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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η σηµασία της παιδείας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
συνείδησης είναι προφανής και για το λόγο αυτό η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των σχολικών προγραµµάτων από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
µαθητές προϋποθέτει αλλαγή στάσεων, αξιών και νοοτροπίας. Η αντιµετώπιση των 
προβληµάτων είναι έργο συλλογικό και όχι µοναχικό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η 
Π.Ε. µπορεί να εισαχθεί ως «νέα µορφή πολιτισµού» και το Μουσείο έρχεται να 
ενισχύσει αυτή τη διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και πολιτισµού. 
   Στα κείµενα των διεθνών συνεδρίων για την Π.Ε. προτείνεται να αξιοποιούνται τα 
µουσεία (οικολογικά, φυσικής ιστορίας), για να ενισχυθεί η ενηµέρωση του κοινού-
µαθητών ως απαραίτητο τµήµα της προσπάθειας της παγκόσµιας εκπαίδευσης για να 
ενισχυθούν οι στάσεις, οι αξίες και οι δράσεις. 
   Η άγρια ζωή είναι ένας ιδιότυπος φυσικός πόρος ανανεώσιµος µεν, αλλά που η 
κακή διαχείρισή του εµπερικλείει τον κίνδυνο της ολοσχερούς εξαφάνισης πολλών 
από τα είδη που τον απαρτίζουν. Είναι εποµένως καιρός για µια επανεξέταση των 
σχέσεων ανθρώπων-ζώων και για µια πιο εµβαθυµένη εξέταση του είδους των 
ηθικών υποχρεώσεων τις οποίες οφείλουµε να αναλάβουµε απέναντι στα µη 
ανθρώπινα όντα του πλανήτη (Γεωργόπουλος, 1998, 2002). 
   Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα πρόγραµµα Π.Ε. µε θέµα την άγρια ζωή και 
συγκεκριµένα την ανάπτυξη του προγράµµατος στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
 
 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Μουσειακή αγωγή και Π.Ε. είναι οι δύο πόλοι της ζωής. Η πρώτη παραπέµπει στο 
παρελθόν, η δεύτερη αποβλέπει στο µέλλον. Αποτελούν ενέργεια δυναµική και 
διαπλάθουν την προσωπικότητα των µαθητών (Ξηντάρας, 1997). ∆ιατηρώντας τα γόνιµα 
στοιχεία του παρελθόντος, το ανθρώπινο γένος µπορεί να επαναπροσδιορίσει αξίες και 
στάσεις µε την ανάδυση µια νέας περιβαλλοντικής ηθικής, µιας νέας απόπειρας 
διακανονισµού των σχέσεων της Φύσης µε τον Άνθρωπο. 

Λαµβάνοντας υπόψη της τα παραπάνω, η πρώτη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που συγκλήθηκε στην Τιφλίδα (Οκτώβριος 1977), στην 
πρόταση Νο 20 προτείνει στα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη 
δηµιουργία  µουσείων και την οργάνωση εκθέσεων µε σκοπό την καλύτερη γνωστοποίηση 
των σχετικών µε το περιβάλλον θεµάτων και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

∆έκα χρόνια µετά την Τιφλίδα, οργανώθηκε πάλι από την Unesco- Unep, στη 
Μόσχα (Αύγουστος 1987), ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «∆ιεθνής Στρατηγική για ∆ράση 
στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Στο δεύτερο µέρος της 



διακήρυξης στη δράση 4η, µε τίτλο «χρήση και ανάπτυξη εκθέσεων και µουσείων», 
αναφέρονται τα εξής: «Τα κατά τόπους µουσεία (οικολογικά, φυσικής ιστορίας, κ.τ.λ.) 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη χρήση των νέων περιβαλλοντικών δεδοµένων και εµπειριών 
και στη γενική εκπαίδευση και ενηµέρωση του κοινού, µαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο 
εκπαιδευτικός αυτός ρόλος των µουσείων κορυφώνεται µε την διοργάνωση ειδικών 
εκθέσεων, διαλέξεων και εκδροµών που θα υπογραµµίζουν τις παγκόσµιες, περιφερειακές, 
εθνικές και τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να 
βοηθηθούν στη δηµιουργία τέτοιων µουσείων µε συνεργασία και επιστηµονικές 
ανταλλαγές». 

