/πάξα πνιχ)      (θαζφινπ/ιίγν)              (Μέηξηα) 

πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε ΠΟ 

                                                                 Ν        %                   Ν         %                   Ν           % 

Έιιεηςε δήηεζεο                                    10      76,90                1       7,70                  2         15,40  

Διιηπήο πξνβνιή 

θαη ελεκέξσζε                                         3      30,00                 5      50,00                 2         20,00  

Μαηαίσζε 

γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο                            -            -                    9     100,00                0          0,00 

 

 

Πίλαθαο 98: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ΠΟ  

Λφγνη κε πινπνίεζεο                            Καζφινπ     Λίγν      Μέηξηα    Πνιχ    Πάξα πνιχ ζπρλά  

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε ΠΟ 

Έιιεηςε δήηεζεο                                        -                7,7         15,4          -               76,90 

Διιηπήο πξνβνιή  θαη 

ελεκέξσζε                                                 30,0          20,0         20,0         -                30,0             

Μαηαίσζε 

γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο                            100,0             -               -            -                   - 

 

 

Πίλαθαο 99: Λφγνη κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ΠΟ 

Λφγνη κε δπλαηφηεηαο                            Ν         ΜΣ       Μedian       TA           Min           Max 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε ΠΟ                                                                                                                                      

Έιιεηςε δήηεζεο                                    13         4,46          5,00           1,050        2                5                               

Διιηπήο πξνβνιή  θαη 

ελεκέξσζε                                              10         2,80          2,50           1,687        1                5                                              

Μαηαίσζε 

γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο                             9         1,00          1,00             ,000         1                1                 
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Γξάθεκα 30: Λφγνη κε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

 

Πίλαθαο 100:  Λφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε ησλ κνπζείσλ γηα αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Λφγνη αλάπηπμεο                                          Ναη                          Όρη                        Όρη πάληα        

εθπαηδεπηηθψλ                                 (πνιχ/πάξα πνιχ)      (θαζφινπ/ιίγν)              (Μέηξηα) 

πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε ΠΟ 

                                                                     Ν        %                 Ν         %                   Ν           % 

Απφθαζε ηνπ κνπζείνπ                             12       75,10             1        6,30                   3          18,80  

πκκεηνρή ζε ζρεηηθφ Πξφγξακκα             4       25,00            12     75,10                   0            0,00 

Όπαξμε ζρνιείνπ/θνξέα ηπθιψλ                2      12,50             13     81,30                   1            6,30  

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ            4      28,60             10     71,40                   0            0,00               

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιψλ          6      37,50              9      56,30                   1            6,30  

 

 

 

 

 

Πίλαθαο101: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε ησλ 

κνπζείσλ γηα αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο  

Λφγνη αλάπηπμεο                                           

εθπαηδεπηηθψλ                                 

πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε ΠΟ                                      Καζφινπ     Λίγν      Μέηξηα       Πνιχ          Πάξα πνιχ   

Απφθαζε ηνπ κνπζείνπ                                  6,3            -            18,8            31,3                 43,8 

πκκεηνρή ζε ζρεηηθφ Πξφγξακκα              68,8           6,3             -              12,5                 12,5 

Όπαξμε ζρνιείνπ/θνξέα ηπθιψλ                 68,8         12,5           6,3            12,5                   -        

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ             71,4            -               -                 -                    28,6                         

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιψλ           50,0          6,3            6,3               -                    37,5 
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Πίλαθαο 102: Λφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε ησλ κνπζείσλ γηα αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Λφγνη αλάπηπμεο                                         Ν            ΜΣ        Μedian       TA         Min         Max 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

κε καζεηέο κε ΠΟ    

Απφθαζε ηνπ κνπζείνπ                                16           4,06            4,00        1,124            1           5 

πκκεηνρή ζε ζρεηηθφ Πξφγξακκα              16           1,94            1,00        1,569            1           5  

Όπαξμε ζρνιείνπ/θνξέα ηπθιψλ                 16           1,63            1,00        1,088            1           4                

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ             14           2,14            1,00        1,875            1           5  

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ ηπθιψλ           16           2,69            1,50        1,922            1           5 

 

 

 Γξάθεκα 31: Παξάγνληεο γηα ηελ πξφβιεςε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

 

 

Πίλαθαο 103: Σχπνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Σχπνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ                              Ν                %               

Δηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα                                       1               5,9 

Πξνζαξκνγή πξνγξακκάησλ γεληθνχ 

ζρεδηαζκνχ                                                                          10             58,8  

Καη ηα δχν                                                                             6             35,3  
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Πίλαθαο 104:  Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Κξηηήξηα επηινγήο                                           

ζεκαηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ                     Ναη                             Όρη                         Όρη πάληα               

πξνγξακκάησλ γηα                               (πνιχ/πάξα πνιχ)      (θαζφινπ/ιίγν)                 (Μέηξηα) 

καζεηέο κε ΠΟ                                                                                                               

                                                                     Ν        %                   Ν           %                Ν           % 

Σα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα                       9       52,90                1          5,90               7          41,20 

Απζεληηθά εθζέκαηα δηαζέζηκα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                  7       46,70                3         20,00              5          33,30 

Γηαζέζηκα αληίγξαθα                                  9       53,00                8         47,10              0           0,00  

