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παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο, εθζεκάησλ, κνλίκσλ εθζέζεσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ θαηαζθεπή κνπζεηαθήο ηζηνζειίδαο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα κία 

ζχγρξνλε κνπζεηαθή επηθνηλσλία θαη εθπαίδεπζε ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο αλεμάξηεησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πιεζπζκψλ 

θαη θπξίσο καζεηψλ. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζηελ παξνχζα πηπρηαθή  εξγαζία εμεηάδεηαη αξρηθά ν 

ξφινο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε κίαο 

κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ.  

Αθφκε, εμεηάδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ κνπζείσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη 

ηερλνινγίαο, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηε δηαηήξεζε κίαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο εηδηθνχ ραξαθηήξα. ηα πιαίζηα απηά εμεηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ην 

Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ, 

ε νξγάλσζή ηνπ, ν ζθνπφο ηνπ θαη αθφκε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν σο πξνο ηα 

εθζέκαηα, ηνηο εθζέζεηο ηνπ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα, φζν θαη σο πξνο 

ηηο νκάδεο θνηλνχ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο ηνπ 

Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, έηζη ψζηε λα 

θαιχπηεη έλαλ απιφ ρξήζηε, αιιά θαη έλαλ κειινληηθφ αλεμάξηεην επηζθέπηε ή  κία 

νκάδα επηζθεπηψλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο, εθζεκάησλ, 

κνλίκσλ εθζέζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνπζείνπ,  ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ, κέζσ 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ρξήζηε. 

ην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν Μνπζεία θαη Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε - Ο Ρφινο 

ηεο Φεθηαθήο Σερλνινγίαο», ζα γίλεη γεληθή αλαθνξά γεληθά ζηα κνπζεία θαη ηε 

κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζην ξφινο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ηφζν ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ φζν θαη ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρνπλ. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν: «Μνπζεηνινγία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ - 

Μνπζείν Δπηζηεκψλ & Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ», ζα παξνπζηαζηεί ε 

εηδηθή θαηεγνξία ησλ κνπζείσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο (ΦΔΣ) θαη ζα 

γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην νπνίν απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα κνπζείνπ ΦΔΣ. 

ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν: «Ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο θαη 

Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ», ζα ππάξμεη αλαθνξά ζηελ θαηαζθεπή 

ηζηνζειίδαο γηα ην Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

απφ ηε γξάθνπζα, κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη βαζηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαη κειινληηθνχ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ, ελψ ζα ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην κνπζείν γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία. 
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1. Μνπζεία θαη Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε- Ο Ρόινο 

ηεο Ψεθηαθήο Σερλνινγίαο 

Γεληθνί νξηζκνί, Μνπζεηαθή Αγσγή θαη Χεθηαθή Τερλνινγία 

1.1. Γεληθνί Οξηζκνί θαη Ιζηνξηθά ηνηρεία 

1.1.1. Γεληθνί Οξηζκνί – Μνπζεία θαη Μνπζεηνινγία 

Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα πιηθά θαη πλεπκαηηθά 

επηηεχγκαηα ηνπ θάζε ιανχ, θαη απινχζηεξα, ζπλίζηαηαη απφ φια εθείλα ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, δεκηνπξγψληαο έλα ζπλδπαζκφ πιηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ. Σα 

δεκηνπξγήκαηα ελφο ιανχ, πνπ απνηεινχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο αλάπηπμήο ηνπ κέζα ζην ρξφλν, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε γξαθή, νη θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηεο, ηα ήζε, ηα έζηκα, ε ζξεζθεία, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε, ηα 

επαγγέικαηα, ε ζξεζθεία, νη ηέρλεο, νη επηζηήκεο, ηα θείκελα, νη ηδέεο θαη νη 

παξαδφζεηο, δηαδίδνληαη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη δηαηεξνχληαη σο πνιηηηζκηθά θεηκήιηα 

ηφζν κε ηελ πιηθή ηνπο κνξθή, σο απηά δεκηνπξγήκαηα, φζν θαη κέζα ζηε ζπλείδεζε 

ηνπ αλζξψπνπ, σο άπιεο νληφηεηεο.
1
 

Γηα ηε δηαθχιαμε ησλ δεκηνπξγεκάησλ απηψλ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κνπζεία, θαηά ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο, αξρηθά σο «cabinet de 

curiosites»,
2
 θαη ζήκεξα, σο ζχγρξνλνη θνξείο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην Γηεζλέο πκβνχιην γηα ηα Μνπζεία 

(International Council of Museums, ICOM) γηα ην κνπζείν, απηφ είλαη έλα: «κε 

θεξδνζθνπηθό, κόληκν ίδξπκα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο, 

αλνηρηό ζην θνηλό, ην νπνίν απνθηά, δηαηεξεί, εξεπλά, επηθνηλσλεί θαη εθζέηεη ηελ απηή 

θαη άπιε θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο γηα ιόγνπο 

εθπαίδεπζεο, κειέηεο θαη δηαζθέδαζεο».
3
 

                                                

1 Βνπηζά, Α., «Ο ξφινο ηνπ Μνπζείνπ ζήκεξα & ε πνιηηηζηηθή ζπκβνιή ηνπ», Arts&Antiques–
Culture – Collective–Repository, URL< http://artsantiquesmagazine.blogspot.gr/2013/02/blog-

post_12.html >, 2016. 
2«Γσκάηηα πεξηέξγεηαο» ή «ζάιακνη πεξηέξγεηαο» ηνπ 17νπ αηψλα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

ην ίδην. 
3ICOM, “Museum Definition”, International Council of Museums, The World Mueseum Community, 

URL <http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html>, 2017. 
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χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ χλδεζκν Μνπζείσλ (American Association of 

Museums, AAM, ζήκεξα American Alliance of Museums) ην κνπζείν ζεσξείηαη: 

«έλα νξγαλσκέλν, δεκόζην ή ηδησηηθό ίδξπκα, κε θεξδνζθνπηθό, κε εθπαηδεπηηθό θαη 

θπξίσο αηζζεηηθό ραξαθηήξα, αλνηρηό ζην θνηλό θαη επηζθέςηκν ζε κόληκε βάζε, 

ίδξπκα πνπ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αληηθείκελα ή δσληαλνύο νξγαληζκνύο, ηα νπνία 

εθζέηεη κόληκα, πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό εξγαδόκελν γηα ηελ απόθηεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ».
4
 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Μνπζεηαθφ χλδεζκν Μεγάιεο Βξεηαλίαο (Museum 

Association of Great Britain, MAGB) ην κνπζείν νξίδεηαη σο: «ίδξπκα πνπ ζπιιέγεη, 

θαηαγξάθεη, εθζέηεη, απνζεθεύεη θαη ζπληεξεί, έξγα ηέρλεο, πξντόληα ηεο επηζηήκεο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνύ, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό θαη ηνπο εξεπλεηέο».
5
 

Σέινο, ηνλ νξηζκφ ηνπ ICOM πηνζεηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο, φπνπ σο κνπζείν νξίδεηαη: «ε ππεξεζία ή ν νξγαληζκόο κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, κε ή ρσξίο ίδηα λνκηθή πξνζσπηθόηεηα πνπ απνθηά, 

δέρεηαη, θπιάζζεη, ζπληεξεί, θαηαγξάθεη, ηεθκεξηώλεη, εξεπλά, εξκελεύεη θαη θπξίσο 

εθζέηεη θαη πξνβάιιεη ζην θνηλό ζπιινγέο αξραηνινγηθώλ, θαιιηηερληθώλ, εζλνινγηθώλ 

ή άιισλ πιηθώλ καξηπξηώλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, κε ζθνπό ηε 

κειέηε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία. Ψο κνπζεία κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ επίζεο 

ππεξεζίεο ή νξγαληζκνί πνπ έρνπλ παξεκθεξείο ζθνπνύο θαη ιεηηνπξγίεο, όπσο ηα 

κνπζεία αλνηθηνύ ρώξνπ.».
6
 

Δίλαη πξνθαλέο, απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, φηη ζηνλ ππξήλα ηεο ζχζηαζεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ βξίζθεηαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαη κέζσ απηνχ ε ίδηα ε 

πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, κέζσ ελφο κφληκνπ πιηθνχ ή άπινπ αξρείνπ γηα ην πψο 

έδεζαλ νη άλζξσπνη θαη ηη πέηπραλ ζε έλαλ αιιειεμαξηψκελν θφζκν. Χζηφζν, 

δηαρξνληθά, ν ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ δελ ήηαλ πάληα αλζξσπνθεληξηθφο, φπσο 

επίζεο θαη ε πξνζνρή ηνπ δελ ήηαλ πάληα ζηξακκέλε ζηελ ελίζρπζε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ηεο δεζκψλ. Μέζα ζην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ ζπλδέεηαη πιένλ ην ηνπηθφ, εζληθφ ζηνηρείν κε 

ην παγθφζκην, ηα κνπζεία είλαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

                                                

4Γθαδή, Α., Ννχζηα, Σ., Αξραηνινγία ζηνλ Διιεληθό Φώξν (ηόκνο Γ): Μνπζεηνινγία, Μέξηκλα γηα ηηο 

αξραηόηεηεο, ΔΑΠ, Πάηξα, 2003. 
5ην ίδην. 
6Καθνχξνπ-Υξφλε, Γ., Μνπζείν-Σρνιείν. Αληηθξηζηέο πόξηεο ζηε γλώζε, Παηάθεο: Αζήλα, 2005. 
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εμεξεπλήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ελ ησ κέζσ θαζνιηθψλ πεπνηζήζεσλ 

θαη απφςεσλ. Μπνξνχλ δειαδή λα επηδείμνπλ πψο ηα γεγνλφηα θαη νη πεπνηζήζεηο 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο δηακφξθσζαλ ηελ εκπεηξία ηνπ παξφληνο. Έηζη, γηα 

λα εμεηάζνπκε φκσο πξνζεθηηθά ηε δηαδξνκή ηνπ κνπζείνπ κέζα ζηνλ ρξφλν θαιφ ζα 

ήηαλ λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο «Μνπζείν» ζηελ αξραηφηεηα 

αθφκε, πνπ ζεσξείην σο ηέκελνο αθηεξσκέλν ζηε ιαηξεία ησλ Μνπζψλ, θαη 

απνηεινχζε ρψξν φπνπ θαιιηεξγνχληαλ νη ηέρλεο, ηα γξάκκαηα, ε κνπζηθή, ε πνίεζε, 

ε θηινζνθία θαη ν ρνξφο. Ζ ιέμε κνπζείν θαζψο θαη ν αξρηηεθηνληθφο ρψξνο πνπ 

πεξηιάκβαλε, είρε πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη γηα ηνπο Ρσκαίνπο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείην θπξίσο φκσο γηα θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο.
7
 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο θαη κέρξη ηνλ 15
ν
 αηψλα, ν φξνο 

παξαπέκπεη ζηηο ηδησηηθέο ζπιινγέο ηεο επξσπατθήο αξηζηνθξαηίαο, φπσο απηέο ηνπ 

Λνξέληδν ησλ Μεδίθσλ ζηελ Σνζθάλε ηεο Ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ. Χζηφζν, ν φξνο 

είρε πεξηζζφηεξν ελλνηνινγηθφ ραξαθηήξα, πεξηγξάθνληαο ηε ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, 

σο δξαζηεξηφηεηα ελφο αλζξψπνπ, παξά ην ίδην ην θηήξην ζην νπνίν ζηεγάδνληαλ ε 

ζπιινγή απηή. Φηάλνληαο ζην 17
ν
 αηψλα ν φξνο βξίζθεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηηο 

πεξίθεκεο «cabinet de curiosites», φπνπ εθηίζελην ζπιινγέο κε πεξίεξγα αληηθείκελα. 

Υξεζηκνπνηείηαη αθφκε φ ιαηηληθφο φξνο musaeum, ελψ, πεξί ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, εκθαλίδνληαη πξψηεο κνξθέο κνπζείσλ πνπ ζπκίδνπλ 

έληνλα ην ζεκεξηλφ κνπζείν. Δθηίζεληαη απνθηήκαηα ζπιιεθηψλ νη νπνίνη αλήθαλ 

ζηελ επξσπατθή αξηζηνθξαηία θαη κέζσ ηεο ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ απφ δηάθνξα 

κέξε ηνπ θφζκνπ, ζηφρν είραλ λα επηδείμνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν ζε δηάθνξνπο 

θχθινπο ηεο επνρήο.
8
 

Χζηφζν, ε πξψηε απηή κνξθή κνπζείνπ, δελ θαζηζηνχζε εθηθηή ηελ 

πξφζβαζε ζην επξχ θνηλφ αιιά αληίζεηα, απεπζχλνληαλ ζε αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ζηα νπνία θαη κφλν επηηξέπνληαλ θάπνηνπ είδνπο πξνζβαζηκφηεηα. 

Παξφια απηά,ε ζχζηαζε ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

                                                

7Βνπηζά, φ.π.. 
8ην ίδην. Ζ παιαηφηεξε γλσζηή πξαγκαηεία γηα ζπιινγέο θαη κνπζεία είλαη απηή ηνπ θιακαλδηθήο 

θαηαγσγήο γηαηξνχ Samuel Quiccheberg (1529-1567), ν νπνίνο, σο βηβιηνζεθάξηνο ζην Μφλαρν, 
εμέδσζε ηηο Απνγξαθέο (Inscriptiones), φπνπ θαζνξίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηδαληθήο ηεξάζηηαο εγθπθινπαηδηθήο ζπιινγήο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξθεηά ιεπηνκεξή θαηάινγν 

ησλ εηδψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνθηήζεη. Χο ηζηνξηθή πεγή, ην Inscriptiones 

παξέρεη αλεθηίκεηε εηθφλα γηα ην πψο θαη γηαηί απηά ηα πξψηα «κνπζεία» ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. (βι. 

The First Treatise on Museums Samuel Quiccheberg’s Inscriptiones, 1565, Introduction by Mark A. 

Meadow, Translation by Mark A. Meadow and Bruce Robertson, Getty Publications, 2013. 
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θαη ζπληήξεζε ηξηψλ ζπιινγψλ «[...] γηα ηελ γεληθή ρξήζε θαη ην όθεινο ηνπ θνηλνύ». 

Αθφκε, ν φξνο θαηά ην 18
ν
 αηψλα, ζπλδέζεθε θαη κε ηελ πιεξφηεηα ησλ 

εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ «επξεία θάιπςε ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ», 

πνπ απαηηνχζε ν Γηαθσηηζκφο.
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πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη ην κνπζείν, απφ ηελ πξψηε απιντθή κνξθή 

πνπ είρε σο ρψξνο φπνπ ζηεγάδνληαλ νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο, πέξαζε ζε ρψξν 

ζπιινγήο θαη θχιαμεο αληηθεηκέλσλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ κείδνλνο ζεκαζίαο, ελψ 

ζήκεξα ηείλεη λα απνηειεί έλαλ ρψξν κε έληνλν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 

λα δηαθπιάμεη αθελφο ηα θαηάινηπα ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπνπ 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα εθπαηδεχζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο δίλνληάο ηνπ 

εξεζίζκαηα λα ζθέθηνληαη, λα δξνπλ θαη λα εμειίζζνληαη, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη, ν ρψξνο ηνπ κνπζείνπ, πνπ αξρηθά επέηξεπε ηελ πξφζβαζε 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ κηαο ειίη θνηλσλίαο, άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζηαδηαθά ζε 

έλα επξχηεξν θνηλφ θαη ζπλερίδεη ηελ εμέιημή ηνπ ζηξέθνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνο ην φθεινο ηνπ θνηλνχ, πξάγκα πνπ θάλεη ην κνπζείν ζηηο 

κέξεο καο θαζαξά αλζξσπνθεληξηθφ. 

