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Περίληψη: ∆υο είναι κυρίως οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφερόµαστε για την εκπαίδευση εκτός σχολείου, σηµαντικό 
µέρος της οποίας γίνεται ή θάπρεπε να γίνεται σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία. Ο ένας είναι η ιστορικότητα ή 
µοναδικότητα εκθεµάτων και υλικών και ο άλλος είναι ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης, αλλά και η αλλαγή 
της καθηµερινής σχολικής ρουτίνας. Παράλληλα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στην άτυπη εκπαίδευση 
επιδιώκουµε κυρίως κοινωνικούς και συναισθηµατικούς στόχους, αλλαγή στάσεων και απόκτηση δεξιοτήτων, που µάλλον 
παραµελούνται στην θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, υπέρ των γνωστικών επιδιώξεων.  
Στη εργασία αυτή θα παρουσιασθούν αποτελέσµατα από ένα µακρόχρονο ερευνητικό πρόγραµµα, που στοχεύει στη 
διερεύνηση του ρόλου των µαθητών /τριών ως επισκεπτών και των εκπαιδευτικών ως οργανωτών και συνοδών σχολικών 
επισκέψεων στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΤΜΘ). Έτσι θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα έρευνας για τις στάσεις 
µαθητών /τριών Γυµνασίου ως προς την επίσκεψη σε µια έκθεση τεχνολογίας, καθώς και τα αποτελέσµατα άλλης έρευνας 
για τις προσδοκίες και τα αποτελέσµατα της επίσκεψης µαθητών /τριών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο ΤΜΘ. Θα 
παρουσιασθούν επίσης οι διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών όταν συνοδεύουν µαθητές /τριες τους στο ΤΜΘ, αλλά και οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών της Α’ βάθµιας σε σχέση µε την οργάνωση επισκέψεων στο ΤΜΘ.  
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Abstract: There are two main reasons why we are interested in out-of-school education, a substantial part of which takes 
place in Science and Technology Museums. The first one is the historical aspect or, in other words, the unique nature of the 
exhibits and materials. The second reason is the approach of knowledge in a different way together with the change in the 
daily school routine. At the same time, we should not overlook the fact that social and emotional objectives are mainly 
pursued in informal education together with a change in attitude and acquisition of skills. These are rather neglected in the 
institutional form of education where priority is given to cognitive pursuits. 
In this work, we will present the results of a long-term research program, which aims to investigate the pupils’ role as visitors 
and the teachers’ role as those who organize and accompany school visits at the Technology Museum of Thessaloniki (TMT). 
In this context we will present the results of the research on high school students’ attitudes as far as their visit to a technology 
exhibition is concerned, together with the results of another research on the anticipations and the outcomes of a compulsory 
education pupils’ visit at TMT. Moreover, we will present the teachers’ practices when accompanying their pupils at TMT 
together with primary teachers’ attitudes regarding the organization of visits to TMT.  
 
Keywords: informal education, science and technology museums, out of school learning 

 

∆ιδασκαλία και µάθηση σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία 
A. –Εισαγωγή. Οι επισκέψεις µαθητών/ τριών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία (ΕΤΜ) είναι 
υποβαθµισµένες στη χώρα µας, για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί επικαλύπτονται από τις επισκέψεις σε 
αρχαιολογικά µουσεία, αποτέλεσµα της σπουδαίας αρχαιοελληνικής κληρονοµιάς και δεύτερον γιατί δεν 
υπάρχουν αρκετοί κατάλληλοι χώροι, ίσως λόγω και της µικρής παράδοσης της χώρας στην Τεχνολογία και τις 
Επιστήµες. 