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ/θνξέσλ             3       18,80               11        68,80               2         12,50  

ΑΠ Γεληθήο Αγσγήο                                 4       25,00                9         56,30               3         18,80               

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 105: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα  επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Κξηηήξηα επηινγήο                                           

ζεκαηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ                                 

πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε ΠΟ                                      Καζφινπ     Λίγν      Μέηξηα    Πνιχ         Πάξα πνιχ    

Σα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα                            -             5,9            41,2        17,6              35,3 

Απζεληηθά εθζέκαηα δηαζέζηκα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                    13,3           6,7            33,3          -                  46,7 

Γηαζέζηκα αληίγξαθα                                    41,2           5,9              -             5,9               47,1 

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ/θνξέσλ               50,0          18,8           12,5          6,3              12,5 

ΑΠ Γεληθήο Αγσγήο                                   43,8          12,5           18,8        12,5              12,5 

 

 

 

 

Πίλαθαο 106: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Κξηηήξηα επηινγψλ ζεκαηηθψλ                    Ν            ΜΣ        Μedian       TA         Min         Max 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

γηα καζεηέο κε ΠΟ    

Σα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα                           17          3,82            4,00          1,015        2            5 

Απζεληηθά εθζέκαηα δηαζέζηκα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                      15          3,60            3,00          1,502         1            5 

Γηαζέζηκα αληίγξαθα                                      17          3,12            4,00          1,965         1            5 

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ/θνξέσλ                 16          2,13            1,50          1,455         1            5 

ΑΠ Γεληθήο Αγσγήο                                     16          2,38            2,00          1,500         1            5 
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Γξάθεκα 32: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 
 

 

Πίλαθαο 107: Βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ ηα κνπζεία λα απεπζχλνπλ 

πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.   

Βαζκίδεο Δθπαίδεπζεο                                                      Ν                %               

Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο                                1               5,9  

Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο                                            16             94,1  

 

                   

Πίλαθαο 108: Υψξνη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Υψξνη εθαξκνγήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ                                      Ν                %               

ηνπο  ρψξνπο πινπνίεζεο                                            10                58,8 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ                 

ε άιινπο ρψξνπο                                                           0                   0 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ                                            7                 41,2 
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Πίλαθαο 109: Φνξείο ζπλεξγαζίαο ησλ κνπζείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  
 

Φνξείο ζπλεξγαζίαο γηα  

ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ                       

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ΠΟ                           Ναη                               Όρη          

Δηδηθφ ρνιείν Σπθιψλ                                                46,7%                             53,3% 

Φνξείο/χιινγνη Σπθιψλ                                             60,0%                             40,0% 

Δηδηθψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                                   7,1%                             92,9% 

Καλελφο απφ ηα παξαπάλσ                                           42,9%                             57,1% 

 

 

«ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» 

(Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗ) - Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

                                            

Πίλαθαο 110: Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ                     Ναη                               Όρη   

κε καζεηέο κε ΠΟ                                                                    

                                                                                       Ν           %                     Ν            %                

                                                                                       9         52,9                     8           47,1           

 

 

Πίλαθαο 111: πρλφηεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

πρλφηεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ                           Ν             % 

κε καζεηέο κε ΠΟ               

Πάξα πνιχ ζπάληα                                                               2              22,2 

πάληα                                                                                  4              44,4 

Αξθεηά ζπρλά                                                                      3              33,3 

Πνιχ ζπρλά                                                                         0                0,0 

Πάξα πνιχ ζπρλά                                                                0                0,0 

 

 

 

Πίλαθαο 112: Υξφλνο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Υξφλνο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ                                  Ν             % 

κε καζεηέο κε ΠΟ               

Πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα πξηλ                                        1               11,1                       

Πξηλ απφ έλα ρξφλν                                                               4               44,4                                         

ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξφλνπ                                            1               11,1                                                      

ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ                                2               22,2 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα                                        1              11,1   
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Πίλαθαο 113:  Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο                                            

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ              Ναη                             Όρη                           Όρη πάληα               

κε καζεηέο κε ΠΟ                               (ζπρλά/πάξα πνιχ       (ζπάληα/πνηέ)          (Μεξηθέο θνξέο) 

                                                                       ζπρλά)                                                                                                               

                                                                     Ν          %                    Ν           %                  Ν           % 

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο κε  

βάζε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                    9       100,00               0           0,00               0           0,00 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα           

αληηθείκελα                                                   6         66,70               2           22,20              1          11,10 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                         3         33,30               3           33,30              3          33,30 

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                            7         77,70              2            22,20              0            0,00 

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                           7         77,80              1            11,10              1          11,10  

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο                       8         88,90              1            11,10              0            0,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε αληίγξαθα                     6          66,60              3            33,30              0            0,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιιν απηηθφ 

πιηθφ                                                             6          66,70              3            33,30               0           0,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε 

ζε εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα                       2          25,00               6           75,00               0           0,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε 

ζε εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα                  3         37,50               3            37,50               2         25,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα                                      6         66,60               3            33,30               0           0,00 

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ                         4         44,40               5            55,50               0           0,00 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ                                7         87,50               0              0,00               1         12,50 

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                                4         44,40               5            55,50               0           0,00 

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                              4          44,40               2            22,20               3         33,30 

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                              3          33,30               5            55,50               1         11,10 