Χο κνπζεηνινγία απνηειεί φξν πνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960. Ο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη απηφο ηνπ Georges 

Henri Rivière: «Μνπζεηνινγία: κηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε, ε επηζηήκε ηνπ κνπζείνπ. 

Η κνπζεηνινγία κειεηά ηελ ηζηνξία ησλ κνπζείσλ, ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο έξεπλαο θαη ζπληήξεζεο, ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη ηε 

δηαζπνξά ηεο γλώζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ηε λέα ή «κνπζεηνπνηεκέλε» 

αξρηηεθηνληθή, ηα επξήκαηα πνπ παξαιακβάλνπλ ή επηιέγνπλ, ηελ ηππνινγία θαη 

δενληνινγία ησλ κνπζείσλ».
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Θεσξείηαη ζπλεπψο ε κνπζεηνινγία σο ε ελαζρφιεζε 

γεληθά µε ηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηζθέςηκσλ ρψξσλ είηε πξφθεηηαη γηα 

κνπζεία, είηε γηα εθζεζηαθνχο ρψξνπο, ρψξνπο πνιηηηζκνχ, θ.ιπ..Οη κνπζεηνιφγνη 

κειεηνχλ ηελ ηζηνξία θαη ην ξφιν ηνπ κνπζείνπ ζηελ θνηλσλία, αζρνινχληαη µε ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο ηνπ, ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο, πξνζπαζνχλ λα γλσξίζνπλ ην 

θνηλφ ηνπο µε έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαη αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ, λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν έθζεζεο. Δπηπξφζζεηα, απνζθνπνχλ ζην λα πξνζειθχζνπλ 

                                                

9Γθαδή, Ννπζία, φ.π.. 
10 Rivière, G.H., “Muséologie”, 1981, επαλαηχπ. Rivière, G.H., et al.,, La muséologie selon Georges 

Henri Rivière, Paris, Dunod, 1989. 
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θαη άηνκα πνπ δελ επηζθέπηνληαη ρψξνπο πνιηηηζκνχ, καζαίλνληαο ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο, θαη πξνζπαζψληαο λα δηακνξθψζνπλ θαηάιιεια γη‟ απηνχο πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία λα αλαπηχζζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα επηζθέςεηο ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο 

ηεο επζχλεο ηνπο. Αθφκε, θξνληίδνπλ γηα ηελ νξγάλσζε, ηε δηαθχιαμε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ ζπιινγψλ, θαζψο θαη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο χπαξμεο ελφο κνπζείνπ ή 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ.
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Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 άξρηζε λα επηθξαηεί ζηελ Κεληξηθή θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε άπνςε φηη ε κνπζεηνινγία πξέπεη λα ζεσξείηαη δηαθξηηφ πεδίν 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κε ηε δηθή ηνπ νπηηθή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε: «Η κνπζεηνινγία απνηειεί έλαλ απηνδηαθνξνπνηνύκελν, 

αλεμάξηεην επηζηεκνληθό θιάδν κε αληηθείκελν κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ 

απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη αληηθεηκεληθά ζε δηάθνξεο κνξθέο 

κνπζείσλ κέζα ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο, ηα νπνία απνηεινύλ κηα έθθαλζε θαη έλα 

αλαινγηθό ηκήκα ησλ ζπζηεκάησλ κλήκεο. Η κνπζεηνινγία, θνηλσληθή επηζηήκε από ηε 

θύζε ηεο, αλήθεη ζηε ζθαίξα ησλ κλεκνληθώλ θαη ηεθκεξησηηθώλ (mnemonic and 

documentary) επηζηεκώλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζηελ 

θνηλσλία».
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Χζηφζν, θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία ηνπ 1980, εκθαλίδεηαη ν φξνο λέα 

κνπζεηνινγία (la nouvelle muséologie), πνπ πξαγκαηεπφηαλ θπξίσο ηα λέα είδε 

κνπζείσλ, πνπ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ην θιαζηθφ κνληέιν, φπνπ νη ζπιινγέο 

βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σα λέα κνπζεία είλαη ηα νηθνκνπζεία 

(ecomuseums), ηα θνηλσληθά κνπζεία (social museums), ηα θέληξα επηζηεκψλ θαη 

ηερλψλ θαη, γεληθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν νξηζκφο ηεο κνπζεηνινγίαο πεξηιακβάλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κέζσ ηεο άκεζεο αηζζεηεξηαθήο επαθήο. Απηφο ν νξηζκφο 

δελ απνξξίπηεη θακία  κνξθή κνπζείνπ, απφ ηελ παιαηφηεξε πνπ πεξηγξάθεη ν 

Quiccheberg,
14

 σο ηε λεφηεξε, απηή ηνπ θπβεξλνκνπζείνπ, δηφηη ηείλεη λα αζρνιείηαη 

                                                

11 Desvallées A., Mairesse, F., (επηκ.), Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Mνπζεηνινγίαο, Armand Colin, 2010, 

ICOM-Διιεληθφ Σκήκα, 2014. 
12Stránský ,Z. Z., 1980. “Museology as a Science (a thesis)”, Museologia, 15, XI, ζζ. 33-40. 
13 Desvallées, Mairesse, φ.π.. 
14Βι. ζεκ. 8. 
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κε έλα πεδίν αλνηρηφ ζε θάζε είδνπο πεηξακαηηζκνχο ζηνλ κνπζεηαθφ θιάδν. Έρνληαο 

ππφςε απηή ηελ ηειεπηαία νπηηθή, ν Bernard Deloche πξφηεηλε ηνλ νξηζκφ ηεο 

κνπζεηνινγίαο σο κνπζεηαθήο θηινζνθίαο (museal philosophy): «Η κνπζεηνινγία 

είλαη ε θηινζνθία ηνπ κνπζεηαθνύ θιάδνπ, ε νπνία έρεη δύν απνζηνιέο: 1) ιεηηνπξγεί 

σο κεηαζεσξία (metatheory) γηα ηελ επηζηήκε ηεο ελνξαηηθήο ζηνηρεηνζεηεκέλεο 

ηεθκεξίσζεο (intuitive concrete documentation), 2) παξέρεη ηελ θαλνληζηηθή εζηθή γηα 

ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ θέξνπλ ηελ επζύλε δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ελνξαηηθήο ζηνηρεηνζεηεκέλεο ηεθκεξίσζεο.».
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Ζ κνπζεηνινγία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη 

πξνο ηα κηθξφηεξα, ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά κνπζεία, δηεξεπλψληαο παξάιιεια ηε 

ζρέζε ηνπ πιεζπζκνχ µηα θνηλφηεηαο  µε θάπνην κνπζείν ηεο  πεξηνρήο ηεο. Αθφκε, 

αζρνιείηαη µε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ κνπζείνπ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ, θαη 

επηδηψθεη λα ην θαηαζηήζεη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ έθζεζε (κνπζεηαθά αληηθείκελα, 

ππνθαηάζηαηα, θείκελα θιπ.) νξίδνληαη σο εθζέκαηα (exhibits). Ο φξνο «έθζεζε» 

(exhibition) δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο παξνπζίαζεο, αθνχ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

έρνπκε έλα κεγάιν ζχκπιεγκα θπζηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηίζεληαη 

ππφςε ηνπ επηζθέπηε, ελψ ε δεχηεξε πεξηγξάθεη κάιινλ ηελ επίδεημε εκπνξεπκάησλ 

ζε θάπνηα αγνξά ή πνιπθαηάζηεκα, κηα ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα είλαη κφλν παζεηηθή, 

κνινλφηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηείηαη έλαο εηδηθφο (ζρεδηαζηήο βηηξίλαο ή 

ζρεδηαζηήο έθζεζεο) γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο.
16

 

Χζηφζν, ηα αληηθείκελα-εθζέκαηα δε δηεγνχληαη απφ κφλα ηνπο ηελ ηζηνξία 

ηνπο νχηε απηναπνθαιχπηνληαη. Σα εθζέκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη φρη 

απιψο αληηιεπηά απφ ηηο αηζζήζεηο θαη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ απφ απιέο πιεξνθνξίεο 

ζε γλψζεηο, πξνζιακβάλνληαο λνήκαηα θαη ζεκαζίεο, κεηά απφ νξγαλσκέλε 

δηακεζνιάβεζε (mediation), κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο 

(interpretation).
17

 Απφ ηελ άπνςε απηή, ε κειέηε ησλ εθζεκάησλ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ παξαηήξεζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ηαμηλφκεζε. Σα εθζέκαηα πνπ ζπληζηνχλ 

ηνλ πνιηηηζκφ πξνζεγγίδνληαη πιένλ σο λνήκαηα, πνπ επηδέρνληαη πνιιαπιψλ 

                                                

15 Deloche, Β.,Le musée virtuel, Paris, Presses universitaires de France, 2001. 
16 Desvallées, Mairesse, φ.π.. 
17Hodder, I., Reading the Past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge 

University Press, Cambridge 1986.  
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αλαγλψζεσλ θαη εξκελεηψλ.
18

Έηζη, ε δηακεζνιάβεζε απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο πνπ επηζηξαηεχεη δηάθνξεο ηερλνινγίεο γχξσ απφ ηηο 

εθηηζέκελεο ζπιινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηα κέζα λα 

θαηαλνήζεη θαιχηεξα νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο θαη λα βηψζεη κηα κνξθή  νηθεηνπνίεζεο  

ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εξκελεία, φπσο θαη ε δηακεζνιάβεζε, πξνυπνζέηεη απφζηαζε 

πνπ πξέπεη λα γεθπξσζεί αλάκεζα ζε απηφ πνπ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ κε ηηο 

αηζζήζεηο θαη ηα λνήκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα θπζηθά, πνιηηηζηηθά θαη 

ηζηνξηθά θαηλφκελα.
19

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηνχληαη ηξεηο ζπλδεδεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη θαη ην κνληέιν PRC (Preservation – Research – 

Communication /Γηαηήξεζε– Έξεπλα – Δπηθνηλσλία) ηεο Reinwardt  Academie ηνπ 

Amsterdam, σο νξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ.:
20

Ο φξνο δηαηήξεζε 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα 

αληηθείκελν-έθζεκα απνθηάηαη απφ έλα κνπζείν, δειαδή ηηο πξάμεηο ηεο απφθηεζεο, 

ηεο απνγξαθήο, ηεο θαηαινγνγξάθεζεο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη, 

πνιιέο θνξέο, ηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηηο λνεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε, θαη 

πξναγσγή λέαο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπιινγέο ή ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κνπζείνπ. 

Σέινο, ε επηθνηλσλία κε ηνλ επηζθέπηε ή ηνλ ελδηαθεξφκελν κπνξεί λα είλαη είηε 

δηαδξαζηηθή (interactive), είηε κνλφπιεπξε, πνπ φηαλ εθηείλεηαη φρη κφλν ζηνλ ρψξν 

αιιά θαη ζηνλ ρξφλν, ηφηε νλνκάδεηαη κεηάδνζε (transmission).
21

 ην πιαίζην ησλ 

κνπζείσλ, ε επηθνηλσλία κπνξεί λα ππάξρεη ηφζν σο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ζπιινγέο (θαηάινγνη, άξζξα, ζπλέδξηα, 

εθζέζεηο) φζν θαη σο παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ 

(ε κφληκε έθζεζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηελ αθνξνχλ).
22

 

Ηδηαίηεξα πεξηεθηηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ Peter Vergo γηα ηα αληηθείκελα 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνζήθεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε εθζέκαηα, νξγαλψλνληαη ζε 

                                                

18Κσηζάθεο, Μ., «Απφ ην έθζεκα ζην λφεκα: Ζ εξκελεία ζηε ζχγρξνλε ζεσξία ηεο αξραηνινγίαο», 

ζην Μ. θαιηζά (επηκέιεηα), Η Μνπζεηνινγία ζηνλ 21ν αηώλα. Θεσξία θαη πξάμε. (Πξαθηηθά Γηεζλνχο 
πκπνζίνπ 21-24/11/97), Δθδφζεηο Δληεπθηεξίνπ, Θεζζαινλίθε 2001, ζζ. 196-199. 
19 Desvallées, Mairesse, φ.π.. 
20 Mensch, P., Towards a Methodology of Museology, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, 

Doctoral thesis, 1992. 
21 Debray, R., Introduction à la médiologie, Paris, Presses universitaires de France, 2000. 
22Desvallées, Mairesse, φ.π.. 
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ζχλνια θαη ηειηθά εληάζζνληαη ζε κνπζεηαθφ πεξηβάιινλ:«[…] ε ίδηα ε πξάμε ηεο 

έθζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη κε θαλέλαλ ηξόπν νπδέηεξε: ε επηινγή, ε 

δηαξξύζκηζε, ν ζπζρεηηζκόο ησλ εθζεκάησλ δελ είλαη αληηθεηκεληθή επηζηήκε […]. 

Δπηπιένλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εθηίζεληαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ξεηνξηθνύο ή 

δηδαθηηθνύο ζηόρνπο, ζην κέηξν πνπ ηα ίδηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα λα δηεγεζνύλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο […]».
23

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην κνπζείν βξέζεθε ζην επίθεληξν έληνλσλ 

ακθηζβεηήζεσλ θαη πνιιαπιψλ θξηηηθψλ ζρεηηθψλ κε :α) ηελ επηδησθφκελε 

επίπιαζηε αμίσζε ηδενινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο αληηθεηκεληθφηεηαο, 

β) ηελ «θαηαζθεπή» έλδνμσλ θαη εχπεπησλ εζληθψλ αθεγήζεσλ γηα ιανχο θαη έζλε, 

γ) ηελ επηιεθηηθή ζπιιεθηηθή πνιηηηθή θαη εθζεζηαθή πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ 

εθδνρψλ ηνπ παξειζφληνο, δ) ηελ απνζηψπεζε ηεο ηζηνξίαο νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ ή κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ε) ηε κνλνδηάζηαηε θαη απηαξρηθή παηδαγσγηθή 

πξαθηηθή ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη ηνλ νπζηαζηηθφ 

απνθιεηζκφ κεγάιεο κεξίδαο ηνπ ελ δπλάκεη θνηλνχ ηνπ.
24

 

1.1.2. Καηεγνξηνπνίεζε – ηαμηλόκεζε κνπζείσλ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα κνπζεία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πξνο ηηο ζπιινγέο 

πνπ δηαζέηνπλ, ηνπο θνξείο πνπ ηα ηδξχνπλ θαη ηα δηαρεηξίδνληαη, ηε ζεκαζία ηεο 

ζπιινγήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηνπ εθζεζηαθνχ ηνπο 

ρψξνπ:
25

 

Α) Σαμηλφκεζε βάζεη ζπιινγήο:  

 Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο - Μηθηά Μνπζεία: Απηά πνπ εκπεξηέρνπλ πνιιαπιψλ 

εηδψλ ζπιινγέο.  