Στο Κεφάλαιο 36 της Ατζέντα 21, της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης στο Ρίο της 
Βραζιλίας το 1992, προτείνεται: Οι χώρες (Κεφ. 36.10ζ) να αξιοποιήσουν τα µουσεία, τα 
µνηµεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τους ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους, τους 
εθνικούς δρυµούς και άλλες προστατευόµενες περιοχές για να ενισχυθεί η ενηµέρωση του 
κοινού ως απαραίτητο τµήµα της προσπάθειας της παγκόσµιας εκπαίδευσης για να 
ενισχυθούν οι στάσεις, οι αξίες και οι δράσεις. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι στα πλαίσια της Π.Ε., η διαµόρφωση της συνείδησης 
της «συνέχειας», η αµοιβαία σηµατοδότηση ανάµεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο 
µέλλον, καθώς και η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης µπορεί να επιτευχθεί και µέσω 
της µουσειακής αγωγής. 

Η µουσειακή αγωγή µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά 
στην ανακάλυψη, στην αποκάλυψη και στην εµπέδωση της πληροφορίας, επειδή 
επικοινωνεί µε τους µαθητές διαµέσου τρισδιάστατων πρωτότυπων αντικειµένων και 
λειτουργεί έτσι ως αυθεντική και ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών. 

Κύριο χαρακτηριστικό της Π.Ε. είναι η πληθώρα των δυνατοτήτων και των 
µεθοδολογικών αξόνων. Το βεληνεκές της υπερβαίνει κατά πολύ τους τέσσερις τοίχους της 
τάξης. ∆εν περιορίζεται από το χώρο. Άπειρα περιβάλλοντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως πεδία µάθησης: µουσεία, ποτάµια, εργοστάσια µπορούν να αποτελέσουν πηγές γνώσεις. 
Στα προγράµµατα της Π.Ε. οι µαθητές µπορούν να ερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να 
µελετήσουν και να ερµηνεύσουν ένα τµήµα του άµεσου ή µακρινού περιβάλλοντός τους 
µε τη βοήθεια της µουσειακής αγωγής. 
            Η Π.Ε. ως µεθοδολογική διαδικασία παρατήρησης, εντοπισµού, άντλησης, 
επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών, δεν αξιοποιεί µόνο πληροφορίες που 
συνήθως παρέχονται αποµνηµονευτικά από τα σχολικά ή εξωσχολικά εγχειρίδια, αλλά 
συλλέγει και αξιολογεί παραστάσεις, ιδέες, γνώσεις, µεθόδους και πρακτικές που µπορεί 
να της προσφέρει η µουσειακή αγωγή. Έτσι η γνώση όχι µόνον κατανοείται, αλλά και 
αξιολογείται, εφαρµόζεται, διευρύνεται, θεµελιώνεται και εντάσσεται στέρεα στη 
συνείδηση των παιδιών, τα οποία µαθαίνουν και  «πώς να µαθαίνουν». 
            Η µουσειακή αγωγή στα πλαίσια της Π.Ε., µπορεί να αποτελέσει τη µία φάση ενός 
περιβαλλοντικού προγράµµατος (αρχή της έρευνας) ή ένα ολοκληρωµένο καλά 
σχεδιασµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Ένα πρόγραµµα Π.Ε. όταν αναπτύσσεται και στο 
µουσείο, δίνει νόηµα στο βιωµένο χώρο, έννοια και περιεχόµενο στα εκθέµατα και στο 
φυσικό τους τοπίο. 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί µέσω της µουσειακής αγωγής να ευαισθητοποιήσει τα 
παιδιά για το φυσικό περιβάλλον, να διευρύνει παραστατικά το µάθηµά του, να 
διευκολύνει τους µαθητές να συλλάβουν τους νόµους και την εξέλιξη της φύσης. Να 
γνωρίσουν συγκεκριµένα στοιχεία, για τα οποία δεν έχουν άµεσα ερεθίσµατα και έτσι να 
εµπλουτίσουν ενεργά τον κόσµο των παραστάσεών τους. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προκειµένη περίπτωση, είναι ουσιαστικός, 
τόσο κατά την προετοιµασία της επίσκεψης, όσο και κατά την πραγµατοποίησή της. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι τα ατοµικά ενδιαφέροντα των 