 

 

 

Πίλαθαο 114: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηηο πξαθηηθέο  ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο                                           

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ                             

γηα καζεηέο κε ΠΟ                                    Πνηέ     πάληα     Μεξηθέο θνξέο    πρλά   Πάξα πνιχ  

                                                                                                                                                     ζπρλά  

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο κε  

βάζε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                        -              -                   -                     22,2             77,8                                             

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα           

αληηθείκελα                                                       -            22,2              11,1                 11,1             55,6               

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                          11,1         22,2               33,3                 33,3                - 

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                              -              22,2                 -                   44,4             33,3                                            
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Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                           11,1            -                   11,1               55,6             22,2                     

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο                         -              11,1                 -                  55,6             33,3 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε αληίγξαθα                     22,2           11,1                -                   22,2             44,4      

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιιν απηηθφ   

πιηθφ                                                             33,3               -                   -                  11,1             55,6             

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε 

ζε εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα                       62,5           12,5                -                    -                 25,0                

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε 

ζε εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα                  37,5              -                  25,0                 -                37,5       

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα                                      11,1           22,2                -                    33,3            33,3                                                  

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ                         22,2           33,3                -                       -              44,4 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ                                   -                  -                12,5                 50,0           37,5 

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                                33,3           22,2                 -                    22,2           22,2                             

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                               11,1           11,1               33,3                 33,3          11,1                            

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                               44,4           11,1               11,1                 22,2           11,1                

 

 

Πίλαθαο 115: Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο            Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max  

Δθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

κε καζεηέο κε ΠΟ   

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο κε  

βάζε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα 

γηα απηηθή πξφζβαζε                                          9         4,78           5,00         ,441         4          5                

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα           

αληηθείκελα                                                         9         4,00           5,00        1,323         2          5 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                               9         2,89           3,00        1,054         1          4 

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                                  9         3,89           4,00        1,167         2         5 

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                                 9         3,78           4,00        1,202         1          5 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο                             9         4,11           4,00          ,928         2          5 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε αληίγξαθα                           9         3,56           4,00        1,740         1          5 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιιν απηηθφ 

πιηθφ                                                                   9         3,56           5,00        1,944         1          5 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε  

ζε εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα                             8         2,13           1,00       1,808          1          5 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε απηηθή πξφζβαζε 

ζε εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα                       8         3,00            3,00       1,852          1          5 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα                                           9         3,56           4,00        1,509          1          5 

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ                              9         3,78           4,00        1,641          1          5 

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ                                      8        4,25           4,00         ,707           3            5                                                      

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                                      9        2,78           2,00       1,716           1            5 

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                                     9        3,22          3,00        1,202           1            5 

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                                     9        2,44          2,00        1,590           1            5 
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 Γξάθεκα 33:  Πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  
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«ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» 

(Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗ) - πλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ 
 

Πίλαθαο 116: πλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

πλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ                              Ν             %              

Πάξα πνιχ ζπάληα                                                           -                 -      

πάληα                                                                              2              22,2  

Μεξηθέο θνξέο                                                                 1              11,1                                                                    

πρλά                                                                               1              11,1                                                          

Πάξα πνιχ ζπρλά                                                            5              55,6 

 

 

 
Γξάθεκα 34:  πλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  
 

Πίλαθαο 117:  Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ    

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ                     Ναη                            Όρη                        Όρη πάληα        

θαη ζρνιείνπ                                       (ζπρλά/πάξα πνιχ)      (πνηέ/ζπάληα)           (κεξηθέο θνξέο)  

                                                                       ζπρλά) 

                                                                       Ν           %               Ν         %               Ν            % 

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                               7          77,80           2         22,20           0              0,00 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                              6           66,70           1         11,10           2            22,20 

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                              6           75,00           2         25,00            0             0,00                                                    

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                            2           22,20           7         77,80            0             0,00       

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                   2           22,20           4         44,40            3           33,30  

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                                2          22,20           4          44,40           3            33,30 

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   
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ηνπ ζρνιείνπ                                                  4          44,40           3         33,30           2            22,20 

 

 

Πίλαθαο 118: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ   

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο                                            

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ                            

                                                                      Πνηέ     πάληα      Μεξηθέο θνξέο    πρλά    Πάξα πνιχ  

                                                                                                                                                      ζπρλά  

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                                 -           22,2                       -                 11,1            66,7  

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                                -           11,1                    22,2                -                66,7                                        

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                               12,5      12,5                      -                   12,5           62,5                                                                                     

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                             55,6      22,2                      -                   11,1           11,1                          

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                    33,3      11,1                    33,3               22,2              -                                                                

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                                11,1      33,3                     33,3               11,1           11,1                             

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   

ηνπ ζρνιείνπ                                                   33,3       -                         22,2               11,1           33,3   

 

 

Πίλαθαο 119: πλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ  

πλεξγαζία  κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ               Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max  

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                                   9          4,22          5,00         1,302        2           5 

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                                  9          4,22          5,00         1,202        2           5                                                                                                      

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                                  8          4,00          5,00         1,604        1           5                                                                                                   

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                                9          2,00          1,00         1,500        1           5                    

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                       9          2,44          3,00         1,236        1           4                                                                             

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                                    9         2,78          3,00         1,202        1           5                              

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   

ηνπ ζρνιείνπ                                                      9         3,44          3,00         1,333         2           5 

 

 

 

Πίλαθαο 120: Απνηίκεζε σο πξνο ηε βνεζεηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

Βνεζεηηθή παξνπζία εθπαηδεπηηθψλ                               Ν               % 

θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ               

Καζφινπ                                                                               -                  -                                                           

Λίγν                                                                                      1               11,1 

Μέηξηα                                                                                  1               11,1  

Πνιχ                                                                                     -                  - 

Πάξα πνιχ                                                                            7               77,8 
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Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ – «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (καζεηέο κε νιηθή ή 

κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗ). 