 Δηδηθά Μνπζεία: Απηά πνπ εκπεξηέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζπιινγέο κίαο νκάδνο 

εθζεκάησλ. Απηά είλαη: 

o Αξραηνινγηθά  

o Σέρλεο  

o Ηζηνξηθά  

o Θεκαηηθά  

                                                

23Vergo, P. «Δπαλεμέηαζε ηεο „Νέαο Μνπζεηνινγίαο‟», Αξραηνινγία θαη Τέρλεο 70, 1999, ζ. 51.  
24Παζραιίδεο, Γ., «Απφ ην κνπζείν ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κνπζείνπ», ζην Μ. θαιηζά 

φ.π., ζζ. 212-220.   
25Γθαδή, Ννπζία, φ.π.. 
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o Λανγξαθηθά  

o Φπζηθήο Ηζηνξίαο  

o Δπηζηεκψλ  

o Πνιεκηθά  

o Ννκηζκαηηθά  

o Ναπηηθά  

o Δζλνινγηθά  

Β) Βάζεη ηδξπηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ θνξέα: 

 Κξαηηθά  

 Γεκφζηα 

 Ηδησηηθά  

Γ)Βάζεη ρψξνπ επηξξνήο:  

 Δζληθά  

 Πεξηθεξεηαθά  

 Σνπηθά  

Γ) Βάζεη ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ 

 Γεληθά  

 Δθπαηδεπηηθά  

 Δηδηθνχ ελδηαθέξνληνο  

Δ) Βάζεη ρψξνπ παξνπζίαο 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη  

 Τπαίζξηα  

 Ηζηνξηθά θηήξηα-κνπζεία 

1.1.3. Ιζηνξηθά ηνηρεία 

Ο Πηνιεκαίνο Α΄ ν σηήξ (367-283 π.Υ) θαίλεηαη πσο ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ 

πξψηνπ Μνπζείνπ ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία, ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, πεξί ην 

290 π.Υ.. Σν κνπζείν, πνπ έκνηαδε κε αξραηνειιεληθφ λαφ, απνζθνπνχζε ζην λα 

απνηειέζεη κηα παξαπιήζηα εθδνρή ηνπ Λπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη πεξηιάκβαλε 

γιππηά, εθκαγεία, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, αζηξνλνκηθά φξγαλα, θαζψο θαη βνηαληθφ 

θαη δσνινγηθφ θήπν. ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ιεηηνπξγνχζε ε Βηβιηνζήθε, ην 

αζηεξνζθνπείν θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, απνηειψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα 

πνιπδχλακν εξεπλεηηθφ θέληξν. Έηζη, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ Μνπζείνπ δηέθεξε 
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απφ απηή ησλ ζχγρξνλσλ, θαζψο ήηαλ θπξίσο έλαο ρψξνο κειέηεο θαη ζπγθέληξσζεο 

ησλ επηζηεκψλ, έρνληαο πεξηζζφηεξν ηε κνξθή αθαδεκίαο. Γπζηπρψο, ην Μνπζείν 

ηεο Αιεμάλδξεηαο θαηαζηξάθεθε ηνλ 3ν µ.Υ. αηψλα.
26

 

Με ηε ιαηηληθή νλνκαζία «museum» θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν ην κνπζείν 

εμειίζζεηαη. θαη ιεηηνπξγεί φρη σο ρψξνο έθζεζεο, αιιά σο ηφπνο ζπλάληεζεο 

«αλήζπρσλ πξνζσπηθνηήησλ» πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ζπδήηεζεο θπξίσο ηε 

θηινζνθία. Παξάιιεια, νη αξηζηνθξάηεο ξσκαίνη θαη νη ζηξαηεγνί θηινμελνχλ ζηηο 

επαχιεηο ηνπο πνιιέο ηδησηηθέο ζπιινγέο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ.
27

 

Καηά ην Μεζαίσλα ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηελ έθζεζε 

ζξεζθεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο είλαη νη εηθφλεο θαη ηα ζξεζθεπηηθά βηβιία, πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ εθθιεζίεο θαη µκνλαζηήξηα, πνπ εθηίζεληαη ζπλήζσο ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο γηα πξνζθπλεκαηηθνχο θπξίσο ιφγνπο. Παξάιιεια, νη ηαπξνθφξνη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπο έθεξαλ καδί ηνπο πνιχηηκα αληηθείκελα απφ ρψξεο ηεο αλαηνιήο, ηα 

νπνία ζπλήζσο δψξηζαλ ζηνπο επγελείο ηεο επνρήο γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζπιινγέο 

ηνπο. Καηά ηελ Αλαγέλλεζε, νη ζπιινγέο ηεο αξηζηνθξαηίαο έπαηξλαλ ηελ νλνκαζία 

«κνπζείν», ππνδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην ζχλνιν ησλ ζεζαπξψλ πνπ είραλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν φξνο Μνπζείν πιεζηάδεη ζηε ζεκεξηλή 

έλλνηα ηεο ιέμεο. Χζηφζν, νη ηδησηηθέο απηέο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο ήηαλ 

πξνζβάζηκεο κφλν απφ βαζηιείο, επγελείο θαη εθιεθηνχο επηζθέπηεο, δηαηεξψληαο 

απνθιεηζηηθά έλαλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Αθφκε, νη ζπιινγέο ησλ αληηθεηκέλσλ 

απηψλ ππήξμαλ κέζνλ επίδεημεο πινχηνπ θαη εληππσζηαζκνχ, ελψ ηα εθζέκαηα ηνπ 

«ζαιάκνπ ησλ πεξηέξγσλ», φπσο απνθαινχζαλ ηνπο ρψξνπο απηνχο, θαη ησλ 

«πνιχηηκσλ ζπξηαξηψλ» µε αληηθείκελα απφ µαθξηλέο επείξνπο απνηεινχζαλ θχξην 

ζέκα ζπδήηεζεο.
28

 

Οη ηδησηηθέο απηέο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο πνπ ππήξραλ ήδε απφ ηνλ 15
ν
 

αηψλα, φπσο απηή ηνπ Λαπξέληηνπ ησλ Μεδίθσλ ζηε Φισξεληία ηεο Σνζθάλεο, 

απνηέιεζαλ θαηά ηνλ 16
ν
 θαη ηνλ 17

ν
 αηψλα, ηνλ ππξήλα ησλ ζπιινγψλ πνιιψλ 

επξσπατθψλ Μνπζείσλ. Ζ πξψηε αλαθνξά ελφο κνπζείνπ κε δεκφζην ραξαθηήξα 

ηνπνζεηείηαη ζην 1683, γηα ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κέηκπξηηδ φπνπ εκθαλίδεηαη ην 

πξψην εηαηξηθφ ζψκα ην νπνίν δέρεηαη ηδησηηθή ζπιινγή θαη δεκηνπξγεί ηηο 

                                                

26Αζαλαζνπνχινπ, Α., Γιχηζε, Δ., Υακπνχξε-Ησαλλίδνπ, Αηθ.,Οη Γηαζηάζεηο ησλ Πνιηηηζηηθώλ 

Φαηλνκέλσλ, ηφκνο Β‟, ΔΑΠ, Πάηξα, 2002. 
27Βνπηζά, φ.π.. 
28ην ίδην. 



 

Υαηδεγηάλλε Αλαζηαζία,  
Μειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  13 

απαξαίηεηεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα λα ηε θηινμελήζεη ψζηε λα θαηαζηεί 

πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ.
29

 

Σνλ 18
ν
 αηψλα ε ζπιινγή πηλάθσλ ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV πνπ ην 1715 

απαξηζκνχζε 2.500 έξγα ελζσκαηψζεθε ζηε ζπιινγή ηνπ Λνχβξνπ. Αθφκε, θαηά 

ηνλ 18
ν
 θαη ηνλ 19

ν
 αηψλα, πνιιέο ηδησηηθέο ζπιινγέο κεηαθέξζεθαλ ζε δεκφζηα 

θηίξηα θαη πσιήζεθαλ ζην δεκφζην. Σα έξγα ηέρλεο θαη άιια ηζηνξηθά εθζέκαηα 

ελζσκαηψζεθαλ ζε Μνπζεία Σέρλεο θαη Ηζηνξηθά Μνπζεία, ελψ νη βνηαληθέο 

ζπιινγέο θαη ηα ηαξηρεπκέλα δψα κεηαθέξζεθαλ ζε Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο. 

Αθφκε, ε αλάπηπμε ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ε εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

ζπλέβαιαλ ζηελ κειέηε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπιινγψλ, κε ηε βνήζεηα 

παλεπηζηεκίσλ. Πνιιά απφ ηα επξσπατθά Μνπζεία ηδξχζεθαλ µε ηε βνήζεηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ζπιινγέο απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο 

θαη γλσξηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ απφ φπνπ πξνέξρνληαλ, ελψ νη πξψηνη επηκειεηέο ησλ 

Μνπζείσλ, νη νπνίνη ήηαλ αθαδεκατθνί, εξγάζηεθαλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

εξκελεία ηνπο. Σν πξψην εζληθφ θαη δεκφζην Μνπζείν ηεο Δπξψπεο είλαη ην 

Βξεηαληθφ Μνπζείν ηνπ Λνλδίλνπ, ην νπνίν, απφ ην 1753, έθεξε ηελ νλνκαζία ηνπ 

Μνπζείνπ, θαη αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ησλ εγθπθινπαηδηζηψλ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, αλήθε 

ζην έζλνο θαη ήηαλ αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο «θηινκαζείο θαη πεξίεξγνπο αλζξψπνπο». 

ην ίδην θιίκα ηδξχζεθε θαη ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ ζην Παξίζη ην 1793.Αθφκε, 

κεγάιεο ζπιινγέο, φπσο ε ζπιινγή Uffizi ηεο Φισξεληίαο, δσξίζεθαλ ζην θξάηνο 

ηεο Ηηαιίαο, ελψ βαζηιηθέο θαηνηθίεο, φπσο ην Schloss Belvedere  ηεο Απζηξίαο, 

κεηαηξάπεθαλ ζε αίζνπζεο Σέρλεο.
30

 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ-εζληθψλ κνπζείσλ ζπλερίζηεθε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Με ην πέξαζκα ζηνλ 20
ν
 αηψλα ε ηδέα ηεο έθζεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο ζαπκαζκφ θαη επηκφξθσζε εκπινπηίζηεθε θαη µε έλαλ αθφκε 

ξφιν: απηφλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εθζέκαηνο. Έηζη, νη ρψξνη έθζεζεο απφ «ζάιακνη 

ησλ πεξηέξγσλ» θαη ησλ «πνιχηηκσλ ζπξηαξηψλ» κεηαηξάπεθαλ ζε κνπζεηαθνχο 

ρψξνπο, κε αλαγλψξηζε ηνπ πξσηαξρηθνχ ξφινπ ηφζν ηεο πνιηηηζκηθήο αμίαο ησλ 

εθηεζεηκέλσλ ζπιινγψλ, φζν θαη ηεο ρξήζεο ηνπο σο πιηθνχ γηα κειέηε.
31

 

                                                

29Αζαλαζνπνχινπ θαη ζπλ., φ.π.. 
30ηνίδην. 
31ηνίδην. (βι. θαη Οηθνλφµνπ, Μ., Μνπζείν: Απνζήθε ή δσληαλόο νξγαληζκόο;, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 

Αζήλα, 2003). 
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1.1.4. Πξννπηηθέο θαη ην Μέιινλ 

Καηά ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα πεξίπνπ, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο κάζεζεο 

ηεο κάζεζεο ζε έλα κνπζείν δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά. Μέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα αλαπηχρζεθε εκπεηξηθά έλα ζχλνιν απφ καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Generic Learning Outcomes – GLOs), ην νπνίν νκαδνπνηήζεθε ζε θαηεγνξίεο φπσο 

«γλψζε», «θαηαλφεζε», «ηθαλφηεηεο», «ηάζεηο», «αμίεο», «δηαζθέδαζε», 

«έκπλεπζε», «δεκηνπξγηθφηεηα», «δξάζε», «ζπκπεξηθνξά» θαη «πξφνδνο». πλεπψο, 

κία ζχλζεηε κνξθή κάζεζεο ζην κνπζείν, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο, απνθαιχπηεη ηελ αλάγθε κηαο πην αλαιπηηθήο εμέηαζεο ηεο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο, σο δηαδηθαζίαο δηάδξαζεο αλάκεζα ζε επηζθέπηεο, αληηθείκελα, 

κνπζεηαθά κέζα, θαη άιινπο επηζθέπηεο.
32

 

Ο Julian Spalding,
33

ην 2002, νξακαηίζηεθε ηε κνξθή ηνπ Βξεηαληθνχ 

Μνπζείνπ ην 2012, δειαδή 10 ρξφληα κεηά. Ο Spalding αλαθέξεη φηη νη επηζθέπηεο ζα 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νπηηθναθνπζηηθέο μελαγήζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ειηθίεο κέζσ 

ζπζηεκάησλ headset, θαη φηη: «από ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαιάβνπλ πώο ζα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην headset […], απηό ζα θάλεη ηελ πεξηζζόηεξε δνπιεηά νδεγώληαο 

ηνπο ζε ό,ηη ζέινπλ λα δνπλ».
34

Απηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζην ζελάξην ηνπ 

Spalding είλαη ε πεξηγξαθή κίαο αλζξσπνθεληξηθήο (ζε γεληθέο γξακκέο) 

ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο, ελαξκνληζκέλεο, σο έλα βαζκφ, ζηηο αλάγθεο ηνπ 

επηζθέπηε, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία παξνπζηάδεηαη σο «έμππλα» ζπλδεδεκέλε 

κε ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο ηνπ κνπζείνπ (π.ρ. κε ηε «βάζε δεδνκέλσλ» ηνπ 

κνπζείνπ).Γειαδή, ε ςεθηαθή ηερλνινγία παξνπζηάδεηαη σο κέξνο ηνπ 

κνπζεηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ κνπζείνπ, ζε κηα ζρεδφλ «κεηα-ςεθηαθή» (post-

digital)θάζε, φπνπ ε ηερλνινγία ηνπ κνπζείνπ είλαη ελζσκαησκέλε (φρη φκσο 

ππνρξεσηηθά θπξίαξρε) ζηε δξάζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Μία άιιε κνξθή ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ην ζχγρξνλν 

θαη κειινληηθφ κνπζείν είλαη ην δηαδίθηπν. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα έλα κέινο ηεο 

Έλσζεο Μνπζείσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δήισλε φηη «ην κνπζείν ζήκεξα είλαη 

                                                

32Dodd, J.,Jones, C.,«Σα „Γεληθά Απνηειέζκαηα ηεο Μάζεζεο‟: Έλα ελλνηαθφ πιαίζην γηα ηελ 

θαηάδεημε ηεο επίδξαζεο ηεο κάζεζεο ζηα κνπζεία», Τεηξάδηα Μνπζεηνινγίαο, 2009, ζζ. 6, 11-19. 
33Spalding, J.,The Poetic Museum: Reviving Historic Collections, 2002. 
34ην ίδην, ζ. 158. 
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πξσηίζησο ν ηζηόηνπόο ηνπ θαη δεπηεξεπόλησο ην θηίξηό ηνπ».
35

Δίλαη εχινγεο ινηπφλ νη 

εξσηήζεηο: «Πόηε μεθηλά έλα κνπζείν; Όηαλ ην βιέπνπκε; Όηαλ κπαίλνπκε κέζα; Ή 

όηαλ είλαη ζηε ζθέςε καο;». Δπεθηείλνληαο ηνλ ίδην ζπιινγηζκφ ζα ιέγακε: Μήπσο 

μεθηλά φηαλ κπαίλνπκε ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ; Όηαλ αλνίγνπκε κηα εθαξκνγή ηνπ ζην 

θηλεηφ καο ηειέθσλν; Όηαλ ζπκκεηέρνπκε ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζπιινγψλ ηνπ 

κέζσ κηαο ζρεηηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, θ.ν.θ..
36

 

Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή δελ είλαη εχθνιε, ιφγσ ηεο πνηνηηθήο 

πξσηίζησο θαη φρη ηφζν ηεο πνζνηηθήο ηεο δηάζηαζεο. Έρεη φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία ε 