Παρ’ όλ’ αυτά η σηµασία τους γίνεται όλο και µεγαλύτερη λόγω των αλλαγών που συντελούνται σε κοινωνικό 
και τεχνολογικό επίπεδο, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγές στο σχολείο που µέχρι τώρα ξέραµε. 
Ένας άλλος παράγοντας που καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρα τα τεχνολογικά και επιστηµονικά µουσεία σχετίζεται µε 
την έννοια – τάση για Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Αλφαβητισµό. Αν µε τον όρο αυτό δεχτούµε την 
ικανότητα των πολιτών να αντιλαµβάνονται τα σχετικά θέµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να 
συµµετέχουν ενεργά στις σχετικές συζητήσεις, τότε τα ΕΤΜ προσφέρουν ένα ιδανικό χώρο ενηµέρωσης. Το 
σχολείο είναι ένας µάλλον δυσκίνητος θεσµός και δεν µπορεί να ενσωµατώσει εύκολα τέτοια θέµατα, π.χ. 
ηθικής φύσεως για την κλωνοποίηση ή επικινδυνότητας για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Αντίθετα ένα 
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ΕΤΜ µπορεί πολύ γρήγορα, µε τη βοήθεια ειδικών και της υποδοµής του, να οργανώσει µια έκθεση ή/και 
συζητήσεις για τα σχετικά θέµατα.  
Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι η σχέση της τυπικής (σχολιοποιηµένης) προς την άτυπη (µουσειακή) 
εκπαίδευση, θα είναι δηλ. συµπληρωµατικές ή ανταγωνιστικές; Το ερώτηµα απαντάται εύκολα αν σκεφτεί 
κανείς τους στόχους κάθε µιας, τις µεθόδους και τα χαρακτηριστικά της (Hofstein & Rosensfeld, 1996). Έτσι η 
µουσειακή εκπαίδευση είναι πιο ευέλικτη π.χ. σε επιλογή θεµάτων, πιο οµαδική µε κέντρο αναφοράς το 
µαθητή/τρια, ο οποίος δεν αξιολογείται, τα αποτελέσµατά της είναι λιγότερο µετρήσιµα και η παρακολούθηση 
µάλλον εθελοντική. Αντίθετα η σχολιοποιηµένη έχει καθορισµένο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, είναι 
πιο ατοµική αφού ο µαθητής αξιολογείται, τα αποτελέσµατα της είναι εµπειρικά µετρήσιµα και η 
παρακολούθηση της αναγκαστική. Όπως φαίνεται ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας είναι µάλλον αναγκαιότητα. 

B. -Μάθηση σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία. Η µάθηση µέσω εµπειριών σε ένα µουσείο 
καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις τριών πλαισίων (Falk & Dierking, 1992): του προσωπικού – µαθητής / 
επισκέπτης, του φυσικού – χώρος και εκθέµατα µουσείου και του κοινωνικού – σχέσεις µαθητών µεταξύ τους, 
µε τους εκπαιδευτικούς ή τους ξεναγούς. Έτσι η µάθηση µπορεί να προκύψει ως διαδικασία ενδοπροσωπικής 
σύγκρουσης, όταν η αλληλεπίδραση αφορά το προσωπικό µε το φυσικό πλαίσιο, χωρίς να είναι πάντα προς την 
επιθυµητή κατεύθυνση. Π.χ. σε µια περιήγηση του µαθητή σε κάποια εκθέµατα. Μπορεί όµως να είναι και 
προϊόν διαπροσωπικής σύγκρουσης, όταν η αλληλεπίδραση αφορά και τα τρία πλαίσια, οπότε η ύπαρξη ειδικού, 
εκπαιδευτικού ή ξεναγού, µπορεί να καθοδηγήσει τη λύση της σύγκρουσης προς την κατεύθυνση της 
επιστηµονικής γνώσης (Παπασωτηρίου & Καριώτογλου 1999).  

Τόσο οι ερευνητές, όσο και οι ειδικοί σε θέµατα µουσείων (Ramey – Gassert, et al. 1994) ισχυρίζονται ότι οι µη 
γνωστικοί στόχοι πρέπει να κυριαρχούν στις επιδιώξεις της µουσειακής εκπαίδευσης. Να επιδιώκονται δηλ. 
κυρίως συναισθηµατικοί στόχοι, όπως διασκέδαση και ευχαρίστηση των µαθητών / επισκεπτών, κοινωνικοί 
στόχοι π.χ. κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε συµµαθητές, ειδικούς ή άλλους επισκέπτες, αλλαγή 
στάσεων ως προς τα θέµατα του µουσείου ή καθεαυτή την επίσκεψη. ∆εν υποτιµούνται βέβαια οι γνωστικοί 
στόχοι, θεωρούνται όµως δεύτερης προτεραιότητας ως προς τους προηγούµενους. Τέτοιοι είναι η επέκταση των 
γνώσεων του σχολείου, η ακαδηµαϊκή µόρφωση του κοινού, αλλά και στόχοι που εξαρτώνται από το είδος του 
µουσείου ή το εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Παπασωτηρίου, 1998). 

Γ. -Εκπαιδευτικά Προγράµµατα σε ΕΤ Μουσεία. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται σε ΕΤΜ 
µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: περιήγηση, ξενάγηση και project, χωρίς να 
αποκλείονται επικαλύψεις (Price et al. 1991). Στην περίπτωση της περιήγησης οι επισκέπτες κινούνται µόνοι 
τους στο χώρο και σταµατούν στα εκθέµατα που τους κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον (Lucas et al, 1986). 
Συνήθως είναι ένας µη καθοδηγούµενος γύρος στον οποίο οι επισκέπτες µπορούν να διαθέσουν όσο χρόνο 
θέλουν, να σταθούν περισσότερο σε ένα έκθεµα ή και να παραλείψουν µερικά. Επικουρικά χρησιµοποιούνται 
βιβλία, φιλµ, επιδείξεις, θέατρο για τη συµπλήρωση της εκπαίδευσης και τη διασκέδαση των µαθητών / 
επισκεπτών. Η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ορισµένες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται στο 
σχολείο ή/και στο σπίτι σε µια διαδικασία ανασκόπησης, µε στόχο την ενίσχυση της εµπειρίας που αποκτήθηκε 
(Semper, 1990). 