Πίλαθαο 121: Γπλαηφηεηα κνπζείσλ λα απεπζχλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ζε 

καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πεξηνρή κνπζείνπ 

 

Σν κνπζείν ή ν θνξέαο ζηνλ νπνίν 

ππεξεηείηε κπνξεί λα απεπζχλεη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη 

ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

 χλνιν 

Ναη Όρη                                

Σφπνο Μνπζείνπ 

Αηηηθή-

Θεζζαινλίθε 
66,7% 33,3% 100,0% 

εθηφο Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο 
23,8% 76,2% 100,0% 

χλνιν 33,3% 66,7% 100,0% 

 

 p 

Fisher's Exact Test ,009 

 

Πίλαθαο 122:  πκβνιή ησλ θνξέσλ ηπθιψλ ζηελ πξφβιεςε ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ γηα άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

πκβνιή ησλ θνξέσλ 

ηπθιψλ ζηελ πξφβιεςε 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ γηα άηνκα/καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο  

 

Σφπνο Μνπζείνπ N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

Z p 

Αηηήκαηα/πξνηάζεηο θνξέσλ 

ηπθιψλ 

Αηηηθή- Θεζ/θε 8 3,75 10,81 13,500 -2,139 ,032 

Δθηφο Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο 
8 1,63 6,19 

   

 

 

Πίλαθαο 123:  Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα κνπζεία δειψλνπλ ηε κε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Λφγνη/δπζθνιίεο κε 

δπλαηφηεηαο ησλ κνπζείσλ 

λα απεπζχλνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα ζε καζεηέο κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

Σφπνο Μνπζείνπ N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

Z p 

Σεο έιιεηςεο άιινπ πιηθνχ 

απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (π.ρ. απηηθνί 

ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα, 

πιεξνθνξίεο ζε Braille) 

Αηηηθή- Θεζ/θε 10 2,80 11,05 55,500 -3,785 ,000 

εθηφο Αηηηθήο-Θεζ/θεο 39 4,49 28,58 

   

Σεο έιιεηςεο γλψζεσλ ησλ Αηηηθή- Θεζ/θε 10 3,00 17,05 115,500 -2,057 ,040 
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ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

εθηφο Αηηηθήο Θεζ/θεο 39 3,95 27,04    

 

 

Πίλαθαο 124: Υξφλνο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

Σφπνο 

Μνπζείνπ 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitne

y U 

Z p 

Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ 

πινπνηήζαηε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 

καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο  ήηαλ 

Αηηηθή- 

Θεζ/θε 
7 2,29 4,07 ,500 -1,997 ,046 

Δθηφο 

Αηηηθήο- 

Θεζ/θεο 

2 4,50 8,25 

   

 

Πίλαθαο 125: πλεξγαζία κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ  

 

Σφπνο 

Μνπζείνπ 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

ηηο πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε καζεηέο 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο, είραηε πξνεγνχκελε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

Αηηηθή- 

Θεζ/θε 
7 4,57 6,00 ,000 -2,256 ,024 

Δθηφο 

Αηηηθήο-

Θεζ/θεο 

2 2,00 1,50 
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«Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο 

ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή 

κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗΗ)- Δθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

Πίλαθαο 126: Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία κε ζρνιηθέο νκάδεο κε 

καζεηέο κε θαη ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ                                  Ναη                               Όρη        

πξνγξακκάησλ κε κηθηέο  

ζρνιηθέο νκάδεο                                                                

                                                                             Ν        %                     Ν         %                

                                                                            10       18,5                  44       81,5           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 35:  Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο  

 

 

 

 

Πίλαθαο 127: Πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ 

νκάδσλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 Πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ                           Ναη                         Όρη                 Όρη  πάληα  

πξνγξακκάησλ 

                                                                       Ν            %            Ν           %             Ν          % 

                                                                        9           90,0          0           0,0             1          10,0 
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Πίλαθαο 128:  Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο 

νκάδεο   

Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο                                            

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ              Ναη                             Όρη                           Όρη πάληα               

κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο                  (ζπρλά/πάξα πνιχ       (ζπάληα/πνηέ)             (Μεξηθέο θνξέο) 

                                                                       ζπρλά)                                                                                                               

                                                                     Ν          %                    Ν           %                  Ν           % 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                        2         22,20                 3          33,30               4          44,40 

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                          6         66,60                 2          22,20               1          11,10 

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                         4         44,40                 1          11,10               4          44,40 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                               4        50,00                  2         25,00                2         25,00 

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ                            4        50,00                  3        37,50                 1        12,50 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                        6        66,70                  3         33,30                0          0,00   

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα ηνπο καζεηέο 

κε ΠΟ                                                        5        55,50                  4         44,40                0          0,00 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