εμέηαζε ηεο ελζσκάησζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ 

κνπζείσλ, θαζψο θαη ηε κνπζεηνινγηθή ηνπο πξαθηηθή. Χζηφζν, ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε κάζεζε ζηα κνπζεία παξαηεξείηαη φηη ηφζν 

ζηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη απφ «εμσηεξηθνχο θνξείο», φζν θαη θαη ζηηο 

εθαξκνγέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηα ίδηα ηα κνπζεία, ππάξρεη ζαθήο ζηξνθή πξνο 

ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, επξχηεξα θαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκεο.
37

 Βεβαίσο, θάπνηεο 

απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνληαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηνικεξφηεξεο θαη πην πεηξακαηηθέο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.
38

 

1.2. Η Μνπζεηαθή Αγσγή θαη ε εκαζία ηεο 

1.2.1.Ο Ρόινο ηεο Μνπζεηαθήο Αγσγήο 

Ο φξνο κνπζεηαθή αγσγή απνζθνπνχζε ζηελ απφδνζε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο 

άπνςεο φηη νη παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζε κνπζεία ηαπηίδνληαλ κε ηελ αηζζεηηθή 

αγσγή, απερψληαο ηελ άπνςε φηη ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

κνπζείνπ θηλνχληαλ πεξηζζφηεξν ζηε θηινζνθία ελφο αλνηρηνχ πιαηζίνπ αγσγήο θαη 

                                                

35Πξφθεηηαη γηα ειεχζεξε κεηάθξαζε ηεο θξάζεο: «a museum nowadays is a website with a building 

attached» (βι. Αξβαλίηεο, Κ., «Απφ ηελ Σερλνινγία ηνπ Μνπζείνπ ζηε Μνπζεηνινγία ηεο 

Σερλνινγίαο», Τα κνπζεία θαη ε κνπζεηνινγία ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία. Νέεο πξνθιήζεηο, λέεο ζρέζεηο 

(Μέξνο IA΄), Archaeology&Arts, http://www.archaiologia.gr/blog/2014/12/08/%cf%84%ce%b1-

%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-

%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b

1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%b3-12/ 
36ην ίδην. 
37Μπνχληα, Α., Νηθνλάλνπ, Ν.,«Μνπζεηαθά αληηθείκελα θαη εξκελεία: δεκηνπξγψληαο ηελ εκπεηξία, 

επηδηψθνληαο ηελ επηθνηλσλία», ζην Ν. Νηθνλάλνπ, & Κ. Καζβίθεο (επηκ.), Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην 

ρξόλν: Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζόληνο (ζ. 66-95), Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2008. 
38Γηαλλνχηζνπ, Ν., Μπνχληα, Α., Ρνχζζνπ, Μ., Αβνχξεο, Ν., «Αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

κε ζηφρν ηε κάζεζε ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ: κία θξηηηθή ζεψξεζε επηιεγκέλσλ παξαδεηγκάησλ», 

Θέκαηα Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 4(1-3), 131-149, 2011. 
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φρη νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία θαη ε ζεζκνζέηεζε αληίζηνηρσλ 

ηκεκάησλ ζηα κνπζεία νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ πηνζέηεζε, καδί κε ηνλ φξν 

κνπζεηαθή αγσγή, θαηηνπ φξνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθή, κεηαθξαζκέλσλ απφ ηελ 

αγγινζαμνληθή θαη γεξκαληθή βηβιηνγξαθία φξσλ (Museum Education θαη 

Museumspädagogik), πνπ απέδηδαλ θαιχηεξα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ. ήκεξα ζεσξνχληαη θαη νη δχν φξνη 

δφθηκνη, έηζη ψζηε, κηα δξαζηεξηφηεηα ζε έλα κνπζείν ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε 

κνπζεηνπαηδαγσγηθή είηε εθπαηδεπηηθή (σο αγσγή), ελψ αλαθεξφκαζηε ζε 

κνπζεηνπαηδαγσγνχο θαη φρη εθπαηδεπηηθνχο ηνπ κνπζείνπ.
39

 

Γεληθά, ε κνπζεηαθή αγσγή απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε λέσλ παηδαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα π.ρ. Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο, Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Λανγξαθίαο 

θ.ιπ.. Καηά ζπλέπεηα, ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε επηλφεζε θαη ε εθπφλεζε 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, ε 

ιεηηνπξγηθή παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θσηηζκφο, αλαπαξαζηάζεηο ρψξσλ, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη δηαδξαζηηθφηεηα θ.ιπ.) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ κνπζείνπ σο ζχγρξνλνπ 

θνξέα ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.
40

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν θαίλεηαη φηη έρεη πιένλ 

ππεηζέιζεη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Απαηηείηαη ζπλεπψο 

ε δηακφξθσζε κίαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο γεληθφηεξα απνδεθηέο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο δηδαθηηθέο παξαδνρέο, παξφηη πνιιέο θνξέο, ε πνιηηεία 

παξαιείπεη ηε ράξαμε κηαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ νπνία λα 

ελζσκαηψλεηαη ην κνπζείν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γχξν απφ απηφ.
41

 

                                                

39Νηθνλάλνπ, Ν., Μπνχληα, Α., Φηιηππνππνιίηε, Α., Υνπξκνπδηάδε, Α., Γαλλνχηζνπ, Ν., Μνπζεηαθή 
Μάζεζε θαη Δκπεηξία ζηνλ 21ν αηώλα, ΔΑΒ, 2015. 
40Λενληζίλεο, Γ. Ν., «Σν κνπζείν ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ηεο γεληθήο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο», 

ζην: Κφθθηλνο, Γ., Αιεμάθε, Δ. (επηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή, εθδ. 

Μεηαίρκην, Αζήλα, 2002. 
41Κνπβέιε, Α.,«Ο καζεηήο θαη ην κνπζείν: Βηψκαηα θαη αληηιήςεηο», Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ, 104-105 (Α΄- Β΄), ζζ. 63-87, 2001. 
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Πξαθηηθά, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελφο κνπζείνπ απνηειεί κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο (βι. § 

1.2.3),ζηεξηγκέλεο ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνχ θνηλνχ, ηεο 

ρσξνηαμηθήο δηακφξθσζεο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ, φηαλ ε εθπαίδεπζε αθνξά ζε καζεηέο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ θάλνπκε ιφγν 

γηα κνπζεηαθή αγσγή, ελλννχκε:
42

 

•Δθπαίδεπζε γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ θχιν, ειηθία, θαηαγσγή θαη φπνηα άιιε 

δηάθξηζε, 

• Δθπαίδεπζε ζε νκάδεο, είηε ζρνιηθέο είηε ελειίθσλ, ππεξειίθσλ, αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, νκάδεο επηζθεπηψλ θ.ιπ. 

• Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ έθζεζε, ηελ παξνπζίαζε ζπιινγψλ, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, θαηαιφγσλ, ςεθηαθψλ δίζθσλ θ.ιπ. 

Δίλαη αθφκε πξνθαλέο φηη, κε δεδνκέλε ηε δηεπξπκέλε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία 

ηνπ κνπζείνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, απηφ απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ζρέζε κε ηηο θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηνχ κνπζείνπ ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, έγθεηηαη ζηελ πξφζβαζε 

ηεο γλψζεο κέζα ζην κνπζείν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

κάζεζεο κέζα ζην κνπζεηαθφ ρψξν θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, κε απψηεξν βέβαηα ζηφρν ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

1.2.2. Φπζηθή θαη Δηθνληθή Πεξηήγεζε ζε Μνπζείν 

Με ηα πξναλαθεξζέληα ηξία είδε κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, ην κνπζείν 

πξνζεγγίδεη θάζε είδνπο θνηλφ. Με δεδνκέλν φηη κάζεζε δελ ππάξρεη, αλ δελ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε νη νξγαλσηέο εθζέζεσλ ή πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία κειεηνχλ 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα θηλεηνπνηήζνπλ φιεο ηηο αηζζήζεηο καδί κε ηηο άιιεο 

καζεζηαθέο δεμηφηεηεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηζζήζεσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

κάζεζε ζην κνπζείν. Αθφκε, ε αιιειεπίδξαζε κε ηα εθηηζέκελα αληηθείκελα είλαη 

νπζηαζηηθά ε εξκελεία πνπ θάλεη ν επηζθέπηεο θαη ε νπνία είλαη απνιχησο 

πξνζσπηθή, πνπ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ. Έρεη 
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επίζεο ζεκαζία γηα ην είδνο ηεο εξκελείαο ησλ εθζεκάησλ, ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν εθηίζεηαη. Σν ίδην αληηθείκελν επηδέρεηαη δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Δπνκέλσο, ην ίδην ην Μνπζείν κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

δηάθνξεο εξκελείεο θαη εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα κε ηα ίδηα αληηθείκελα 

εθζέηνληάο ηα κε δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ζθνπηά θαη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα. Δίλαη 

επνκέλσο ζεκαληηθφ γηα έλα κνπζείν λα πξνάγεη ηελ βησκαηηθή πιεπξά ηεο 

ζρέζεο επηζθεπηψλ-αληηθεηκέλσλ θηλεηνπνηψληαο φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο 

αηζζήζεηο.
43

 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην 

Μνπζείν είλαη ηα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εθζέκαηα θαη ηα νπνία απνηεινχλ ην 

βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ, σο θνξέαο εξκελείαο ησλ εθζεκάησλ θαη 

θνξέαο κελπκάησλ γηα ηνλ επηζθέπηε. Σν θείκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί γιψζζα 

θαηαλνεηή, φρη αθαδεκατθή, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, θαη λα είλαη αθξηβέο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν επηζθέπηεο έρεη ηελ ηάζε λα ην δέρεηαη σο αιεζηλφ θαη 

αμηφπηζην.
44

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ πξνζθέξνπλ ηα θείκελα ζε έλα κνπζείν είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ ηεο επίζθεςεο κε δεδνκέλν φηη ελζαξξχλεηαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ ή αθφκε κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, φια ηα θείκελα(ηίηινη, ιεδάληεο, θείκελα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, θ.ιπ.) ζα πξέπεη 

λα έρνπλ απηνηειέο λφεκα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ νπηηθφ πιηθφ.
45

 

Οξγαλσηηθά, κία έθζεζε, ρξεηάδεηαη λα βξεζεί ε θαηάιιειε ζρέζε κεηαμχ 

ελφο πιήζνπο αλνξγάλσησλ πιεξνθνξηψλ θαη κίαο κνλφηνλεο νπηηθά νξγαλσκέλεο 

παξνπζίαζεο. εκαληηθή ζπκβνιή ζ‟ απηφ ην ζέκα έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα 

πνιπκέζα. Ζ εηζαγσγή ηνπο ζην κνπζείν απμάλνπλ ηελ παξερφκελε γλψζε ζηνπο 

επηζθέπηεο, ελψ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε αληηθείκελα πνπ δελ εθηίζεληαη. 

Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο κέζα απφ δίθηπα εζληθήο θαη 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο (δηαδίθηπν), πξνζθέξνληαο πιηθφ γηα ζρνιεία θαη 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, Χζηφζν απαηηείηαη κία ηζφξξνπε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ψζηε λα κελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ απφ ην ίδην ην 

έθζεκα, κε δεδνκέλν φηη: «Η ζρέζε εηθνληθνύ θαη πξαγκαηηθνύ απαηηεί ιεπηέο 

                                                

43Hooper-Greenhill, Δ., «θέςεηο γηα ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία ζηε κεηακνληέξλα 

εθδνρή», Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, 72, 1999. 
44Γθαδή A., Νηθεθνξίδνπ, Α., «Κείκελα γηα Μνπζεία θαη Δθζέζεηο Πξνβιεκαηηζκφο, Μεζνδνινγία, 

Μειέηε Πεξίπησζεο», Μνπζεηνινγία, 2, ζζ. 2-50, 2004. 
45ην ίδην. 
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ηζνξξνπίεο θαη κειεηεκέλνπο ρεηξηζκνύο γηα λα ζηεξίμεη νπζηαζηηθά ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ ςπραγσγία θαη ηελ επηθνηλσλία.».
46

 

εκαληηθφ ξφιν γηα κία θαιή πεξηήγεζε ζε έλα κνπζείν παίδεη ε άλεζε πνπ 

ληψζεη κέζα ζην ρψξν θαη ε πξνζνρή πνπ δίλεη ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. 

πλεπψο, ε εξγνλνκία ηνπ κνπζείνπ, πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο έθζεζεο, ζην 

θσηηζκφ, ζην θαηάιιειν χςνο ησλ εθζεκάησλ, ζηηο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ζηα 

ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κέζα ζην κνπζείν. Αλαθέξνληαη δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ κνπζείσλ: Ο απζηεξφο, φπνπ ε πξνζήισζε θαη ε πιήξεο ζπγθέληξσζε είλαη νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα δεη θαλείο ηα έξγα κίαο ζπιινγήο θαη ν 

εμσζηξεθήο φπνπ ηα ίδηα ηα έξγα είλαη ε αθεηεξία γηα κηα πεξηζζφηεξν άκεζε 

αηζζεηηθή εκπεηξία.
47

Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πξνθξίλνπλ ην δεχηεξν ηξφπ 

νξγάλσζεο ησλ κνπζείσλ. 

1.2.3. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Μνπζεία 

Ζ κάζεζε ζην Μνπζείν κπνξεί λα γίλεη κε ηξείο ηξφπνπο: ηελ εηθνληθή 

κάζεζε πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ εθζεκάησλ, ηε ζπκβνιηθή πνπ 

ζπκβνινπνηεί έλλνηεο κέζσ ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ εκπεηξηθή πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ 

ηεο δηάδξαζεο, ησλ αηζζήζεσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο. 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία 

παξέρνληαη παξαθάησ:
48

 

1. ρεδηαζκφο θαη πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή απιψλ 

επηζθέςεσλ ζε κνπζεία κε έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία ησλ 

εκπιεθφκελσλ αηφκσλ (εθπαηδεπηηθψλ, κνπζεηνπαηδαγσγψλ, εκςπρσηψλ θαη 

άιισλ), έηζη ψζηε λα γίλεηαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ, λα νηθνδνκείηαη κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ε νπνία ζα βειηηζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα. 

                                                

46Οηθνλφκνπ, Μ., «Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μνπζεία: εξγαιείν, ηξνρνπέδε ή ζπξκφο;», Museology, η.1, 

Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2004. 
47Σδψξηδε, Κ., «Σν Μνπζείν σο Παηδεπηηθφ Δξγαιείν ή σο Αθεηεξία κηαο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο;», 

Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, 112, ζζ.101-108, 2010. 
48

Γειεγηαλλίδε, Β., «Ζ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Πξαθηηθέο ζηε ζπλάληεζε 

κνπζείνπ-λεπηαγσγείνπ», Σα κνπζεία θαη ε κνπζεηνινγία ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Νέεο πξνθιήζεηο, λέεο 
ζρέζεηο (Μέξνο IΓ )́ Archaeology & Arts, http://www.archaiologia.gr/blog/2015/01/19/%CF%84%CE%B1-
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2. πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε κνπζεία ππφ ηελ αηγίδα 

θνξέσλ φπσο π.ρ. θάπνην παλεπηζηήκην ή θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ Σκεκάησλ 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο. Ζ ππνζηήξημε απφ 

ηέηνηνπο θνξείο ελζαξξχλεη ην βαζκφ εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Σαθηηθή αμηνπνίεζε εξεζηζκάησλ, κέζα ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, απφ κνπζεηαθά 

αληηθείκελα, έξγα ηέρλεο, ηεθκήξηα πνιηηηζκνχ ή αθφκε θαη δεκηνπξγία 

πξνζνκνηψζεσλ κνπζεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (καζεηέο νξγαλψλνπλ, ζρεδηάδνπλ θαη 

επηκεινχληαη κηα κηθξή έθζεζε αληηθεηκέλσλ ζηε γσληά ηνπ κνπζείνπ, θηηάρλνπλ 

αλαπαξαζηάζεηο ζε Ζ/Τ, εηνηκάδνπλ θείκελα θ.ιπ.). 