Ο εκπαιδευτικός ή ο ειδικός του µουσείου συνήθως συνοδεύει τα παιδιά χωρίς να τα καθοδηγεί. Στοχεύει να τα 
ενθαρρύνει και να τα ωθεί σε εξερεύνηση, χωρίς να προσπαθεί να δώσει ή να πάρει τις σωστές απαντήσεις 
(Russell,1990). Ωστόσο, σε µερικά προγράµµατα περιήγησης, ο εκπαιδευτικός δεν ασκεί καθοδηγητικό ρόλο, σε 
αντίθεση µε τους µουσειοπαιδαγωγούς που παρεµβαίνουν εντονότερα στη διαδικασία (Semper, 1990). 

Από τις αναφορές της βιβλιογραφίας µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτού του είδους τα προγράµµατα 
προσιδιάζουν περισσότερο στην εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση, αν και αυτό εξαρτάται και από το είδος 
των εκθεµάτων. Οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν µε το έκθεµα, αποκτούν µια εµπειρία στην οποία µπορούν να 
δώσουν νόηµα µέσω των δικών τους ερµηνειών. Αυτές οι ερµηνείες επικυρώνονται ή αντιπαρατίθενται συνεχώς 
καθώς ο µαθητής χρησιµοποιεί πολλαπλά σχετικά εκθέµατα. Όταν οι ερµηνείες του µαθητή, που βασίζονται σε 
ένα προϋπάρχον νοητικό σχήµα, έρχονται σε αντίθεση µε το φαινόµενο που παρατηρείται ο χρήστης του 
εκθέµατος αναµένεται ότι θα αλλάξει το νοητικό του πλαίσιο και θα εµφανίσει γνωστική µεταβολή (Feher, 
1990).  

Η ξενάγηση είναι ένας καθοδηγούµενος γύρος που οργανώνεται από τον παιδαγωγό του µουσείου, ο οποίος 
ακολουθεί τους στόχους και τις µεθόδους που ορίζονται από το τµήµα εκπαίδευσης του µουσείου (Stronck 
1983). Το ίδιο βέβαια µπορεί να γίνει και από τον εκπαιδευτικό, αφού προηγουµένως παρακολουθήσει 
οργανωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης του µουσείου ή οργανώσει τη δική του ξενάγηση. Πρόκειται για ένα 
υψηλά οργανωµένο σχέδιο µαθήµατος που προσπαθεί να εστιάσει την προσοχή των µαθητών σε έννοιες και 
λεπτοµέρειες και να µεταδώσει έτοιµες ερµηνείες στους µαθητές /τριες. Με την έννοια αυτή φαίνεται να 
επιδιώκεται επεξηγηµατικού τύπου κατανόηση (Bigge 1990). 

Στη ξενάγηση οι µουσειοπαιδαγωγοί καθοδηγούν τους επισκέπτες, εξηγούν, τους δείχνουν τι πρέπει να κάνουν. 
Μπορεί ακόµη να συµµετέχουν ή και να ξεκινούν µια δραστηριότητα όταν τα παιδιά δεν µπορούν να το κάνουν. 
Συµµετέχουν ως µέλη της οµάδας και καθοδηγούν τα παιδιά (Brown et al. 1997). Η διαδικασία µάθησης δεν 
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πρέπει να κατευθύνεται µε αυταρχισµό, αν και οι µέθοδοι διερεύνησης δεν µπορούν να προχωρήσουν αν δεν 
υπάρχει κάποια οργανωµένη διαδικασία (Williams, 1990). 

Συχνά, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε χαρακτήρα ξενάγησης αποτελούνται από περισσότερες της µιας 
φάσεις. Εκτός από τη φάση επίσκεψης στο µουσείο, τα προγράµµατα περιέχουν µια φάση προετοιµασίας, µε 
δραστηριότητες πριν την επίσκεψη των παιδιών στο σχολείο και µια φάση µετά την επίσκεψη (επανάληψης, 
επέκτασης ή αξιολόγησης) που µπορεί να περιλαµβάνει έντυπα, δραστηριότητες, µια διάλεξη-επίδειξη, µια 
δεύτερη επίσκεψη, εργαστηριακά πειράµατα. 