κε άιιν απηηθφ πιηθφ 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                               2        25,00                   6        75,00                0          0,00                                   

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε άιιν απηηθφ πιηθφ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                         3        37,50                    5        62,50                 0         0,00               

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                       0          0,00                    7      100,00                0          0,00 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα ηνπο   

καζεηέο  κε ΠΟ                                        1        14,30                    6         85,70                0         0,00     

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                       1         14,30                   6         85,70               0         0,00 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα ηνπο  

καζεηέο  κε ΠΟ                                        4         57,20                  3          42,90                0         0,00 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα γηα φινπο  

ηνπο καζεηέο                                              2          25,00                 4           50,00                2       25,00                                  

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα γηα ηνπο καζεηέο  

κε ΠΟ                                                      3          37,50                 3          37,50                2        25,00 

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                        1         12,50                  5          62,50                2        25,00                      

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φινπο  

ηνπο καζεηέο                                              1         14,30                 6           85,80                0          0,00                                       

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο  
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καζεηέο κε ΠΟ                                     4             50,00            4                 50,00              0       0,00 

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                         1             11,10            6                 66,70              2     22,20                                           

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                         0               0,00            6                 75,00              2     25,00                                                                       

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                          3             33,30            6                 66,70              0       0,00 

 

 

 

 

Πίλαθαο 129: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηηο πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο  

Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο                         Πνηέ  πάληα   Μεξηθέο θνξέο    πρλά    Πάξα πνιχ 

εθπαηδεπηηθψλ                                                                                                                     ζπρλά  

πξνγξακκάησλ  κε                                                                                                                                                  

κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο  

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                      11,1       22,2             44,4                22,2               -                    

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                        11,1       11,1             11,3                33,3               33,3                       

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                          -          11,1             44,4                22,2               22,2                                            

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                            12,5        12,5             25,0                12,5               37,5                                                      

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ                         37,5          -                12,5                25,0               25,0                                          

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                     33,3          -                   -                   11,1               55,6                                                                                                   

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα ηνπο καζεηέο 

κε ΠΟ                                                     44,4         -                    -                   22,2               33,3                                                                                                    

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

κε άιιν απηηθφ πιηθφ 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                            62,5        12,5                -                     -                  25,0                                                                                     

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε άιιν απηηθφ πιηθφ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                      62,5          -                    -                  12,5                25,0                                                                                         

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                     85,7        14,3                -                    -                    -                                                                                                      

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα ηνπο   

καζεηέο  κε ΠΟ                                     71,4         14,3                -                    -                   14,3                                                                         

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                     85,7         -                    -                     -                   14,3 

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα ηνπο  

καζεηέο  κε ΠΟ                                     42,9        -                     -                    14,3                42,9                                    

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα γηα φινπο  

ηνπο καζεηέο                                            50,0          -                25,0                  12,5                12,5                                                                                                                 

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά  
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ή ηερλεηά αληηθείκελα γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                  37,5           -                25,0                   12,5                  25,0                                                                                            

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ  

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ                    12,5         50,0            25,0                      -                     12,5                                                                                            

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ  

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                        42,9         42,9              -                       14,3                    -                                                                                                                  

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ  

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ                    37,5         12,5              -                        50,0                    -                                                                  

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                      66,7           -                 22,2                   11,1                   -                                                                                                           

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                      75,0           -                 25,0                      -                       -                                                                                                                                 

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                       55,6          11,1               -                     22,2                  11,1       

 

 

 

 

Πίλαθαο 130: Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο 

νκάδεο   

Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο                        Ν            ΜΣ            Median         TA        Min         Max 

Διάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο                        9             2,78              3,00            ,972          1             4               

Αλαιπηηθφηεξε/ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ                          9             3,67              4,00           1,414         1             5                   

Υξήζε πην απιήο γιψζζαο                         9             3,56              3,00           1,014         2             5                      

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                               8             3,50              3,50           1,512         1             5                           

Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ                           8             3,00              3,50            1,773         1             5                  

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                       9              3,56              5,00           1,944         1             5                                                    

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε αληίγξαθα γηα ηνπο καζεηέο 

κε ΠΟ                                                       9              3,00              4,00           1,936          1            5                                                       

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

κε άιιν απηηθφ πιηθφ 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο                              8              2,13              1,00           1,808          1             5                                                               

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε άιιν απηηθφ πιηθφ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                         8             2,38               1,00           1,923          1            5                                                     

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                       7             1,14               1,00             ,378          1            2                                                   

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

κε εηδηθά γάληηα γηα ηνπο   

καζεηέο  κε ΠΟ                                       7              1,71               1,00           1,496          1             5                                    

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  

ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα φινπο ηνπο  

καζεηέο                                                      7              1,57               1,00           1,512           1            5                                                   

Πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ  

κε απηηθή πξφζβαζε ζε εθζέκαηα  
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ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα ηνπο  

καζεηέο  κε ΠΟ                                       7            3,14               4,00           2,035             1           5   

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα γηα φινπο  

ηνπο καζεηέο                                              8            2,38              2,00            1,598             1            5                                                                              

Πξνζαξκνγή/ζρεδηαζκφο  

δξαζηεξηνηήησλ κε άιια θπζηθά ή  

ηερλεηά αληηθείκελα γηα ηνπο καζεηέο  

κε ΠΟ                                                      8            2,88              3,00            1,727             1             5                                                  

Παξάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                        8            2,50              2,00            1,195             1            5                                                        

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φινπο  

ηνπο καζεηέο                                              7            1,86             2,00            1,069             1             4                                                                             

ρεδηαζκφο θαη πξνζζήθε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο  

καζεηέο κε ΠΟ                                        8            2,63             3,00           1,506              1             4                                   

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο                                           9            1,78              1,00           1,202              1             4                                                                              

Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο                                           8            1,50              1,00             ,926              1             3                                                                                             

Πιεξνθνξίεο ζε Braille                            9            2,22              1,00           1,641              1             5 
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Γξάθεκα 36:  Πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθηέο ζρνιηθέο νκάδεο  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ειάηησζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εθζέκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα

Αλαιπηηθόηεξε θαη ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα

Χξήζε πην απιήο γιώζζαο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα

Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα όινπο ηνπο καζεηέο

Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κόλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα

Πξνζαξκνγή …γηα απηηθή επεμεξγαζία γηα όινπο ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο

Πξνζαξκνγή … γηα απηηθή επεμεξγαζία κόλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ 
ππήξραλ ζηελ νκάδα

Πξνζαξκνγή …  κε ηε ρξήζε άιινπ απηηθνύ πιηθνύ πνπ ηπρόλ δηαζέηεη γηα απηηθή επεμεξγαζία από όινπο ηνπο 

καζεηέο (π.ρ. απηηθνί ράξηεο, απηηθά δηαγξάκκαηα)

Πξνζαξκνγή ..  κε ηε ρξήζε άιινπ απηηθνύ πιηθνύ πνπ …  κόλν από ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα

Πξνζαξκνγή … κε ηε δπλαηόηεηα απηηθήο πξόζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα γηα όινπο ηνπο καζεηέο 
ηεο νκάδαο

Πξνζαξκνγή .. κε ηε δπλαηόηεηα απηηθήο πξόζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα κε εηδηθά γάληηα κόλν γηα ηνλ καζεηή ή 
ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα

Πξνζαξκνγή …. κε ηε δπλαηόηεηα απηηθήο πξόζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα γηα όινπο ηνπο 
καζεηέο

Πξνζαξκνγή … ηε δπλαηόηεηα απηηθήο πξόζβαζεο ζε απζεληηθά εθζέκαηα ρσξίο εηδηθά γάληηα κόλν γηα ηνλ καζεηή ή 
ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα

Πξνζαξκνγή … κε ηε ρξήζε άιισλ θπζηθώλ ή ηερλεηώλ αληηθεηκέλσλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο (π.ρ. θπζηθά πιηθά, 
άιια αληηθείκελα εθηόο από ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα ή ηα αληίγξαθά ηνπο)

Πξνζαξκνγή .. κε ηε ρξήζε ..κόλν γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ 
νκάδα

Παξάιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο

Σρεδηαζκόο θαη πξνζζήθε δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο

Σρεδηαζκόο θαη πξνζζήθε δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κόλν γηα ηνλ ή ηνπο  καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 
όξαζεο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα

Μείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

Αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

Παξνρή πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζε Braille

Πνηέ Σπάληα Μεξηθέο θνξέο Σπρλά Πάξα πνιύ ζπρλά
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«Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο 

ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή 

κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ – Δλφηεηα ΗΗΗ)- πλεξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ 

 

 

Πίλαθαο 131: Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ.   

Δλεκέξσζε ησλ κνπζείσλ                              Ναη                         Όρη                   Όρη  πάληα  

γηα ηνπο καζεηέο κε ΠΟ 

ζε νκάδεο Γεληθψλ ρνιείσλ 

                                                                       Ν            %            Ν           %             Ν          % 

                                                                       4            40,0          4         40,0             2          20,0 

 

 

Πίλαθαο 132: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζρνιηθψλ νκάδσλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο  

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ                     Ναη                            Όρη                        Όρη πάληα        

θαη ζρνιείνπ ζηελ πεξίπησζε           (ζπρλά/πάξα πνιχ)      (πνηέ/ζπάληα)           (κεξηθέο θνξέο) 

ησλ κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ                      ζπρλά) 

                                                                       Ν           %               Ν         %               Ν            % 

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                               4          57,20            3        42,90            0              0,00                          

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                              7        100,00            0          0,00            0              0,00                                        

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                              3          50,00            0          0,00            3            50,00                                                                                          

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                            0            0,00           6       100,00            0              0,00                           

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                   1          16,70           6         66,60             1           16,70                                                                             

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ/ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο                    0           0,00           6       100,00              0            0,00                                            

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   

ηνπ ζρνιείνπ                                                  3         50,00           2          33,30             1           16,70 

 

 

 

Πίλαθαο 133: Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζρνιηθψλ νκάδσλ κε καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο 

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο                                            

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ                            

ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κηθηψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ                          Πνηέ     πάληα      Μεξηθέο θνξέο    πρλά    Πάξα πνιχ  

                                                                                                                                                      ζπρλά  

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                               14,3        28,6                   -                     14,3          42,9                                                        

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                                 -            -                       -                      42,9          57,1                                                      