4. Δπηζθέςεηο ζε ηνπηθά κνπζεία ή ζπιινγέο κε έκθαζε ζην βησκαηηθφ θαη 

ςπραγσγηθφ ζηνηρείν, ρσξίο λα ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα παξαγφκελε εξγαζία 

(π.ρ. κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεαηξηθφ παηρλίδη, αληί λα ζπκπιεξψλνπλ θχιια 

εξγαζίαο) ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζρεδηαζκέλνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. 

5. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (ζρέδηα 

εξγαζίαο – project) κε αθνξκή κνπζεηαθέο εθζέζεηο. Σα ζρέδηα εξγαζίαο ζπρλά 

νινθιεξψλνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηνηρείν 

πνπ παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε θαη επηπιένλ θίλεηξα γηα λέεο δξάζεηο. 

6. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (ζρέδηα 

εξγαζίαο – project) πνπ θαηαιήγνπλ ζε κνπζεηαθή επίζθεςε γηα επαθή κε ηα 

απζεληηθά αληηθείκελα θαη δίλνπλ ηξνθή θαζεκεξηλά γηα δεκηνπξγίεο θαη 

αθεγήζεηο. 

1.3. Η Ψεθηαθή Σερλνινγία ζηε Μνπζεηαθή Αγσγή 

1.3.1. Ψεθηαθή νξγάλσζε Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξίαο Μνπζείσλ 

Δλψ ηα κνπζεία θαηέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζπιινγέο εθζεκάησλ κε ηεξάζηην 

κέγεζνο πιεξνθνξηψλ, πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

δηαδψζνπλ απηέο ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ.
49

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα 

κεηακνξθψζνπλ ηα κνπζεία ζε ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο 

                                                

49 MacDonald, G., Alsford, S., «Toward the Meta-Museum. The Wired Museum - Emerging 

Technology and Changing Paradigms», in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired Museum, American 

Association of Museums: Washington, 1997, ζ. 308. 
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(information utilities), κε δεδνκέλν φηη νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ 

πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα δηάδνζε ηεο γλψζεο θαη κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ ηα 

κνπζεία ζε πεγέο πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο. πγθεθξηκέλα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

θπζηθή δηάζηαζε ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ-εθζεκάησλ, απηή ε κεηακφξθσζε ζα 

δψζεη ζην κνπζείν κία ςεθηαθή δηάζηαζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε κηα λέα ςεθηαθή 

κνξθή ηνπ κνπζείνπ πνπ εκπινπηίδεη ηα αληηθείκελα κε πιεξνθνξίεο.. Απηφ δειαδή 

ην κεηα-κνπζείν ζα απνηειείηαη απφ ην θπζηθφ κνπζείν θαη ηελ ςεθηαθή ηνπ 

δηάζηαζε.
50

 

Χζηφζν, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο δελ 

ζεκαίλεη πσο ηα κνπζεία ζα ράζνπλ φζα πξνζθέξνπλ σο θπζηθή δηάζηαζε, δειαδή 

σο θπζηθνί ρψξνη πνπ δηαδίδνπλ ηε γλψζε γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέζσ ησλ 

πιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αληίζεηα, ζα δεκηνπξγεζεί κηα επηπιένλ πξφζζεηε ςεθηαθή 

δηάζηαζε ζην κνπζεηαθφ ρψξν κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. Ζ 

δηάζηαζε απηή ζηα κνπζεία μεθίλεζε αξρηθά κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ζπιινγψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο νξγαλσκέλεο θαη δνκεκέλεο κνξθήο πνπ 

είραλ νη ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ήηαλ απνζεθεπκέλεο ζε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.
51

 Όκσο ηα πξψηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηα κνπζεία 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960.Σα πξψηα εκπνξηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Απφ ην 1990 θαη έπεηηα νη 

αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 

φπσο, θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, ήρνο θαη πνιπκέζα.
52

 

Ζ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ηνπ κνπζείνπ. Σα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ κνπζείνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1, 

παξάγνπλ θαη θπιάζζνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

θπιάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, φπσο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδεο, έληππεο 

                                                

50ηνίδην, ζ.ζ. 267-268. 
51Gerrard, R., «Stewardship, Collections Management and the New Technology: old problems, new 

challenges», in Proceedings of the Annual Conference Galleries On-line: Investigating New 
Technologies, 3-4 June 1996, Art Gallery of Ontario, Toronto, 1996 (βι. θαη Besser, H., «The 

Transformation of the Museum and the Way it s Perceived», in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired 

Museum, American Association of Museums, Washington, 1997). 
52Jones-Garmil, K., «Laying the Foundation: Three Decades of Computer Technology in the Museum», 

in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired Museum, American Association of Museums, Washington, 1997, 

ζζ. 51-53. 
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αλαθνξέο, βηβιηνζήθεο θαη αξρεία θαη ηηο δηαρεηξίδνληαη θπξίσο απηνί πνπ ηηο 

δεκηνπξγνχλ. Γηα παξάδεηγκα, νη επηκειεηέο γξάθνπλ θείκελα γηα ηηο εθζέζεηο, νη 

ζπληεξεηέο θξαηνχλ ζηνηρεία ζε κηα δηαθνξεηηθή βάζε δεδνκέλσλ, νη ππεχζπλνη 

δεκνζίσλ πξνγξακκάησλ θξαηνχλ αξρείν εθδειψζεσλ, νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά παθέηα, νη ππεχζπλνη αξρείνπ ηεξνχλ 

θαηαζηάζεηο δσξεψλ θαη ζπιινγψλ θαη νη ππεχζπλνη βηβιηνζήθεο ελεκεξψλνπλ ην 

αξρείν εθδφζεσλ ηνπ κνπζείνπ. Οη πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεκηνπξγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

σζηφζν ελλνηνινγηθά ζπλδένληαη, θαζψο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζηνιή θαη χπαξμε 

ηνπ κνπζείνπ σο νξγαληζκνχ.
53

 

 

 

Δηθφλα 1. Οξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε έλα κνπζείν. Πεγή: Καβαθιή, Μπαθνγηάλλε (2004). 

 

 

Χζηφζν, ην δεηνχκελν ζηε δηαρείξηζε ηεο κνπζεηαθήο πιεξνθνξίαο είλαη ε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ κνπζείνπ, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ηα ζπζηήκαηα 

πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξίαο λα ζπλεξγάδνληαη, γηα λα 

                                                

53Καβαθιή, Δ., Μπαθνγηάλλε, ., «Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηα κνπζεία», 2ν Σπλέδξην 

Μνπζεηνινγίαο ‘Η ηερλνινγία ζηελ Υπεξεζία ηεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο, Γηαρείξηζε – Δθπαίδεπζε – 

Δπηθνηλσλία’, Μπηηιήλε, 28 Ηνπλίνπ – 2 Ηνπιίνπ 2004. 
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παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δίλνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2,έηζη ψζηε απφ ηε κηα ν ρξήζηεο λα 

βιέπεη έλα εληαίν ζχζηεκα, ελψ απφ ηελ άιιε λα δηαηεξείηαη ε απηνλνκία ησλ 

επηκέξνπο, εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ.
54

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ κνπζείσλ εμειίζζνληαη ζηαδηαθά απφ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζπιινγψλ, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζε 

ζπληνκία ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα-εθζέκαηα, φπσο αξηζκνί, 

εκεξνκελίεο θαη νλφκαηα, ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ηθαλά λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ «επεμεξγαζκέλε» πιένλ πιεξνθνξία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην κνπζείν. Απηέο νη πιεξνθνξίεο καδί κε ηα αληηθείκελα-εθζέκαηα 

ησλ ζπιινγψλ, απνηεινχλ ην θεθάιαην ηνπ κνπζείνπ.
55

 

 

 

Δηθφλα 2. Γηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ κνπζείνπ. Πεγή: Καβαθιή, Μπαθνγηάλλε (2004). 

 

1.3.2. Σν Ψεθηαθό Μνπζείν θαη ν Ρόινο ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Χο ςεθηαθφ κνπζείν (digitalmuseum), ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εγθπθινπαίδεηα Britannica Online απφ ηνλ Geoffrey 

                                                

54 Mason, I., «Knowledge management and cultural institutions», in mda Conference Proceedings, 

Common Threads, Birmingham Botanical Gardens, 4-6 September, 2002. 
55Donovan, K., «The Best of Intentions: Public Access, the Web, and the Evolution of Museum 

Automation», in Museums & the Web Conference Proceedings, Los Angeles, CA, March 16-19, 1997. 
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Lewis,
56

πεξηγξάθεηαη κηα ζπιινγή απφ ςεθηαθά θαηαγεγξακκέλεο εηθφλεο, αξρεία 

ήρσλ, έγγξαθα θεηκέλνπ, θαη άιια δεδνκέλα ηζηνξηθνχ, επηζηεκνληθνχ ή 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Οπζηαζηηθά, έλα ςεθηαθφ κνπζείν δελ ζηεγάδεη πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη 

επνκέλσο ζηεξείηαη ηεο κνληκφηεηαο ηνπ ρψξνπ, θαη ησλ άιισλ ζηαηηθψλ ηδηνηήησλ 

πνπ δηαζέηεη έλα πξαγκαηηθφ κνπζείν ζχκθσλα κε ηνλ θαζηεξσκέλε ζεκαζία ηνπ 

φξνπ, ε νπνία έγθεηηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ-εθζέκαηνο. Κάπνηεο θνξέο ην ςεθηαθφ κνπζείν αλαθέξεηαη θαη σο 

ειεθηξνληθφ κνπζείν (electronicmuseum) ή εηθνληθφ κνπζείν (virtualmuseum). 

Αθφκε, ν Jamie McKenzie,
57

νξίδεη ην ςεθηαθφ κνπζείν σο κία νξγαλσκέλε 

ζπιινγή απφ ςεθηαθά ηερλνπξγήκαηα θαη πιεξνθνξηαθέο πεγέο, φπσο, πίλαθεο 

δσγξαθηθήο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, ερνγξαθήζεηο, 

απνζπάζκαηα βίληεν, άξζξα εθεκεξίδσλ, απνκαγλεηνθσλήζεηο ζπλεληεχμεσλ, 

αξηζκεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πιήζνο άιισλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ειεθηξνληθνχ κνπζείνπ. Μπνξεί επίζεο λα 

πξνζθέξεη ππνδείμεηο γηα εμαηξεηηθέο πεγέο αλά ηνλ θφζκν ζρεηηθέο κε κνπζεηαθά 

ζέκαηα. 

χκθσλα κε ηνπο James Andrews θαη Werner Schweibenz,
58

 ην ςεθηαθφ 

κνπζείν νξίδεηαη σο κία ινγηθά ζπζρεηηδφκελε ζπιινγή απφ ςεθηαθά αληηθείκελα 

πνπ ζπληάρζεθε κέζσ κηαο πνηθηιίαο κέζσλ, θαη ε νπνία, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηεο 

λα παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα θαη πνηθίια ζεκεία πξφζβαζεο, πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

επηζθέπηεο δηαηεξψληαο κηα επειημία ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο. Γελ δηαζέηεη πξαγκαηηθφ ρψξν ή κέξνο, ηα αληηθείκελά ηνπ θαη νη ζρεηηθέο κε 

απηά πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δηαδίδνληαη ζε φινλ ηνλ θφζκν. Ο νξηζκφο απηφο 

νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ην ςεθηαθφ κνπζείν σο έλα κνπζείν δίρσο ηνίρνπο. Σν 

κνπζείν απηφ είλαη αλνηρηφ γηα έλαλ δηάινγν αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο επηζθέπηεο  

πξνζθέξνληάο ηνπο ςεθηαθά αληηθείκελα ζπλδεδεκέλα κε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

είλαη αλαγλψζηκεο εθηφο ηνπ κνπζείνπ. ηηο θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ην 

                                                

56Britannica Online Article Section, 1996. 
57McKenzie, J., «Building a Virtual Museum Community», Museums & The Web Conference, Los 

Angeles, California, March 16-19,1997,  http://www.fno.org/museum/museweb.html. 
58Andrews, J., Schweibenz, W., «A New Medium for Old Masters: The Kress Study Collection Virtual 

Museum Project», School of Information Faculty Publications262, 1998. 



 

Υαηδεγηάλλε Αλαζηαζία,  
Μειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  25 

«ειεθηξνληθφ κνπζείν» ζπλδέεη ηνπο επηζθέπηεο κε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο αλά ηελ 

πθήιην πξνζθέξνληάο ηνπο έηζη κία δπλακηθή, πνιπθιαδηθή θαη πνιπκεζηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγήο. 

Σν ςεθηαθφ κνπζείν επσθειείηαη απφ ην Γηαδίθηπν κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

 Ζ παξνπζία ηνπ κνπζείνπ ζην Γηαδίθηπν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα παγθφζκηα 

δεκνζηφηεηα. 

 Πξνζθέξεη ηαρεία θαη εχθνιε επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο ζπλάδειθνπο φζν θαη κε 

ην θνηλφ. 

 Οη ςεθηαθέο εθζέζεηο κπνξνχλ λα θαηνπηξίδνπλ θαη λα ζπλερίδνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο γθαιεξί. Απηφ απνηειεί θαη ηελ 

πξνζδνθία ησλ πεξηζζφηεξσλ ςεθηαθψλ επηζθεπηψλ απφ ηα site ησλ κνπζείσλ. 

Δπηπιένλ, νη ςεθηαθέο εθζέζεηο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιηθφ ην νπνίν ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ είλαη δηαζέζηκν. 

 Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη κηα θζελή, ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη απηφ είλαη πηζαλφ λα πξνζειθχζεη ηνπο πηζαλνχο 

επηζθέπηεο. 

 Πξνζθέξεη απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε γηα αθαδεκατθέο έξεπλεο ησλ ζπιινγψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε online Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

πλεπψο, ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδέζνπκε θείκελν, εηθφλεο, ήρν θαη βίληεν ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν εγγπάηαη λα 

δψζεη ηηο επθαηξίεο εθείλεο ζηα κνπζεία γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηηο 

ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο θαζψο επίζεο λα πξνζθέξεη απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο ηνπο. Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλαλ άξηζην ηξφπν παξνρήο 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε ςεθηαθέο απεηθνλίζεηο ζπιινγψλ, σο θζελή, 

ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή παξνρήο πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

παξέρνληαο πνιιαπιά επίπεδα, πξννπηηθέο θαη δηαζηάζεηο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ ζέκα, δηαζέζηκεο ζε έλα παγθφζκην θνηλφ. 