Αν επιχειρούσαµε να βρούµε την καταλληλότερη µέθοδο εκπαίδευσης ανάλογα µε το περιβάλλον, εύκολα θα 
καταλήγαµε ότι η µέθοδος project είναι η καταλληλότερη για τη µουσειακή εκπαίδευση. Πρόκειται για µια 
ενεργό, συµµετοχική, προσανατολισµένη και µακράς διάρκειας έρευνα µε κάποιο σκοπό. Στην επιλογή σκοπών 
και στόχων συµµετέχουν και οι µαθητές, οι οποίοι δουλεύουν σε µικρές οµάδες, έχουν χρόνο να δουλέψουν στα 
εκθέµατα και να συζητούν τις εµπειρίες τους (Hann et al, 1995). Η οµαδική δραστηριότητα ενθαρρύνει τη 
µέγιστη ανάπτυξη ικανοτήτων που έχουν σχέση µε τη σκέψη, την οµιλία, την συνεργασία. Κάθε ερευνητικός 
τοµέας έχει δικούς του αντικειµενικούς στόχους, προτείνει δραστηριότητες, υλικά και οδηγίες για την εκτέλεση 
του προγράµµατος. Η µάθηση σε τέτοιες περιπτώσεις µεγιστοποιείται όταν ακολουθείται µια σειρά στρατηγικών 
και υπάρχουν σαφώς καθορισµένοι στόχοι 

Η Tishman (1997) διακρίνει τρεις διαστάσεις για κάθε project που σχετίζονται µε ανάλογες στάσεις και 
συναισθήµατα των επισκεπτών - µαθητών. Πρόκειται i) για τη διάσταση της εξερεύνησης, λύσης προβληµάτων 
που σχετίζεται µε την περιέργεια, τον θαυµασµό κ.α. όπου υλοποιούνται κυρίως συναισθηµατικοί στόχοι ii) τη 
διάσταση της αναζήτησης των αιτιών και της κριτικής σκέψης, που περιλαµβάνει προσπάθεια για συστηµατική 
έρευνα των υποθέσεων, µε µάλλον γνωστικούς στόχους και iii) τη διάσταση της µεταγνώσης, δηλαδή της 
σκέψης σχετικά µε την αυτογνωσία, την αυτοαξιολόγηση ή/και τη γνώση του πως µαθαίνεις. 

Στηριζόµενοι στις βιβλιογραφικές προτάσεις, την έρευνα και τις προσωπικές εµπειρίες προτείνουµε ένα 
πρόγραµµα επίσκεψης σε ΕΤΜ, που το ονοµάζουµε “Καθοδηγούµενη Ανακάλυψη - Εξερεύνηση” και 
αποτελείται από τρεις φάσεις: Εξοικείωσης, Επίσκεψης – ∆ράσης και Ανασκόπησης – Μεταγνωστική. Είναι 
έρευνα καθοδηγούµενης µορφής, που σχεδιάστηκε να έχει ανακαλυπτικό χαρακτήρα. Καθοδηγούµε τα παιδιά 
στα σηµεία που έχουµε από πριν επιλέξει, µε όρους διδακτικούς και µαθησιακούς, βοηθώντας τους να 
εξερευνήσουν τα σηµαντικότερα µέρη του µελετώµενου χώρου (Καριώτογλου, 2002). 

Στην πρώτη φάση επιδιώκουµε να εντάξουµε τους µαθητές στο πλαίσιο µελέτης, να τους ενεργοποιήσουµε, να 
τους κάνουµε να προσεγγίσουν το περιβάλλον, την εποχή και τα γεγονότα που σχετίζονται µε τον υπό µελέτη 
χώρο και τέλος να τους δηµιουργήσουµε ερωτήµατα και απορίες σχετικές µε τα θέµατα που θα µελετήσουν, 
ώστε να αυξήσουµε το ενδιαφέρον τους και τη συµµετοχή τους. Η φάση της προετοιµασίας διαρκεί 1 – 2 
διδακτικές ώρες, ανάλογα µε το υλικό που διαθέτουµε και το βαθµό ενεργοποίησης των µαθητών/ τριών που 
θέλουµε να πετύχουµε. Μας ενδιαφέρει κυρίως να έρθουν σε επαφή µε τα σχετικά υλικά, να τα περιεργαστούν, 
ώστε να τους δηµιουργηθεί η πρόθεση να επισκεφτούν τους χώρους αυτούς. 