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                                -            -                     50,0                      -             50,0                                                                                                                                   

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                             50,0      50,0                   -                         -               -                                                
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Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                    33,3      33,3                 16,7                   16,7            -                                                                                                                          

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ/ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο                    33,3      66,7                   -                         -               -                                                          

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   

ηνπ ζρνιείνπ                                                     -        33,3                  16,7                     -               50,0     

 

 

Πίλαθαο 134: Σξφπνη ζπλεξγαζίαο κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ κε θαη ρσξίο 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο  κνπζείνπ 

 θαη εθπαηδεπηηθψλ κηθηψλ  

ζρνιηθψλ νκάδσλ                                            Ν         ΜΣ        Median       ΣΑ        Μin      Max  

Γεληθή ελεκέξσζε ηνπ κνπζείνπ                  

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο                                   7         3,43           4,00          1,718        1             5                                                                                      

Γεληθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ          

απφ ην κνπζείν                                                  7         4,57           5,00            ,535        4            5                                                                                                

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ  

απφ ην κνπζείν                                                  6         4,00           4,00          1,095        3            5                                                                                                                                                                         

Δπηζθέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ  

ησλ κνπζείσλ ζην ζρνιείν                                6         1,50           1,50            ,548        1            2                                                                          

Δπηζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην κνπζείν                                                       6         2,17           2,00          1,169        1            4                                                                                                                                                                   

πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ/ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο                        6         1,67           2,00             ,516       1            2                                                                    

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο   

ηνπ ζρνιείνπ                                                      6         3,67           4,00           1,506       2            5    

 

 

Γξάθεκα 37: πλεξγαζία κνπζείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο κηθηψλ ζρνιηθψλ 

νκάδσλ 
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Πίλαθαο  135: Απνηίκεζε σο πξνο ηε βνεζεηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

Βνεζεηηθή παξνπζία εθπαηδεπηηθψλ                               Ν               % 

θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ               

Καζφινπ                                                                               0               0,0                                                                                                                           

Λίγν                                                                                      2             20,0                                                                                

Μέηξηα                                                                                  0               0,0                                                                             

Πνιχ                                                                                     4             40,0                                                                                

Πάξα πνιχ                                                                            4             40,0                                                      

 

 

Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ – «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζρνιηθέο 

νκάδεο γεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νπνίεο ππήξρε θαη καζεηήο ή καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)» (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ 

– Δλφηεηα ΗΗΗ). 

Πίλαθαο 136: Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο νκάδεο καζεηψλ κε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο  

 

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ζρνιηθέο νκάδεο 

καζεηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα 

φξαζεο  

 

 χλνιν 

Ναη Όρη 

Σφπνο Μνπζείνπ 

Αηηηθή – Θεζ/θε 58,3% 41,7% 100,0% 

εθηφο Αηηηθήο-

Θεζζαινλίθεο 
7,1% 92,9% 100,0% 

χλνιν  18,5% 81,5% 100,0% 

 

 p 

Fisher's Exact Test ,000 

 

 

«ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο)», (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ- 

Δλφηεηα ΗV) - Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Πίλαθαο 137: Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα 

άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο                                Ναη                            Όρη                           Όρη πάληα        

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε           (πνιχ/πάξα πνιχ)        (θαζφινπ/ιίγν)                 (Μέηξηα) 

κνπζείσλ κε άηνκα κε ΠΟ                      

                                                                       Ν          %               Ν            %                  Ν          % 

Πξνζηαζία κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ       13         25,00           33        63,50           6        11,50        

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ                    42         79,20             4          7,50           7        13,20 

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο              44         84,60             2          3,80           6        11,50 

Γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ                            8         16,30           31         63,20          10        20,40 

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο 

απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία                         20         41,70          10         20,90          18        37,50 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ  

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                            32         64,00            6         12,00          12        24,00 
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Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

αλαπεξία                                                      31        58,50        10          18,90            12        22,60 

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηηο 

νπηηθέο αλαπεξίεο                                        33        62,30          4            7,60            16        30,20  

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

πξνζβαζηκφηεηα                                          22        42,30        19          36,50            11        21,20 

Διιηπήο ελεκέξσζε γηα  

ζρεηηθέο δξάζεηο άιισλ κνπζείσλ                22        41,50        12          22,60            19        35,80 

Έιιεηςε εξεπλψλ αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ                                       23        46,00        11          22,00            16        32,00 

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

εθπαηδεπηηθνχο                                              2         4,20         36          75,00            10        20,80 

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                        18       38,30         11         23,40             18        38,30                   

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

θνξείο ηπθιψλ                                              4            8,3         40          83,3               4           8,4 

 

 

 

Πίλαθαο 138 : Καηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνπο   αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ κε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο                                       

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε            

κνπζείσλ κε άηνκα κε ΠΟ                      Καζφινπ     Λίγν        Μέηξηα      Πνιχ      Πάξα πνιχ                

Πξνζηαζία κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ           32,7          30,8           11,5        13,5              11,5  

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ                         0,0            7,5           13,2         28,0             50,9      

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο                  1,9            1,9            11,5         25,0             59,6           

Γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ                              26,5          36,7          20,4         10,2               6,1                             

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο 

απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία                            16,7            4,2          37,5          10,4             31,3                       

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ  

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                                 2,0          10,0          24,0          32,0             32,0                             