1.3.3. Σν Ψεθηαθό Μνπζείν κέζσ δηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα 

Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ηεο Διιάδνο,
59

 παξέρεη 

ζχλδεζε κε δηάθνξα κνπζεία, κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο ρψξαο. Απηφ 

                                                

59«Οδπζζεχο», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 2007, http://www.culture.gr/. 
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πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αιθαβεηηθψλ ή ζεκαηηθψλ θαηαιφγσλ. Χζηφζν, αξθεηά απφ 

ηα αλαθεξφκελα κνπζεία δηαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο επίζεκε ηζηνζειίδα, αλεμάξηεηε 

απφ απηήλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

Σν Μνπζείν Αθξφπνιεο,
60

 παξνπζηάδεη ηα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα ηνπ 

κνπζείνπ θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο. Απφ ηηο ζπιινγέο πνπ θηινμελεί 

ζεκαληηθφηεξεο είλαη απηέο ησλ Αξρατθψλ Ηππέσλ θαη κε ηε Εσθφξν ηνπ Νανχ 

Αζελάο Νίθεο. Παξέρεη αθφκε ζπλδέζκνπο κε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Αθξφπνιεο, κε ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο θαη κε ην Δπηγξαθηθφ 

Μνπζείν ηεο Αζήλαο. 

Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο,
61

παξνπζηάδεη ηελ θάηνςε ηνπ 

θηεξίνπ κε αξηζκεκέλεο ηηο αίζνπζέο ηνπ, θαη καο ζπλδέεη θαη κε ηηο δέθα αίζνπζεο 

θαζψο θαη κε ηελ αίζνπζα «Μαλφιεο Αλδξφληθνο», φπνπ θηινμελνχληαη νη πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο, παξνπζηάδνληαο ηα εθζέκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο. 

Σν Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο,
62

 παξνπζηάδεη ηηο ζπιινγέο 

αληηθεηκέλσλ πνπ δηαζέηεη απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ιατθήο ηέρλεο θαη παξέρεη 

ζπλδέζκνπο κε ην Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα θαη κε ην Δζληθφ Αξρείν 

Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Δλδπκαζίαο. 

Σν Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν,
63

παξνπζηάδεη κέξνο ηεο λέαο 

κφληκεο έθζεζεο ησλ Βπδαληηλψλ ζπιινγψλ πνπ θηινμελεί, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο. 

Σν Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο,
64

πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζην κνπζείν, θαζψο θαη πεξηεγήζεηο ζηηο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί θαη ηηο 

ζπιινγέο πνπ δηαζέηεη κε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε 4 δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο: Εσγξαθηθή θαη Δγθαηαζηάζεηο, Φσηνγξαθία θαη Νέα Μέζα, Αξρηηεθηνληθή 

θαη Βηνκεραληθφο ρεδηαζκφο ή αλάινγα κε ηνλ θαιιηηέρλε ηεο πξνηίκεζεο καο. 

Δλεκεξψλεη αθφκε γηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ. 

                                                

60http://www.theacropolismuseum.gr/ 
61http://www.amth.gr/ 
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Σν Μνπζείν Μπελάθε,
65

παξέρεη πεξηήγεζε ζηηο ζπιινγέο πνπ δηαζέηεη θαη 

ζηηο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί, ελεκεξψλνληαο γηα ηα αληηθείκελα θαη ηηο ζρεηηθέο κε 

απηά πιεξνθνξίεο, θαζψο επίζεο γηα ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ κνπζείνπ. 

Αθφκε, γλσζηνπνηεί ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλεη θαη 

ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κνπζείνπ κε άιινπο θνξείο. εκεησηένλ φηη δηαζέηεη δπλαηφηεηα 

εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζε φιεο ηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ. 

Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο,
66

παξέρεη πεξηήγεζε ζηηο κφληκεο ζπιινγέο 

ηνπ κνπζείνπ θαη ζηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί θαηά δηαζηήκαηα. Αθφκε, 

ελεκεξψλεη γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην κνπζείν θαη 

γηα ηα δηάθνξα κηθξναληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ν επηζθέπηεο απφ ην 

πσιεηήξην ηνπ κνπζείνπ. 

Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ,
67

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηήγεζε 

ζηηο κφληκεο θαη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο θαη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα εξγαζηήξηα 

θαη ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία 

ηνπ κνπζείνπ. Γηαζέηεη αθφκε θαηάινγν κε ηηο εθδφζεηο ηνπ κνπζείνπ θαη ζειίδα 

φπνπ νη ςεθηαθνί επηζθέπηεο θαηαζέηνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα 

αιιά θαη ην ίδην ην κνπζείν. 

Σν Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ,
68

παξέρεη πξφζβαζε ζην πνιηηηζηηθφ 

θέληξν «Διιεληθφο Κφζκνο», έλα πξσηνπνξηαθφ κνπζείν πνπ δεκηνχξγεζε ην ΗΜΔ, 

ηα εθζέκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη εμ νινθιήξνπ, σο εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

αλαπηχζζεη ην ίδξπκα, φπνπ αλαπαξηζηψληαη ζε ηξηζδηάζηαηε ςεθηαθή κνξθή 

αξραία κλεκεία θαη ρψξνη, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη «Πεξηήγεζε ζηελ Αξραία 

Μίιεην», «4000 Υηιηάδεο Υξφληα Διιεληθήο Φνξεζηάο», «Ο Ναφο ηνπ Γία ζηελ 

Οιπκπία» θ.ιπ.. Γηαζέηεη επίζεο, Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ κείδνλα ειιεληζκφ 

φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα γελεαινγηθά δέληξα ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ. Αθφκε, 

ελεκεξψλεη γηα ηηο ειεθηξνληθέο θαη έληππεο εθδφζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην 

ΗΜΔ, θαζψο θαη γηα ηηο εθζέζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλεη ην 

ίδξπκα. 
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Σν Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν,
69

παξνπζηάδεη ηε κφληκε θαη ηηο πεξηνδηθέο ηνπ 

εθζέζεηο, ελψ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ππφινηπεο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλεη θαη ελεκεξψλεη επίζεο 

γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ. 
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2. Μνπζεηνινγία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ - Μνπζείν 

Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Μνπζεία θαη Μνπζεηνινγία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Μνπζείν ΦΔΤ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

2.1.Μνπζεηνινγία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

2.1.1. Καηεγνξίεο Μνπζείσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο 

Μία εηδηθή θαηεγνξία κνπζείσλ ζρεηηθή κε ηελ εμέιημε ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηα εηδηθά Μνπζεία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο (ΦΔΣ). Χζηφζν θαη ηα κνπζεία απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ, ην ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ εθζεκάησλ ηνπο, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη θ.ιπ..  

Ο βαζηθφο ηχπνο ησλ κνπζείσλ ΦΔΣ είλαη ην κνπζείν - ίδξπκα, ην νπνίν 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο:
70

 

 Σν κνπζείν εθζεκάησλ ΦΔΣ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπιινγέο απζεληηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε, δηάζσζε, δηαθχιαμε, 

ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηεο θπζηθήο, επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο θαη 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο κηαο πεξηνρήο ή κηαο επηζηεκνληθήο παξάδνζεο. Ζ 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ εμαξηάηαη (εθηφο ησλ άιισλ) απφ ην 

είδνο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ επηρεηξείηαη, Σέηνηα 

κνπζεία – πξφηππα είλαη ην Musée des Arts et Métiers (Παξίζη) θαη ην Science 

Museum (Λνλδίλν). 

 Σν «πεηξακαηηθφ» κνπζείν ΦΔΣ, κε έκθαζε ζην ζέακα θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε. Πεξηιακβάλεη κφληκεο εθζέζεηο, εξγαζηήξηα θαη επίδεημε 

πεηξακάησλ θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, απνζθνπψληαο ζηε δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ 

εκπεηξία θαη ην πείξακα. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ απηνχ ηνπ 

κνπζείνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ 

εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Σέηνην κνπζείν – πξφηππν είλαη Palais de la 

Découverte (Παξίζη). 

                                                

70Κνιηφπνπινο, Γ., Μνπζεηνινγία θπζηθώλ επηζηεκώλ Δλόηεηα 2ε: Καηεγνξίεο κνπζείσλ ΦΔΤ. 
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 Σν πνιηηηζηηθφ θέληξν ΦΔΣ, κε έκθαζε θαη πάιη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ην 

ζέακα. Πεξηιακβάλεη κφληκεο εθζέζεηο, θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε βηνκεραλία, ηελ 

ηέρλε, ηηο άιιεο επηζηήκεο. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ ζπλαξηάηαη 

κε δηαθιαδηθνχο ηνκείο φπσο νη Μεηαθνξέο, Δπηθνηλσλία, Γηάζηεκα θ.ιπ. Σέηνην 

κνπζεία – πξφηππν είλαη ηνCité des Sciences et del‟ Industrie (Paris) 

Έλαο αθφκε ηχπνο κνπζείσλ ΦΔΣ είλαη ην εηθνληθφ κνπζείν, ην νπνίν 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο:
71

 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ΦΔΣ, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εηθνληθή πεξηήγεζε ζηα κνπζεία πνπ παξνπζηάδνπλ 

 Σα κνπζεία εηθνληθψλ εθζέζεσλ ΦΔΣ, πνπ μελαγνχλ ηνλ επηζθέπηε ζην ρψξν 

ηνπ παξνπζηάδνληαο ηηο ςεθηαθέο ηνπ ζπιινγέο θαη ηηο εηθνληθέο ηνπ εθζέζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνο ην ζθνπφ απηφ ζχγρξνλε ςεθηαθή ηερλνινγία. ηα 

κνπζεία απηά γίλεηαη ζπλήζσο ρξήζε ζπζθεπψλ πινήγεζεο θνηλνχ. 

 Σα κνπζεία εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ΦΔΣ, πνπ παξέρνπλ κία εηθνληθή 

πεξηήγεζε ζε έλαλ θφζκν εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ν επηζθέπηεο βηψλεη 

«απφ θνληά» ηηο εκπεηξίεο κίαο ςεθηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη 

γεγνλφηα θαη πεηξάκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. ηα 

κνπζεία απηά γίλεηαη ζπλήζσο ρξήζε κέζσλ δηαδξαζηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ηελ 

παξνπζία ηνπ επηζθέπηε κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηηθή. Σέηνηεο εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Διιάδα παξέρεη ην Ίδξπκα 

Μείδνλνο Διιεληζκνχ. 

Ο ηχπνο ηνπ παηδηθνχ κνπζείνπ ΦΔΣ, απνηειεί εηδηθφ ηχπν ηέηνησλ 

κνπζείσλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα ΦΔΣ, φπσο:
72

 

 Σα κνπζεία πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΦΔΣ, φπνπ ηα παηδηά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ γλσζηά ηζηνξηθά πεηξάκαηα αιιά θαη άιια 

ζχγρξνλα, είηε ζηελ πξάμε είηε εηθνληθά. 

 Σα κνπζεία πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ΦΔΣ, ηα νπνία παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε παηδηά, κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξνζρεδηαζκέλσλ 

                                                

71ην ίδην. 
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δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ΦΔΣ, λα αλαπηχμνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

Σέινο, έλαο αθφκε ηχπνο κνπζείνπ ΦΔΣ είλαη ην «ηνπηθφ» (in-situ) κνπζείν  

ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε:
73

 

 Σν ζρνιηθφ κνπζείν (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην κνπζείν ηνπ Γπκλαζίνπ 

Υίνπ) 

 Σν κνπζείν κίαο πεξηνρήο (φπσο είλαη ην δίθηπν κνπζείσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο). 

 Σν παλεπηζηεκηαθφ κνπζείν (φπσο είλαη ην κνπζείν Εσνινγίαο θαη ην κνπζείν 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ)  

Χζηφζν, ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ παξαπάλσ ηδξπκάησλ είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ρψξνπο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, νη νπνίνη, 

θαηαξράο, απεπζχλνληαη ζ‟ έλα γεληθφ θνηλφ κε εηδηθψλ, ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα 

κάζεη, λα αλαθαιχςεη θαηλνχξηα αληηθείκελα, γεγνλφηα θαη ηδέεο θαη λα 

ςπραγσγεζεί. Έηζη, κε βάζε ηα παξαπάλσ, κία αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

κνπζείσλ ΦΔΣ, ζρεηίδεηαη κε ην αθξηβέο αληηθείκελφ ηνπο, νπφηε δηαθξίλνπκε ηελ 

αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε, κε βάζε ηε ζεκαηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε:
74

 

 Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο (κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηελ ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα πεξηνρψλ, απνιηζψκαηα θ.ιπ.)  

 Μνπζεία Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηα πεδία ηεο 

Φπζηθήο, Υεκείαο, Αζηξνλνκίαο, Βηνινγίαο, Ηαηξηθήο, Οξπθηνινγίαο, 

Παιαηνληνινγίαο, Γεσινγίαο)  

 Σερλνινγηθά Μνπζεία (κε πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κεηαιιεπηηθά πάξθα, ηα ηδεξνδξνκηθά Μνπζεία, ηα 

Μνπζεία Σειεπηθνηλσληψλ θ.ά.)  

 Βηνκεραληθά Μνπζεία (κε επίθεληξν ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία πξντφλησλ, 

φπσο είλαη ηα Μνπζεία Διηάο θαη Οίλνπ, Μεηάμεο θαη Μειηνχ, Μνπζεία 

Τδξνθίλεζεο ή βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο αλνηθηέο γηα ην θνηλφ)  

 Δλπδξεία, Εσνινγηθνί θαη Βνηαληθνί Κήπνη. 

                                                

73ην ίδην. 
74Γεκφπνπινο, Κ., Καθεηδήο, Η., «Σα Μνπζεία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο ζηελ 
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2.1.2.Η Δθπαηδεπηηθή πλεηζθνξά Μνπζείσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο 

θνπφο ησλ κνπζείσλ ΦΔΣ είλαη ε έθζεζε αληηθεηκέλσλ θαη ηδεψλ πνπ 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή αμία, φπσο είλαη ηα 

ηαξηρεπκέλα δψα, ηα αιιειεπηδξαζηηθά αληηθείκελα ΦΔΣ θ.ιπ.. πληεινχλ έηζη, ζηε 

δηάζσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θιεξνλνκηάο (κε δεδνκέλν φηη νη 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγία έρνπλ ηζηνξία), ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ζηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ εθιαΐθεπζε ησλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ έξεπλαο (γεθχξσζε ράζκαηνο κεηαμχ 

ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο).
75

 

Μία πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ έθζεζεο ελφο κνπζείνπ ΦΔΣ, ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηά ηνπο, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 

1.
76

 Απφ ηηο πεξηγξαθέο είλαη θαλεξά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ ζηνηρείσλ έθζεζεο, φπσο, ηεο έθζεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (ρσξίο δηακεζνιαβεηηθφ ραξαθηήξα), ηνπ ζεάκαηνο (κε έληνλν 

δηακεζνιαβεηηθφ ραξαθηήξα), ζηνηρείνπ αιιειεπίδξαζεο (πνπ πξνυπνζέηεη δξάζε 

θαη αληίδξαζε), θαζψο θαη πξνβνιή ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (πνπ δεκηνπξγεί 

θαηάιιειε αηκφζθαηξα). 

 

Πίλαθαο 1. Σα ζηνηρεία έθζεζεο ελφο κνπζείνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο. Πεγή: Κνιηφπνπινο 
(2015). 