Στη δεύτερη φάση οι µαθητές µε τη συνοδεία του εκπαιδευτικού ή άλλου συνοδού επισκέπτονται το χώρο 
εκπαίδευσης, που αποτελεί το κύριο διδακτικό υλικό, µε κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο εργασίας. Η 
οργάνωση των µαθητών /τριών γίνεται σε οµάδες για να διευκολύνονται στην εξερεύνηση των στοιχείων που 
τους ζητούνται. Ο εκπαιδευτικός συνοδός προσδιορίζει την περιοχή εξερεύνησης και στη συνέχεια οι µαθητές 
/τριες σε οµάδες υλοποιούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Επειδή µια τέτοια εργασία είναι αρκετά 
καθοδηγούµενη και το επιθυµητό αποτέλεσµά της εκ των προτέρων γνωστό συστήνεται µια επόµενη πιο 
ανοιχτή δραστηριότητα π.χ. περιήγηση σε µια άλλη (ως προς την καθοδηγούµενη) περιοχή του υπό µελέτη 
χώρου. Στη διάρκεια αυτής κάθε µαθητής /τρια περιέρχεται µόνος του το χώρο και τα εκθέµατα, κατανέµει το 
χρόνο του ελεύθερα σε ότι τον ενδιαφέρει. Η µόνη υποχρέωσή του είναι να γράψει µια σύντοµη περιγραφή του 
χώρου / εκθέµατος που τον εντυπωσίασε, εξηγώντας σύντοµα τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του. 

Τέλος η τρίτη φάση (ανασκόπηση) γίνεται στη σχολική αίθουσα µε συζήτηση µεταξύ του εκπαιδευτικού και των 
µαθητών σε οµάδες ή σε µέτωπο. Στη διάρκεια της τρίτης φάσης γίνεται µια προσπάθεια ανασκόπησης των 
θεµάτων που διαπραγµατεύθηκαν οι µαθητές στη δεύτερη φάση, αλλά και εις βάθος θεώρηση τους µε τη 
βοήθεια νέου φύλλου εργασίας ή κατάλληλων ερωτήσεων του εκπαιδευτικού. Να σηµειωθεί ότι η φάση αυτή 
µπορεί να έχει ένα µεταγνωστικό χαρακτήρα αν ο εκπαιδευτικός επιδιώξει όχι µόνο να ενισχύσει τη µάθηση, 
αλλά και να δείξει στους µαθητές στοιχεία της πορείας τους προς τη µάθηση.  

Ένα ερευνητικό πρόγραµµα για τη διερεύνηση του ρόλου µαθητών / τριών σε ΕΤΜ 
Α. –Εισαγωγή. Στη συνέχεια αυτής της εργασίας θα παρουσιάσουµε τµήµατα ενός ερευνητικού προγράµµατος 
που υλοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια στο ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ, κυρίως µέσω των διπλωµατικών εργασιών του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών, των ερευνητικών προγραµµάτων του ∆ιδασκαλείου «∆. Γληνός», 
αλλά και µέσω µεµονωµένων ερευνών. Στόχοι του προγράµµατος είναι η µελέτη των στάσεων µαθητών / τριών 
και εκπαιδευτικών ως προς την επίσκεψη σε ΕΤΜ και σχετικές εκθέσεις, η µελέτη των προσδοκιών και των 
αποτελεσµάτων από την επίσκεψη µαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Τεχνικό Μουσείο 
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Θεσσαλονίκης (ΤΜΘ), καθώς και η µελέτη των πρακτικών των εκπαιδευτικών όταν συνοδεύουν µαθητές της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο ΤΜΘ.  

Β. -Στάσεις µαθητών ως προς την επίσκεψη σε µια έκθεση Τεχνολογίας (Στυλιάδης 2001). Η ύπαρξη 
θετικών στάσεων έναντι µιας επίσκεψης σε ΕΤΜ θεωρείται πολύ σηµαντική προϋπόθεση τόσο για την 
πραγµατοποίηση της επίσκεψης όσο και για την επιτυχία της. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαµε να µελετήσουµε 
την πρόθεση των µαθητών /τριών Γυµνασίου να επισκεφθούν µια έκθεση τεχνολογίας που θα γίνει στην περιοχή 
τους το επόµενο εξάµηνο (υποθετικό σενάριο) (Στυλιάδης, 2001; Στυλιάδης, Καριώτογλου και Τσελφές, 2002). 
Επιµέρους στόχοι της έρευνας: 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόθεση των µαθητών να επισκεφτούν την έκθεση; 

• Ποιο το βάρος επιρροής του κάθε παράγοντα στην πρόθεση επίσκεψης; 

• Ποιες οι διαφορές στα προηγούµενα ερωτήµατα σε σχέση µε το φύλο, τον τόπο που βρίσκεται το σχολείο, 
αν έχουν επισκεφτεί προηγουµένως το ΤΜΘ ή αν διδάσκονται το µάθηµα της Τεχνολογίας; 