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

αλαπεξία                                                       3,8           15,1          22,6          20,8              37,7                                             

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηηο      

νπηηθέο αλαπεξίεο                                          1,9             5,7          30,2          20,8             41,5                                 

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

πξνζβαζηκφηεηα                                            9,6           26,9           21,2         13,5             28,8                                               

Διιηπήο ελεκέξσζε γηα  

ζρεηηθέο δξάζεηο άιισλ κνπζείσλ                 9,4           13,2           35,8          11,3            30,2         

Έιιεηςε εξεπλψλ αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ                                         4,0           18,0           32,0          16,0            30,0                                   

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

εθπαηδεπηηθνχο                                             47,9           27,1          20,8            4,2              -                                         

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                         8,5           14,9           38,3          29,8              8,5                                       

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

θνξείο ηπθιψλ                                             58,3           25,0            8,3            6,3              2,1  
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Πίλαθαο 139 : Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα 

άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  

Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο                                       

ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε            

κνπζείσλ κε άηνκα κε ΠΟ                            Ν           ΜΣ        Median       ΣΑ           Μin      Max  

Πξνζηαζία κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ              52         2,40          2,00         1,376         1        5           

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ                           53         4,23          5,00           ,954         2        5 

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο                    52          4,38          5,00           ,911         1        5                               

Γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ                                49         2,33          2,00         1,162          1        5                                                     

Έιιεηςε πιαηζίνπ ππνζηήξημεο 

απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία                               48         3,35          3,00         1,407          1        5                                             

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ  

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                                  50         3,82          4,00         1,063          1        5                                                            

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

αλαπεξία                                                         53         3,74          4,00          1,227          1        5                                                                                                

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηηο       

νπηηθέο αλαπεξίεο                                           53         3,94          4,00         1,064          1        5                                                                           

Διιηπήο επηκφξθσζε ζηελ  

πξνζβαζηκφηεηα                                              52        3,25          3,00         1,384          1         5                                                                                      

Διιηπήο ελεκέξσζε γηα    

ζρεηηθέο δξάζεηο άιισλ κνπζείσλ                    53        3,40          3,00         1,306          1         5                      

Έιιεηςε εξεπλψλ αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ                                            50         3,50          3,00        1,216          1         5                                                                      

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε 

εθπαηδεπηηθνχο                                                 48         1,81          2,00          ,915          1         4                                                                                    

Διιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε                             47         3,15          3,00         1,063         1         5                                                                

Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε  

θνξείο ηπθιψλ                                                 48         1,69          1,00         1,014         1          5 
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Γξάθεκα 38: Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ γηα 

άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο  
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Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ 

 

Πίλαθαο 140: Πξνηάζεηο κνπζείσλ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κνπζείνπ  

Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ 

Καηεγνξίεο                                                                          Τπνθαηεγνξίεο  

Σξφπνη ζπλεξγαζίαο  κνπζείνπ                             Δλεκέξσζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ 

θαη ζρνιείνπ                                                          ζε  κνπζεία (25,7%) 

                                                                               πλεξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εθπαη- 

                                                                               δεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (20%) 

                                                                               πλεξγαζία γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

                                                                               ησλ κνπζείσλ (8,57%) 

                                                                               Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (14,29%) 

                                                                               Γεληθέο αλαθνξέο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσ- 

                                                                               λία (17,4%) 

Παξάκεηξνη ζπλεξγαζίαο                                      Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ (31,4%) 

                                                                               πλζήθεο θαη ππνδνκέο πξφζβαζεο (27,5%) 

                                                                               Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (17,14%) 

                                                                               Άιιεο παξάκεηξνη (31,4%) 

                                                                                - ηειέρσζε ησλ κνπζείσλ 

                                                                                - ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                                                  πξνγξακκάησλ 

                                                                                - Οηθνλνκηθή θαη άιιε ππνζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία 

                                                                                - Αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε  

                                                                                 αλαπεξία 

 

 

 

Έιεγρνο εμάξηεζεο κεηαβιεηψλ - «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα 

καζεηέο θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα 

φξαζεο)»,  (Δξσηεκαηνιφγην ΗΗ- Δλφηεηα ΗV) 

 

Πίλαθαο 141: Κπξηφηεξνη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ γηα άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

Κπξηφηεξνη αλαζρεηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ κνπζείσλ γηα 

άηνκα/καζεηέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Σφπνο 

Μνπζείνπ 

N ΜΣ Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

Z p 

Εεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

Αηηηθή- 

Θεζ/θε 
10 3,60 38,50 90,000 -2,888 ,004 

εθηφο 

Αηηηθήο 
42 2,12 23,64 

   

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

γηα ζέκαηα αλαπεξίαο 

Αηηηθή- 

Θεζ/θε 
11 3,09 19,41 147,500 -1,907 ,047 

εθηφο 

Αηηηθήο 
42 3,90 28,99 

   

Διιηπήο επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ κνπζείσλ 

γηα δεηήκαηα νπηηθήο 

αλαπεξίαο (νιηθή ή κεξηθή 

απψιεηα φξαζεο) 

Αηηηθή- 

Θεζ/θε 
11 3,18 17,64 128,000 -2,392 ,017 

εθηφο 

Αηηηθήο 
42 4,14 29,45 
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