Σχπνο ζηνηρείνπ έθζεζεο Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Απζεληηθφ αληηθείκελν Μεραλέο, εξγαζηεξηαθφο 

εμνπιηζκφο, έξγα ηέρλεο, 

αληηθείκελα ιανγξαθηθήο ή 

ηζηνξηθήο αμίαο  

Έρεη ηε δηθή ηνπ αμία, 

πξνθαιεί εξσηήκαηα, δελ 

είλαη πάληνηε 

δηακεζνιαβεηηθφ 

Θέακα Πηλαθίδεο, νπηηθναθνπζηηθφ 

ζέακα, πνιπκέζα, ζέαηξν 

Μεηαδίδεη ιφγν θαη εηθφλα, 

γελλά ζπγθίλεζε, έρεη 

δηακεζνιαβεηηθφ ραξαθηήξα 

Αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν 

 

Παηρλίδη, εθηέιεζε 

πεηξάκαηνο, ρξήζε ινγηζκηθνχ 

Δκπιέθεη ηνλ επηζθέπηε, 

πξνυπνζέηεη δξάζε, 

πξνθαιεί αλάδξαζε 

ηνηρείν πεξηβάιινληνο Γηαθφζκεζε, ζθελνζεζία, 

θπηά 

 

Γεκηνπξγεί αηκφζθαηξα, 

εληζρχεη ην κήλπκα, 

αλαδεηθλχεη ηελ άπνςε ηνπ 

ζρεδηαζηή ηεο έθζεζεο 
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Μπνξεί θαλείο λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο πνπ πξνηείλνπλ ηα κνπζεία αλάινγα κε ην βαζκφ ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην 

ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ην ζρήκα ηεο Δηθφλαο 3 παξνπζηάδεηαη κηα 

ζρεκαηηθή κνξθή ηνπ πεξηγξαθηθνχ εξγαιείνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ νξηζκέλνπο 

εξεπλεηέο,
77

 κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κνπζεία ΦΔΣ 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή, θπξίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
78

 

Ζ ηππνινγία απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηάθνξεο 

κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη αθ' ελφο κε ηηο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ ηηο νξγαλψλνπλ θαη ηηο πινπνηνχλ θαη αθ' εηέξνπ κε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θνηλνχ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη:
79

 

 Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηνπ κνπζείνπ ΦΔΣ θαη ζρεδηάδνληαη απφ παξάγνληεο ηνπ κνπζείνπ. 

 Ζ δεχηεξε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ή ζην κνπζείν ΦΔΣ ή/θαη ζην 

ζρνιείν θαη είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηάδνληαη είηε απφ παξάγνληεο ησλ δχν ρψξσλ 

είηε λ' απνηεινχλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 Ζ ηξίηε αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη απνθιεηζηηθά ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ΦΔΣ.  

Ζ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε πιηθφ πνπ λα ηνλ βνεζά λα αληιεί 

πιεξνθνξίεο γηα κνπζεία ΦΔΣ, λα επηιέγεη ζπιινγέο, εθζέζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα κνπζεία απηά ή/θαη λα ζρεδηάδεη δηθέο ηνπ κε γλψκνλα ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνηειεί επηδίσμε φρη κφλν ηνπ 

ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ κνπζείσλ. Σν πξνηεηλφκελν 

εξγαιείν πεξηγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ ΦΔΣ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν πεξηγξαθήο θαη ζχγθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηφζν εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη εθ 

κέξνπο ηνπ κνπζείνπ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

                                                

77Κνιηφπνπινο, Γ.,Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζείνπ θπζηθώλ επηζηεκώλ, Μεηαίρκην, 2005. 
78Γθνχζθνπ, Δ.,«Ο Γνκεκέλνο Δθπαηδεπηηθφο Ρφινο ηνπ κνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο, κε έκθαζε ζην 

κνπζείν Εσνινγίαο», Μεηαπηπρηαθή εξγαζία. ΣΔΔΑΠΖ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2006. 
79Κνιηφπνπινο, Γ., Γθνχζθνπ, Δ., «Έλα εξγαιείν πεξηγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο», Γηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ: Έξεπλα θαη Πξάμε, ηεχρνο 42-43, 2013. 
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Δηθφλα 3. Πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ ΦΔΣ. Κνιηφπνπινο, Γθνχζθνπ (2013). 
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2.2. Ψεθηαθή Σερλνινγία & Μνπζεηνινγία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

2.2.1.Ψεθηαθά θαη Δηθνληθά Μνπζεία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο παξέρνπλ δηεπξπκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο γηα αιιειεπίδξαζε, δηάδξαζε, ελεξγή ζπκκεηνρή, θαη 

ζπλεξγαζία ζε έλα κνπζείν ΦΔΣ. Παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζηνπο επηζθέπηεο ησλ 

κνπζείσλ λα επηιέγνπλ πεξηερφκελα, λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο 

δηαδξνκέο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο αιιά θαη δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο 

πεξηερνκέλνπ θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ κε άιινπο, εληζρχνληαο ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο.  Παξάιιεια, ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε δηαλνεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε.
80

Χζηφζν αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απνηειεί ν 

ζρεδηαζκφο ηέηνησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζηε κνπζεηαθή κάζεζε, ψζηε λα 

ζπλππνινγίδεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ επηζθέπηε, λα 

πξνάγνληαη νη δηαδηθαζίεο «ζπλάληεζεο» ηνπ ρξήζηε κε ην κνπζεηαθφ έθζεκα, λα 

αμηνπνηνχληαη νη παηδαγσγηθέο αμίεο ησλ αληηθεηκέλσλ, λα πξνσζνχληαη νη 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο γηα ηελ ελζάξξπλζε κηαο ελεξγεηηθήο ζηάζεο ηνπ ρξήζηε. 

Έλα ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ςεθηαθήο εθαξκνγήο είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη δνκείηαη γχξσ απφ 

κηα «εηθνληθή» επίζθεςε ζην Μνπζείν Σερλνινγίαο Cité des Sciences et de l‟ 

Industrie ζην Παξίζη θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε εθζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μνπζείνπ. Σν πξφγξακκα δνκείηαη ζε ηξία 

επίπεδα: Σν πξψην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηελ «εηθνληθή 

επίζθεςε» ζην κνπζείν., κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζθηάο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε ηερλνινγίαο. Σν 

δεχηεξν επίπεδν απνηειείηαη θαη απηφ απφ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δνκνχληαη 

                                                

80Νηθνλάλνπ, Ν., Μπνχληα, Α., «Δθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ζηα ειιεληθά κνπζεία: κηα 
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& Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε», Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βφινο, 28-30 επηεκβξίνπ 2012. 
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γχξσ απφ ηελ εηθνληθή επίζθεςε ζην κνπζείν θαη εηδηθφηεξα ηξεηο πξνζνκνηψζεηο κε 

αληηθείκελν ηε ζθηά, κε ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ, 

δειαδή ηελ απφθηεζε γλψζεο. Σν ηξίην επίπεδν, κε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο, απνζθνπεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ δπζθνιηψλ.
81

 

2.2.2.Παξαδνδζηαθά θαη ζύγρξνλα Μνπζεία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπδεηείηαη επξέσο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ 

ηνπ κνπζείνπ ΦΔΣ, πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάρπζεο ηδεψλ θαη 

γλψζεο παξά ηεο δηάζσζεο κφλν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μεηά 

ην δέθαην έλαην αηψλα παξαηεξνχληαη δπν κεγάιεο θάζεηο αλάπηπμεο κνπζείσλ 

ΦΔΣ.  

Καηά ηελ πξψηε θάζε ησλ κνπζείσλ ΦΔΣ, ην παξερφκελν έθζεκα εθθξάδεη 

ηε γλψζε ζε κηα πνιχ εμεηδηθεπκέλε κνξθή ηεο, πνπ παξάγεηαη απφ κηα νκάδα 

«εηδηθψλ» θαη εθηίζεηαη ζηνπο «κε εηδηθνχο», απνζθνπψληαο θπξίσο ζηελ απφζπαζε 

ηνπ ζαπκαζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη: α) κέζσ ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ εθζεκάησλ κε βάζε ηελ εζσηεξηθή επηζηεκνληθή ινγηθή ηνπο θαη β) 

κέζσ ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ εθηηζέκελσλ αληηθεηκέλσλ σο απνδείμεηο ηεο 

αθξίβεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ λφκσλ.  

Καηά ηε δεχηεξε θάζε ησλ κνπζείσλ ΦΔΣ, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία 

πξνβάιινληαη σο ινγηθή θαη ε κεζνδνινγία ηνπ νπνίνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ 

νπνίσλ απαηηείηαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ «κε-εηδηθψλ» επηζθεπηψλ κε δηαδξαζηηθνχ 

ηχπνπ εθζέκαηα. Πξνθαλψο ε δηαδξαζηηθφηεηα βξίζθεη έλα επξχ πιαίζην 

ελεξγνπνίεζήο ηεο ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή ηερλνινγία. Παξάιιεια ζηε θάζε απηή 

εθηφο απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ «κε-εηδηθνχ» θνηλνχ, πξνσζείηαη κέζσ ηνπ 

κνπζείνπ ΦΔΣ θαη ε αλάδεημε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δηάδνζεο 

ηεο γλψζεο κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ, ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο 

αλάκεζα ζηηο δπν θάζεηο, φπνπ γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξεηηθή κνπζεηνινγηθή 

πξνζέγγηζε αλάκεζά ηνπο.
82
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Πίλαθαο 2. ηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ παξαδνζηαθνχ Μνπζείνπ ΦΔΣ θαη ζχγρξνλνπ δηαδξαζηηθνχ 
κνπζείνπ ΦΔΣ. Πεγή: Γεκφπνπινο, Καθεηδήο (2014). 

Μνπζεία πξψηεο θάζεο 

(παξαδνζηαθή κνπζεηνινγηθή πξνζέγγηζε) 

Μνπζεία δεχηεξεο θάζεο 

(ζχγρξνλε κνπζεηνινγηθή πξνζέγγηζε) 

πιινγέο αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηηο 

ηαμηλνκεηηθέο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ  

Ο επηζθέπηεο σο απιφο ζεαηήο ησλ εθζεκάησλ 

 

 

Πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαηαλφεζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαηλνκέλσλ  

Ο επηζθέπηεο ρεηξίδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηα 

εθζέκαηα (δηαδξαζηηθά εθζέκαηα)  

Ζ Δπηζηήκε θαη ε Σερλνινγία παξνπζηάδνληαη 

μεθνκκέλεο απφ άιια πεδία ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο   

Ζ Δπηζηήκε θαη ε Σερλνινγία παξνπζηάδνληαη 

σο πεξηνρέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε άιια πεδία 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο  

 

Σν Μνπζείν σο αθαδεκατθφ ίδξπκα (λαφο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο)  

 

Σν Μνπζείν σο θαζεκεξηλφο ρψξνο   

 

ηφρνο είλαη ε απφζπαζε ηνπ ζαπκαζκνχ γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο 

ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε 

πγηνχο ζθεπηηθηζκνχ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο 

 

2.3.Μνπζείν Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

2.3.1. Ιζηνξηθά ηνηρεία Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Παλεπ. Παηξώλ 

Σν Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο (ΜΔΣ) ζεζκνζεηήζεθε ην 

2001 σο εξγαζηήξην ηεο ρνιήο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

θαη ζηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ζην Ρίν. Σν κνπζείν έρεη 

σο αληηθείκελφ ηνπ θπξίσο ηελ απφθηεζε, 

ηε ζπληήξεζε θαη ηε κειέηε ηεθκεξίσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, γηα λα ηα δηαζέζεη ζηε ζπλέρεηα ζην 

θνηλφ ηνπ. Δδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα ην Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο δηαδίδεη θαη πξνσζεί ηελ επηζηήκε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πεδία θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα, δίλνληαο ζην θνηλφ 

ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή θαη λα απνθηήζεη βηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 

Απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ κνπζείνπ μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη απηή πνπ είλαη αθηεξσκέλε 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

κέζα απφ πεηξάκαηα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 
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Σν Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, απέλαληη απφ ην πλεδξηαθφ 

Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θάησ απφ ην εζηηαηφξην ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

«Πάξθν ηεο Δηξήλεο» θαη νη εθζεζηαθνί ρψξνη είλαη πξνζβάζηκνη ζε άηνκα κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα. (βι. Δηθφλα 4). 

 

 

Δηθφλα 4. Δμσηεξηθή φςε ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

 

Οη ζηφρνη ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ είλαη: 

 λα δηαδψζεη ηελ επηζηήκε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα επίπεδα. 

 λα θέξεη ζε επαθή ην θνηλφ ηνπ κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηα ηειεπηαία 

επηηεχγκαηά ηεο. 

 λα πξνσζήζεη ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηα 

νπνία ην θνηλφ είλαη θαζεκεξηλά ζε επαθή θαη αγλνεί ή ζα ήζειε λα κάζεη 

πεξηζζφηεξα. 

 λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ ηνπ λα απνθηήζεη βηψκαηα ζε ζρεηηθά ζέκαηα. 
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2.3.2. Οξγάλσζε Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Παλεπ. Παηξώλ 

Σν Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

αζρνιείηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγψλ θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ κφληκσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζή ηνπο κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σν πιηθφ ην νπνίν ζπγθξνηεί θαη 

εκπινπηίδεη ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ είλαη ζθεχε, εξγαιεία, κεραλήκαηα, 

ηερλνινγηθφο θ.ά. εμνπιηζκφο, αξρεηαθφ πιηθφ, θσηνγξαθηθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ράξηεο, βηβιία θαη άιιν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ (βι. Δηθφλεο 5, 6 θαη 7). Γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ, ην Μνπζείν είλαη ζε επαθή κε θνξείο πνπ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

ην Μνπζείν ιεηηνπξγνχλ κφληκεο εθζέζεηο, φπσο απηή ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη ελεκεξσηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, ζπλαπιίεο, 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηάθνξα 

είδε θνηλνχ. Όιεο νη εθδειψζεηο είλαη αλνηρηέο ζην θνηλφ. πλεξγάδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζρεηηθνχο κε ηα είδε ησλ κφληκσλ εθζέζεσλ πνπ δηαζέηεη 

(ΟΣΔ θαη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ) θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ πνπ θηινμελεί 

θαηά θαηξνχο. Δπηζθέςεηο νκάδσλ θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Μνπζείνπ. 

 

 

Δηθφλα 5. Απφ ηελ έθζεζε γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ηνπ ΜΔΣ. 
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Δηθφλα 6. Απφ ηελ έθζεζε θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΜΔΣ. 

 

 

Δηθφλα 7. Γηάθνξα εθζέκαηα ηνπ ΜΔΣ. 

 

Σν Μνπζείν δηεπζχλεηαη απφ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ελψ ηηο επαθέο κε δηάθνξνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο 
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θνξείο πξαγκαηνπνηεί ππεχζπλε επηθνηλσλίαο. Δπηζθέςεηο νκάδσλ θαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Μνπζείνπ. 

2.3.3. Θεκαηηθέο Δλόηεηεο θαη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

ην Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά Δθπαηδεπηηθέο Ξελαγήζεηο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

ηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Έθζεζε, «Οη 

Σειεπηθνηλσλίεο ζηε δσή καο», θαη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο πνπ θηινμελνχληαη. Γηα 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζπληζηάηαη απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Μνπζείνπ ε πξνεηνηκαζία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ε αμηνπνίεζε 

ηεο επίζθεςεο κε δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε, ελψ θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ πξνεηνηκάδεηαη απφ ην Μνπζείν (βι. Δηθφλα 8). 

Παξέρνληαη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθά projects κεγάιεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ πξνυπνζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηζθέςεηο ζην 

Μνπζείν θαη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ηνπ εθζεζηαθνχ ηνπ ρψξνπ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μνπζείν (βι. Δηθφλα 9). Σα projects 

ζπληζηάηαη λα έρνπλ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ην Μνπζείν εθδίδεη ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηνλ ηίηιν  Αλα-ΜΔΤ-

άδνζε (βι. Δηθφλα 10). 

 

 

Δηθφλα 8. Δθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην ΜΔΣ. 



 

Υαηδεγηάλλε Αλαζηαζία,  
Μειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  42 

 

Δηθφλα 9. Φπιιάδηα απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΣ. 