Για την µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του I. Ajzen (1985, 1988, 1991). Το µοντέλο αυτό 
υποστηρίζει ότι για να µελετηθούν περισσότερο ολοκληρωµένα και αξιόπιστα οι στάσεις, πρέπει η µελέτη τους 
να γίνει µε δεδοµένο το αντικείµενο τους και σε ορισµένο πλαίσιο και χρόνο. Ακόµα υποστηρίζει ότι οι στάσεις 
διαµορφώνονται από την αντίληψη των υποκειµένων για τα κέρδη και της ζηµίες που πιστεύουν ότι θα έχουν 
από την εµπλοκή µε το αντικείµενο. Τέλος, η στάση είναι ένας µόνον από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόφαση των υποκειµένων να εµπλακούν µε συγκεκριµένο τρόπο µε κάποιο αντικείµενο, σε δεδοµένο χώρο και 
χρόνο. Εξίσου σηµαντικοί παράγοντες µπορούν να αποδειχθούν οι επιρροές σηµαντικών για το υποκείµενο 
τρίτων ατόµων, καθώς και η αυτοεκτίµηση του υποκειµένου για το αν θα τα καταφέρει ή όχι στη διεκπεραίωση 
της συγκεκριµένης εµπλοκής. 

Η έρευνα έγινε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη ερωτήθηκαν 91 µαθητές /τριες Γυµνασίων για να ανιχνευτούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση επίσκεψης µε ανοιχτές ερωτήσεις όπως «τι νοµίζεις ότι θα κέρδιζες 
/έχανες από µια επίσκεψη στην έκθεση τεχνολογίας», «ποιοι πιστεύεις ότι θα σε επιδοκίµαζαν /αποδοκίµαζαν να 
επισκεφθείς µια έκθεση τεχνολογίας και για ποιους λόγους πιστεύεις ότι θα γινόταν αυτό;», «ποια προσωπικά 
σου χαρακτηριστικά πιστεύει ότι θα σε βοηθούσαν /δυσκόλευαν να ανταποκριθείς στην επίσκεψη». Οι 
µαθητές/τριες απάντησαν έχοντας υπόψη ένα συγκεκριµένο πλαίσιο επίσκεψης: «Το επόµενο εξάµηνο πρόκειται 
να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη µια έκθεση Τεχνολογίας. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν µια πιθανή επίσκεψή 
σου σε αυτή την έκθεση µε το σχολείο σου η µια οµάδα, εκτός σχολείου ή άλλη». Το ερωτηµατολόγιο σ’ αυτή τη 
φάση είχε ως στόχο να καταγράψει τους παράγοντες, χωρίς να αξιολογήσει ποιος από αυτούς επηρεάζει θετικά ή 
αρνητικά την απόφαση τους να επισκεφθούν την έκθεση.  

Στη δεύτερη, στην οποία ερωτήθηκαν 275 µαθητές/τριες Γυµνασίων, µετρήθηκε το βάρος του κάθε παράγοντα 
στη διαµόρφωση της πρόθεσης, καθώς και το βάρος των επιµέρους στοιχείων που διαµορφώνουν / επηρεάζουν 
τον καθένα από τους παράγοντες. Η µέτρηση έγινε µε κλειστές ερωτήσεις 5βάθµιας κλίµακας τύπου Likert, οι 
οποίες δοµήθηκαν στη βάση των αποτελεσµάτων του πρώτου ερωτηµατολογίου..  

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας αυτής είναι ότι οι µαθητές /τριες διάκεινται θετικά σε τέτοιες 
επισκέψεις, µε το σχολείο ή και εκτός αυτού, ενώ το Σχολείο και οι εκπαιδευτικοί από τη µια και η οικογένεια 
από την άλλη πλευρά επηρεάζουν αποφασιστικά την πρόθεση επίσκεψης. Στις επισκέψεις µε το σχολείο 
σηµαντικότερο ρόλο έχουν τα οφέλη που αναµένονται από την επίσκεψη, ενώ στις ατοµικές επισκέψεις 
σηµαντικότερο ρόλο παίζει η αυτοεκτίµηση για το αν θα τα καταφέρουν, πιθανόν γιατί δεν θα υπάρχει ο 
εκπαιδευτικός που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που εκτιµούν ότι θα συναντήσουν. Ως προς 
τα οφέλη που αναµένουν από µια τέτοια επίσκεψη φαίνεται ότι αυτά είναι κυρίως γνωστικά, αλλά και 
συναισθηµατικά, ενώ σηµαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος του καθηγητή/ τριας του µαθήµατος της 
Τεχνολογίας. Τέλος υπάρχει πολύ µικρή προσδοκία ωφελειών σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες. 