µαθητών, η ερευνητική µέθοδος διδασκαλίας, η οµαδική εργασία και µελέτη, η 
σωστή καθοδήγηση, ο τρόπος υλοποίησης ενός Project, είναι προαπαιτούµενα της 
παιδαγωγικής δουλειάς σε ένα µουσείο. Για να οργανώσει σωστά ο εκπαιδευτικός µια 
επίσκεψη σε Μουσείο (Κόκκοτας, Πήλιουρας, 2005), µπορεί να ακολουθήσει τις 
παρακάτω διαδικασίες: 

• Να γνωρίσει τα Μουσεία  της περιοχής. 
• Να αποφασίσει πού και γιατί θα πάει µε τους µαθητές του, ίσως και 

σε συνεργασία µαζί τους. 
• Να επισκεφτεί το Μουσείο πριν από την προγραµµατισµένη 

επίσκεψη. 
• Να σχεδιάσει τις δραστηριότητες που θα προηγηθούν της επίσκεψης. 
• Να σχεδιάσει και να καθοδηγήσει κατάλληλα τις δραστηριότητες        

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 
•    Να οργανώσει σχετικές δραστηριότητες και µετά την επίσκεψη. 
•  Να αξιολογήσει µαζί µε τους µαθητές του τα αποτελέσµατα της   

επίσκεψης. 
 

ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
• Η δυσκολία άµεσης επαφής µε τα άγρια ζώα και τους βιοτόπους τους. 
• Η επικαιρότητά του, λόγω µείωσης της βιοποικιλότητας. 
• Η εξάλειψη της άγριας ζωής, για την οποία ευθύνεται ο άνθρωπος, είτε 

κυνηγώντας τα  ίδια  τα ζώα, είτε καταστρέφοντας το βιότοπό τους. 
• Το ενδιαφέρον των µαθητών. 
• Η επαφή των παιδιών µε το χώρο του Μουσείου καθώς και η απόκτηση ποικίλων 

δεξιοτήτων. 
• Να συνδέσουν το θέµα διεπιστηµονικά µε µαθήµατα του σχολείου (Μελέτη του 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα κ.λπ.). 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
� Γνωριµία µε την άγρια ζωή. 
� Κατανόηση της έννοιας βιότοπος – βιοσύστηµα.. 
� Εισαγωγή στα κυριότερα βιοσυστήµατα του πλανήτη. 
� Συνειδητοποίηση της ανεξάντλητης προσφοράς της φύσης στον άνθρωπο καθώς 

και διαµόρφωση θετικών στάσεων σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και 
προστασίας της. 

� Επισήµανση των κινδύνων που απειλούν χλωρίδα και πανίδα. 
� Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής και σύγκρισης µε εκφραστική 

ορθότητα και πληρότητα. 
� Καλλιέργεια  συνεργατικού κλίµατος στην τάξη µε την οµαδική εργασία. 
 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Α. ∆ραστηριότητες προετοιµασίας 

Παίρνοντας αφορµή από το σχετικό µάθηµα της τάξης που αναφέρεται στα 
άγρια ζώα και στα βιοσυστήµατα, ξεκινάµε µια συζήτηση µε τα παιδιά για το 
συγκεκριµένο θέµα. Κάποιες ερωτήσεις που θα µπορούσαν να γίνουν είναι οι 
παρακάτω: 
-Ποια άγρια ζώα ξέρετε; 



-Γνωρίζετε σε ποια µέρη ζουν; 
-Που έχετε δει άγρια ζώα; 
-Ποιος  έχει επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή; 

Προσπαθούµε να περιχαρακώσουµε το θέµα σε συγκεκριµένα πλαίσια, οπότε 
τόσο η έρευνα όσο και η υλοποίηση του προγράµµατος να γίνουν πιο εύκολα. Η 
διαδικασία του χωρισµού του θέµατος σε υποθέµατα γίνεται µέσα από συζήτηση µε 
τα παιδιά, έτσι ώστε να αρχίσει η θεωρητική διερεύνηση του θέµατος. 