 

 

Δηθφλα 10. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΜΔΣ. 
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3. Ιζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο θαη 

Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Γνκή, Οξγάλσζε θαη Πεξηερόκελα Ιζηνζειίδαο 

3.1. Η Γνκή ηεο Ιζηνζειίδαο 

3.1.1.Βαζηθό Πεξηερόκελν 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο θαη Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ θαηαζθεπάζζεθε απφ ηε γξάθνπζα κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη βαζηθέο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ ρξήζηε θαη κειινληηθνχ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ, φπσο ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ην ζθνπφ ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ, ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

νκαδηθψλ επηζθέςεσλ καζεηψλ θαη ινηπνχ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ.  

Αθφκε, ε ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην κνπζείν γηα 

ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηαρπδξνκείνπ πνπ αθήλεη ν ρξήζηεο-επηζθέπηεο καδί κε ην 

εξψηεκά ηνπ, ψζηε λα ππάξρεη ε ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κνπζείνπ. 

Ζ θαηαζθεπαζζείζα ηζηνζειίδα βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

URL<http://museum16.webnode.gr/> θαη θαηαζθεπάζζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ινγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο WebnodeAG. 

3.1.2. Μελνύ, Δηθόλεο θαη Γξαζηεξηόηεηεο 

Ο ράξηεο ηεο θαηαζθεπαζζείζαο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Μνπζείνπ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε ηα κελνχ θαη ηα 

ππνκελνχ πνπ παξέρνληαη, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 11 πνπ αθνινπζεί. Ζ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο γίλεηαη εθηθηή κε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνχ πιήθηξνπ ηνπ 

πνληηθηνχ. Σα ππνκελνχ είλαη αλαδπφκελα θαη εκθαλίδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ 

δείθηε πάλσ απφ απηά θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο γίλεηαη επίζεο κε ην πάηεκα ηνπ 

αξηζηεξνχ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνχ. Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπο παξέρεηαη ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν. 

 

 

http://museum16.webnode.gr/
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3.2.Πεξηγξαθή Ιζηνζειίδαο Μνπζείνπ Σερλνινγίαο Παλ. Παηξώλ 

3.2.1. Αξρηθή ειίδα 

Ζ Αξρηθή ζειίδα ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 12 πνπ αθνινπζεί. Πεξηιακβάλεη 

κία γεληθή εηζαγσγή κε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ κνπζείνπ θαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία γηα ηνπο ζθνπνχο, ηα εθζέκαηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζπλεξγαζίεο θαη 

ηνπο ηξφπνπ πινπνίεζεο φισλ απηψλ (Δηθφλα 13). Αθφκε, εηζάγεη ην ρξήζηε ζηα 

είδε ησλ εθζέζεσλ πνπ  δηαζέηεη (Δηθφλα 14). 

Μέζσ ηεο Αξρηθήο ζειίδαο ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε θαη ζηα ππφινηπα 

κέξε ηεο ηζηνζειίδαο ζηα νπνία ζέιεη λα πινεγεζεί, φπσο ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. Αθφκε, δηαηίζεηαη πιήθηξν γηα πξψηε επηθνηλσλία κε ην κνπζείν γηα  ηελ 

επίζθεςε ζρνιείνπ ή νκάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο (Δηθφλα 15).  

 ΑΡΥΙΚΗ 

 ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑ 

o ΤΛΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ 

o Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΣΗ 

o ΔΙΟΙΚΗΗ 

o ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

o ΜΟΝΙΜΕ ΕΚΘΕΕΙ 

o ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ 

o ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

 
Δηθφλα 11. Βαζηθφ κελνχ θαη ππνκελνχ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ κνπζείνπ 
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Δηθφλα 12. Αξρηθή ζειίδα 

 

 

Δηθφλα 13. Αξρηθή ζειίδα - Δηζαγσγή ζην Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο – βαζηθφ θείκελν. 
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Δηθφλα 14. Αξρηθή ζειίδα – Δηζαγσγή ζηηο εθζέζεηο πνπ θηινμελνχληαη. 

 

 

Δηθφλα 15. Αξρηθή ζειίδα – Πιήθηξν πξψηεο επηθνηλσλίαο κε ην κνπζείν. 

 

 

Δηθφλα 16. Γεληθφ Τπνζέιηδν. 

 

3.2.2. ρεηηθά κε εκάο 

Ζ ζειίδα απηή παξέρεη ζην ρξήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 17, ελψ αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο δηάζσζεο, εξκελείαο θα 

πξνβνιήο ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ εθζεκάησλ (Δηθφλα 18). Λεπηνκέξεηεο παξέρνληαη 

ζηα αλαδπφκελα ππνκελνχ. 

 

 

Δηθφλα 17. ρεηηθά κε εκάο. 
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Δηθφλα 18. ρεηηθά κε εκάο – βαζηθφ θείκελν. 

3.2.2.1. πιινγή πιηθνχ  

Ζ ζειίδα απηή εηζάγεη ηνλ ρξήζηε ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

Μνπζείνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 19. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ηνπ 

πιηθνχ θαζψο θαη κία πξφζθιεζε γηα πξνζθνξά πιηθνχ παξέρεηαη ζε θείκελν ηεο 

ζειίδαο (Δηθφλα 20). 

 

 

Δηθφλα 19. ρεηηθά κε εκάο – πιινγή πιηθνχ. 

 

 

Δηθφλα 20. ρεηηθά κε εκάο – πιινγή πιηθνχ – βαζηθφ θείκελν. 
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3.2.2.2. Ζ νκάδα κειέηεο  

ηε ζειίδα απηή αλαθέξεηαη ε Οκάδα Μειέηεο ηνπ Μνπζείνπ, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 21. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζ‟ απηήλ γίλεηαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί 

(Δηθφλα 22). 

 

 

Δηθφλα 21. ρεηηθά κε εκάο – Ζ Οκάδα Μειέηεο. 

 

 

Δηθφλα 22. ρεηηθά κε εκάο – Ζ Οκάδα Μειέηεο – βαζηθφ θείκελν. 

 

3.2.2.3. Γηνίθεζε 

ηε ζειίδα απηή αλαθέξεηαη ε Γηνίθεζε ηνπ Μνπζείνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 23. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζ‟ απηήλ γίλεηαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί 

(Δηθφλα 24). 

 

 

Δηθφλα 23. ρεηηθά κε εκάο – Γηνίθεζε. 

 

 

Δηθφλα 24. ρεηηθά κε εκάο – Γηνίθεζε – βαζηθφ θείκελν. 
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3.2.2.4. Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

ηε ζειίδα απηή αλαθέξνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 25. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζ‟ απηέο γίλεηαη ζην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί (Δηθφλα 26). 

 

 

Δηθφλα 25. ρεηηθά κε εκάο – Ώξεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Δηθφλα 26. ρεηηθά κε εκάο – Ώξεο ιεηηνπξγίαο – βαζηθφ θείκελν. 

 

3.2.3. Γξαζηεξηόηεηεο 

Ζ ζειίδα απηή παξέρεη ζην ρξήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 27, ελψ αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο 

απηψλ ησ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μνπζείνπ (Δηθφλεο 28, 29 θαη 30). Λεπηνκέξεηεο παξέρνληαη 

ζηα αλαδπφκελα ππνκελνχ. 

 

 

Δηθφλα 27. Γξαζηεξηφηεηεο. 
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Δηθφλα 28. Γξαζηεξηφηεηεο – βαζηθφ θείκελν. 

 

 

Δηθφλα 29. Γξαζηεξηφηεηεο – Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – βαζηθφ θείκελν. 
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Δηθφλα 30. Γξαζηεξηφηεηεο – Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο – βαζηθφ θείκελν. 

 

3.2.3.1. Μφληκεο Δθζέζεηο 

ηε ζειίδα απηή αλαθέξνληαη νη κφληκεο εθζέζεηο ηνπ Μνπζείνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 31. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζ‟ απηέο γίλεηαη ζην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί (Δηθφλα 32). 

 

 

Δηθφλα 31. Γξαζηεξηφηεηεο – Μφληκεο εθζέζεηο. 
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Δηθφλα 32. Γξαζηεξηφηεηεο – Μφληκεο εθζέζεηο – βαζηθφ θείκελν. 

 

3.2.3.2. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

ηε ζειίδα απηή αλαθέξνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 25. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζ‟ απηέο γίλεηαη ζην θείκελν 

πνπ αθνινπζεί, φπνπ παξαηίζεληαη θαη εηθφλεο απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη 

εθδψζεη ην κνπζείν (Δηθφλα 26). εκεηψλεηαη φηη ζηε ζέζε απηή νη ππεχζπλνη ηνπ 

κνπζείνπ ζα κπνξνχλ λα αλαξηνχλ λεψηεξα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ, 

αλαλεψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζε ηαθηηθή βάζε ην πεξηερφκελν ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ κνπζείνπ. 

 

 

Δηθφλα 33. Γξαζηεξηφηεηεο – Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Δηθφλα 34. Γξαζηεξηφηεηεο – Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – βαζηθφ θείκελν. 

 

3.2.4. Δπηθνηλσλία 

Ζ ζειίδα απηή παξέρεη ζην ρξήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Μνπζείνπ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 

35, ελψ αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Μνπζείνπ, θαη παξάιιεια παξέρνληαη θαη ινηπά ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο, φπσο ράξηεο, δηεχζπλζε, ηειέθσλα, Fax θ.ιπ. (Δηθφλα 36). 
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Δηθφλα 35. Δπηθνηλσλία. 

 

 

Δηθφλα 36. Δπηθνηλσλία – βαζηθφ θείκελν. 

3.2.5. πληειεζηέο 

Ζ ζειίδα απηή παξέρεη ζην ρξήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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Παηξψλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 37, ελψ αθνινπζεί πιήξεο θαηάινγνο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηψλ (Δηθφλα 38). 

 

 

Δηθφλα 37. πληειεζηέο. 
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Δηθφλα 38. πληειεζηέο – βαζηθφ θείκελν. 
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πκπεξάζκαηα 

 

ηνλ ππξήλα ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ βξίζθεηαη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο θαη κέζσ απηνχ ε ίδηα ε πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, κέζσ ελφο κφληκνπ 

πιηθνχ ή άπινπ αξρείνπ γηα ην πψο έδεζαλ νη άλζξσπνη θαη ηη πέηπραλ ζε έλαλ 

αιιειεμαξηψκελν θφζκν. Χζηφζν, ην κνπζείν, απφ ηελ πξψηε απιντθή κνξθή πνπ 

είρε σο ρψξνο φπνπ ζηεγάδνληαλ νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο, πέξαζε ζε ρψξν 

ζπιινγήο θαη θχιαμεο αληηθεηκέλσλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ κείδνλνο ζεκαζίαο, ελψ 

ζήκεξα ηείλεη λα απνηειεί έλαλ ρψξν κε έληνλν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 

λα δηαθπιάμεη αθελφο ηα θαηάινηπα ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπνπ 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα εθπαηδεχζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο δίλνληάο ηνπ 

εξεζίζκαηα λα ζθέθηνληαη, λα δξνπλ θαη λα εμειίζζνληαη, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαθή ησλ κνπζείσλ κε ηελ θνηλσλία παίδεη ε 

επηθνηλσλία, ε νπνία κπνξεί λα ππάξρεη ηφζν σο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ζπιινγέο (θαηάινγνη, άξζξα, ζπλέδξηα, εθζέζεηο) 

φζν θαη σο παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ (ε κφληκε 

έθζεζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηελ αθνξνχλ). Έηζη, ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπκε θείκελν, εηθφλεο, ήρν θαη 

βίληεν ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν εγγπάηαη λα δψζεη ηηο επθαηξίεο εθείλεο ζηα 

κνπζεία γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο 

θαζψο επίζεο λα πξνζθέξεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο ηνπο. Σν 

Γηαδίθηπν απνηειεί έλαλ άξηζην ηξφπν παξνρήο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε 

ςεθηαθέο απεηθνλίζεηο ζπιινγψλ, σο θζελή, ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

κνξθή παξνρήο πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Μία εηδηθή θαηεγνξία κνπζείσλ ζρεηηθή κε ηελ εμέιημε ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηα εηδηθά Μνπζεία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο (ΦΔΣ), ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ έθζεζε αληηθεηκέλσλ θαη ηδεψλ πνπ 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή αμία, φπσο είλαη ηα 

ηαξηρεπκέλα δψα, ηα αιιειεπηδξαζηηθά αληηθείκελα ΦΔΣ θ.ιπ.. πληεινχλ έηζη, ζηε 

δηάζσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θιεξνλνκηάο (κε δεδνκέλν φηη νη 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγία έρνπλ ηζηνξία), ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ζηελ 



 

Υαηδεγηάλλε Αλαζηαζία,  
Μειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  58 

εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ εθιαΐθεπζε ησλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ έξεπλαο (γεθχξσζε ράζκαηνο κεηαμχ 

ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο). 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο παξέρνπλ δηεπξπκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο γηα αιιειεπίδξαζε, δηάδξαζε, ελεξγή ζπκκεηνρή, θαη 

ζπλεξγαζία ζε έλα κνπζείν ΦΔΣ. Παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζηνπο επηζθέπηεο ησλ 

κνπζείσλ λα επηιέγνπλ πεξηερφκελα, λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο 

δηαδξνκέο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο αιιά θαη δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο 

πεξηερνκέλνπ θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ κε άιινπο, εληζρχνληαο ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο.  Παξάιιεια, ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε δηαλνεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε 

Σν Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα κνπζείνπ ΦΔΣ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπζηεκαηηθά Δθπαηδεπηηθέο Ξελαγήζεηο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, ηε Γεπηεξνβάζκηα θαη 

ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθά 

projects κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ πξνυπνζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

επηζθέςεηο ζην Μνπζείν θαη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ηνπ εθζεζηαθνχ ηνπ ρψξνπ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μνπζείν. 

ηα πιαίζηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Μνπζείνπ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

θαηαζθεπάζζεθε ηζηνζειίδα απφ ηε γξάθνπζα κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη βαζηθέο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ ρξήζηε θαη κειινληηθνχ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ, φπσο ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ην ζθνπφ ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ, ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

νκαδηθψλ επηζθέςεσλ καζεηψλ θαη ινηπνχ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ. Αθφκε, ε 

ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην κνπζείν γηα ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηαρπδξνκείνπ πνπ αθήλεη ν ρξήζηεο-επηζθέπηεο καδί κε ην εξψηεκά ηνπ, 

ψζηε λα ππάξρεη ε ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ κνπζείνπ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ παξνπζηάδνληαη κε βαζηθφ κελνχ θαη ππνκελνχ πνπ 
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εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη κέζσ απηψλ ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε θαη 

ζηα ππφινηπα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο ζηα νπνία ζέιεη λα πινεγεζεί ή λα θαηεπζπλζεί 

ζηε ζειίδα επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ νξγάλσζε 

αηνκηθήο επίζθεςεο ή επίζθεςεο ζρνιείνπ ή νκάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αξκφδηνη ηνπ κνπζείνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ θαη 

αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, ελζσκαηψλνληαο λέεο εθζέζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα., 

Πξνηείλεηαη σο ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε πξνζζήθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηκήκαηνο animation γηα ηελ εθπαίδεπζε θπξίσο καζεηψλ ζε 

νξηζκέλα ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, κε ηε κνξθή ςεθηαθψλ 

πεηξακάησλ, σο αξρηθήο εμνηθείσζεο κε ηηο εθζέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

κνπζείνπ πνπ ζα γλσξίζνπλ ζε κία κειινληηθή επίζθεςε. 
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