Γ. -Προσδοκίες και αποτελέσµατα από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ (Παπουτσίδης 2002). Με στόχο να 
εκτιµήσουµε τη σύγκλιση ή την απόκλιση προσδοκιών και αποτελεσµάτων από την επίσκεψη µαθητών 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο ΤΜΘ, οργανώσαµε εµπειρική έρευνα µε τη χρήση γραπτού ερωτηµατολογίου, 
πριν και µετά την επίσκεψη, σε 89 µαθητές/τριες Στ’ τάξης ∆ηµοτικού και 58 Α’ τάξης Γυµνασίου. Τα 
ερωτήµατα αφορούσαν πιθανά γνωστικά αποτελέσµατα: «Τι και πόσο περιµένετε να µάθετε από µια επίσκεψή 
σας στο ΤΜΘ;» και µετά «Τι και πόσο µάθατε στη διάρκεια της επίσκεψής σας στο ΤΜΘ;». Συναισθηµατικά 
οφέλη: «Πόσο περιµένετε να ευχαριστηθείτε και να διασκεδάσετε κατά την επίσκεψή σας στο ΤΜΘ;», «Πόσο 
ενδιαφέρουσα και χάσιµο χρόνου πιστεύεται ότι θα είναι η επίσκεψή σας στο ΤΜΘ;». Τέλος µετρήθηκαν µε 
πέντε σχετικά ερωτήµατα οι στάσεις των µαθητών ως προς τη Φυσική και την Τεχνολογία: «Σας αρέσει να 
διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία για τη Φυσική;», «Σας αρέσει να παρακολουθείτε εκποµπές σε σχέση µε την 
Τεχνολογία;». 
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Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής ως προς το γνωστικό τοµέα δείχνουν υψηλές προσδοκίες για µάθηση, που 
επαληθεύονται µετά την επίσκεψη. Ο συνοδός (ξεναγός) του ΤΜΘ στηρίζει τη µάθηση γνώσεων περιεχοµένου. 
Συναισθηµατικά φαίνεται ότι η επίσκεψη είναι µια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εµπειρία, ενώ τα 
αλληλεπιδραστικά εκθέµατα στηρίζουν τη διασκέδαση. Ως προς τις στάσεις, αυτές φαίνεται να είναι ελαφρά 
θετικές, ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές αλλαγές µετά την επίσκεψη.  

∆. -Μελέτη της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο ΤΜΘ από εκπαιδευτικούς Α’βάθµιας 
εκπαίδευσης (Ιωαννίδου, Κωνσταντίλα, Λιάζος, Μορφουλάκη, Μουσλή, 2001). Στην έρευνα αυτή, που ήταν 
τµήµα ερευνητικού προγράµµατος του ∆ιδασκαλείου “∆. Γληνός” του ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ, θέλαµε να 
διερευνήσουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των εκπαιδευτικών Α’βάθµιας να οργανώσουν 
και υλοποιήσουν µια επίσκεψη στο ΤΜΘ. Να µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά αυτής της επίσκεψης, καθώς και 
την ανταπόκρισή τους στο σχεδιασµό των επισκέψεων που προτείνει το ΤΜΘ. Για το σκοπό αυτό διακινήθηκε 
γραπτό ερωτηµατολόγιο σε 81 ∆άσκαλους /ες, κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων, µε βάση το µοντέλο του I. 
Ajzen (1985, 1988, 1991), που προαναφέραµε, ενώ πάρθηκε συνέντευξη από στελέχη του ΤΜΘ.  

Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι οι ∆άσκαλοι /ες έχουν απόλυτα θετική στάση έναντι της 
επίσκεψης. Θεωρούν ως σηµαντικά προσωπικά κέρδη την απόκτηση προσωπικής και επαγγελµατικής εµπειρίας, 
ενώ θεωρούν τη γνώση ως κέρδος για τους µαθητές τους. Οι συνάδελφοί τους φαίνεται πως τους επηρεάζουν 
κυρίως θετικά, αλλά και µερικές φορές αρνητικά στην οργάνωση. Η σχετική εµπειρία, η οργανωτικότητα και η 
θετική στάση είναι οι ικανότητες που θεωρούν απαραίτητες για µια επιτυχή οργάνωση. Οι απόψεις των 
Εκπαιδευτικών για την οργάνωση των επισκέψεων δεν συµπίπτουν, µε αυτές των υπευθύνων του ΤΜΘ, ενώ 
προτιµούν τη ξενάγηση από ειδικό, σε συνεργασία µε τους ίδιους και το πρόγραµµα να είναι κοντά στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και να διαρκεί 1 - 2 ώρες. 