Ειδικότερα ο καθορισµός των υποθεµάτων γίνεται πάνω στους άξονες: 
� Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
� Βιοσυστήµατα (Τροπικά δάση, σαβάνες, τάιγκα, τούνδρα). 
� Άγρια ζωή (Λιοντάρια, τίγρεις, αρκούδες, καγκουρό, κ.λπ.) 
� Αλληλεξάρτηση φυτών-ζώων. 
� Αφανισµός και προστασία. 
� Αλλαγή συµπεριφοράς : η υγεία της Γης προϋπόθεση για το µέλλον. 

Στη συνέχεια ζητάµε από τα παιδιά να συγκεντρώσουν υλικό. Γι’ αυτό το 
λόγο χωρίζονται σε οµάδες. Η κάθε οµάδα αναλαµβάνει τη διερεύνηση κάποιου 
υποθέµατος µέσω της συλλογής πληροφοριών, φωτογραφιών, αποκοµµάτων 
εφηµερίδων, λογοτεχνικών κειµένων, µύθων, βιβλίων, βιντεοταινιών και 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετικού µε το θέµα µας. 

∆ιαµορφώνουµε, κατάλληλα µια µεριά της τάξης µας, ώστε να τοποθετούµε 
το υλικό που συγκεντρώνουν τα παιδιά. ∆ίνουµε µαζί µε τους µαθητές όνοµα στην 
εργασία µας («ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΤΟΥΣ»). Η γωνιά αυτή της τάξης θα χρησιµεύσει αργότερα ως έκθεση υλικού για 
όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους που θα επισκεφτούν τα παιδιά, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. 

 

 
 
Β. Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

Στη φάση της επίσκεψης οι µαθητές µεταφέρονται στο χώρο του Μουσείου. 
Υλικό που θα χρησιµοποιήσουν είναι κυρίως το φύλλο εργασίας που θα 
συµπληρώσουν κατά τη διάρκεια  της περιήγησής τους στα εκθέµατα. Στο φύλλο 
εργασίας περιέχονται ερωτήσεις παρατήρησης, εντοπισµού και σχεδιασµού. Μια 
οµάδα αναλαµβάνει να φωτογραφήσει το Μουσείο. 

Πριν από την είσοδό µας στο χώρο των εκθεµάτων ενηµερώνουµε τα παιδιά 
σχετικά µε τη διαµόρφωση του χώρου και συγκεκριµένα για την αίθουσα που θα 



επισκεφθούµε. Παράλληλα υπενθυµίζουµε κάποιους περιορισµούς που ήδη έχουµε 
αναφέρει στη σχολική αίθουσα. 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος οδηγεί τα παιδιά µπροστά από συγκεκριµένα 
εκθέµατα και προθήκες και εκεί, µε τη βοήθεια των επιγραφών που βρίσκονται 
µπροστά από κάθε ζώο και τις πληροφορίες που ήδη έχουν οι µαθητές συγκεντρώσει 
από το στάδιο της προετοιµασίας, γίνεται συζήτηση. Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί τις 
ερωτήσεις για να εκµαιεύσει από τα παιδιά τις γνώσεις, τους συνειρµούς, τις κρίσεις 
τους και γενικότερα  το δηµιουργικό λόγο. 

Στο χώρο της επίσκεψης οι µαθητές ερευνούν και κρατούν σηµειώσεις καθώς 
συµπληρώνουν το φύλλο εργασίας. Μπορούν ακόµη να ζωγραφίσουν ή να 
περιγράψουν ό,τι τα εντυπωσίασε περισσότερο. 
 
Γ. Επεξεργασία στην τάξη 

Πολλές δραστηριότητες µπορούν να γίνουν ανάλογα µε το χρόνο που µπορεί 
να διαθέσει ο εκπαιδευτικός.  