Ε. -Πρακτικές εκπαιδευτικών όταν συνοδεύουν µαθητές/τριες στο Τ.Μ.Θ. (Καρνέζου, 2002). Η έρευνα 
αυτή στοχεύει στη περιγραφή της οργάνωσης και υλοποίησης µιας επίσκεψης µαθητών /τριών στο ΤΜΘ, από τη 
σκοπιά των εκπαιδευτικών. Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ηµιδοµηµένης συνέντευξης µε τρεις εκπαιδευτικούς 
που, κατά τους υπεύθυνους του ΤΜΘ, δείχνουν ζήλο και ενδιαφέρον για την οργάνωση επισκέψεων: ένα 
φυσικό, ένα δάσκαλο και µία τεχνολόγο. Τα βασικά ερωτήµατα της συνέντευξης ήσαν: 

• Τι κάνετε εσείς ή οι µαθητές σας για να προετοιµάσετε µια επίσκεψη στο ΤΜΘ; 

• Ποιος ο ρόλος σας, των µαθητών σας και του συνοδού του µουσείου κατά τη γνώµη σας; 

• Πώς αντιδράτε στις ερωτήσεις των µαθητών σας; 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας υπό την µορφή των προφίλ των εκπαιδευτικών και συγκριτικά φαίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 

Στ. -Σύνοψη των αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος – Προτάσεις. Συνοψίζοντας τα 
αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος παρατηρούµε ότι υπάρχει ισχυρά θετική στάση εκπαιδευτικών 
και µαθητών έναντι των επισκέψεων σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία. ∆εν φαίνεται να υπάρχει 
προεργασία, προγραµµατισµός ή µεταγνωστική φάση ενίσχυσης των αποτελεσµάτων στο σχεδιασµό των 
εκπαιδευτικών. ∆εν υπάρχει, ούτε επιδιώκεται αµφίπλευρα η συνεργασία εκπαιδευτικών – µουσείων, αν και 
αναγνωρίζεται η σχετική αναγκαιότητα. Μαθητές και Εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη γνώση που σχετίζεται µε 
ΑΠ και βιβλία. Ερευνητές και άνθρωποι των Μουσείων επιδιώκουν κυρίως µη γνωστικούς στόχους, αλλά και 
εκπαίδευση πέραν ΑΠ και βιβλίων. Τα ευρήµατά µας βρίσκονται σε συµφωνία µε αντίστοιχα άλλων ερευνών, 
αν και µε διαφορετική συχνότητα ή ένταση εµφάνισης. Ολοκληρώνοντας θα προτείναµε επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών για την οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός σχολείου. Συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων των µουσείων και ανάδειξη των ευκαιριών ευχαρίστησης - 
µόρφωσης - διασκέδασης των µαθητών σε αυτά.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Κεντρικές Οµιλίες 

 

 
Ατζέντα εκπαιδευτικού ΠΡΟΦΙΛ 1ου ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

(Καθηγήτρια Τεχνολογίας) 
ΠΡΟΦΙΛ 2ου ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

(Καθηγητής Φυσικής) 
ΠΡΟΦΙΛ 3ου ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

(∆άσκαλος πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης) 

Πρακτικές πριν την επίσκεψη Ενηµερώνει τους µαθητές  
για την επίσκεψη / τα εκθέµατα 

Καµία δραστηριότητα για να 
εκµεταλλευτεί το στοιχείο του 
αιφνιδιασµού  

Ενηµερώνει τους µαθητές  
για την επίσκεψη, συνδέοντάς την  
µε το µάθηµα «Εµείς και ο κόσµος» 

Πρακτικές κατά την επίσκεψη Συστηµατικές παρεµβάσεις σύνδεσης 
µαθηµάτων - εκθεµάτων 

Απουσία δραστηριοτήτων Περιστασιακές παρεµβάσεις 
σύνδεσης µαθήµατος Ιστορίας - 
εκθεµάτων 

Πρακτικές µετά την επίσκεψη Συνδέει τις εµπειρίες της επίσκεψης 
µε καθηµερινές, µέσα από συζήτηση 

Ανάθεση εργασιών, δίχως 
συγκεκριµένο σχεδιασµό 

Ανάδειξη του δηµοφιλέστερου 
εκθέµατος, δίχως περαιτέρω επιδίωξη 

Έλεγχος τάξης Ελέγχει: τη συµπεριφορά των 
µαθητών την κατανόηση την εµπλοκή 
τους µε τα εκθέµατα 

Ελέγχει:  
τη συµπεριφορά των µαθητών  
την εµπλοκή τους µε τα εκθέµατα 

Ελέγχει:  
τη συµπεριφορά των µαθητών  

Άποψη για τις δραστηριότητες στο 
τεχνοπάρκο 

Χώρος για παιχνίδι και µάθηση Μη ξεκάθαρη άποψη Χώρος για παιχνίδι 

Συνοδός µουσείου Επιθυµεί στενότερη συνεργασία ∆ε βλέπει το λόγο για στενότερη 
συνεργασία 

Αναγνωρίζει µερικά τις ικανότητές 
του 

Στόχοι επίσκεψης (υποδηλώνονται)  Σύνδεση της επίσκεψης  
µε τη µάθηση µέσω εµπειριών 

Γενική εκτίµηση  
για τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

Σύνδεση της επίσκεψης  
µε το µάθηµα της Ιστορίας 

Πίνακας: Προφίλ 3 εκπαιδευτικών 
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