Μερικές δραστηριότητες µπορεί να µεταφερθούν από το ένα στάδιο στο άλλο, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις, το επίπεδο και την ηλικία. 
 Βασικός στόχος της επεξεργασίας είναι όλα τα ερεθίσµατα, τις παραστάσεις 
και τις εµπειρίες που τα παιδιά απέκτησαν από τα στάδια της προετοιµασίας για το 
θέµα και από την επίσκεψη στο Μουσείο, να τα ολοκληρώσουν, να τα συνδέσουν και 
να εκφραστούν. 

Κατά την επεξεργασία στην τάξη, ο δάσκαλος επικεντρώνεται σε µια σύντοµη 
επανάληψη όλων των σηµείων που έχουν ήδη αναφερθεί συµπληρώνει ελλείψεις που 
έχει επισηµάνει και δίνει την ευκαιρία για έκφραση (Άλκηστις, 1996). 

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά λύνουν σταυρόλεξο, συµπληρώνουν στον 
παγκόσµιο χάρτη τα βιοσυστήµατα, συζητούν µε τη βοήθεια βιντεοταινιών, slides,  
φωτογραφιών ή εποπτικού υλικού που προµηθεύτηκαν από το Μουσείο. 
Κατασκευάζουν µάσκες ζώων, γράφουν ιστορίες ή παραµύθια τονίζοντας ιδιαίτερα 
την οικολογική διάσταση των όσων είδαν στο Μουσείο. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες µπορούν κάθε φορά να εµπλουτίζονται µε 
καινούρια στοιχεία είτε από την πλευρά του εκπαιδευτικού που εφαρµόζει το 
πρόγραµµα είτε από την πλευρά των µαθητών που συµµετέχουν σε αυτό. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η Π.Ε. είναι µία µορφή διδασκαλίας-µάθησης, έξω από την παραδοσιακή 
µετωπική διδασκαλία. Είναι µία εκπαιδευτική διαδικασία, όπου επιχειρείται η έξοδος 
του σχολείου από την εσωστρέφεια και την αποµόνωση. Προϋποθέτει ένα σχολείο 
ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και τον πολιτισµό. Σηµαίνει άµεση επαφή του 
µαθητή µε το αντικείµενο της µελέτης και έρευνάς του, µέσω των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 

Πολλά από τα προγράµµατα αυτά µπορούν να διεκπεραιωθούν στο χώρο 
του Μουσείου. Ένα χώρο µε πλούσιο παιδευτικό περιβάλλον που µε ανάλογες 
δραστηριότητες και παρεµβάσεις µπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση της 
σκέψης και την ανάπτυξη πολύπλευρων ατοµικών και οµαδικών µορφών 
δηµιουργικής δράσης των µαθητών. 

Αναµφίβολα, οι πρωτοβουλίες αξιοποίησης και υλοποίησης των όσων 
προσφέρουν η Π.Ε και το Μουσείο, ανήκουν σε όλους τους σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς που αποβάλουν στερεότυπα διδακτικά µοντέλα και παίρνουν 
πρωτοβουλίες για να παρέχουν εκπαίδευση µε βάση την ποιότητα και όχι την 
ποσότητα των γνώσεων.  



 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Άλκηστις, (1996), Μουσεία και Σχολεία, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. 
Γεωργόπουλος, Α. (1998), Η προβληµατική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο 

Μ. Μοδινός και Η. Ευθυµιόπουλος (επιµ.), Οικολογία και Επιστήµες του 
Περιβάλλοντος, ∆ΙΠΕ, Στοχαστής, Αθήνα. 

Γεωργόπουλος, Α. (2002), Περιβαλλοντική Ηθική, Gutenberg, Αθήνα. 
Κόκκοτας Π., Πήλιουρας Π. (2005), Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις 

Φυσικές Επιστήµες: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, στο 
Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες, επιµ., Κόκκοτας 
Π.- Πλακίτση Κ., Πατάκης, Αθήνα. 

Ξηντάρας, Π. (1997), Η ανατοµία του Μουσείου, στο Μουσείο- Σχολείο, 5ο 
Περιφερειακό Σεµινάριο, ΥΠΕΠΘ- ΥΠΠΟ- ICOM, Καλαµάτα. 

 
 
 

 
 
 

 


