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Μέσα από το µάθηµα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να µελετήσει την ιστορική εξέλιξη και τη φιλοσοφική θεµελίωση πίσω από την οργανωµένη
προσπάθεια εκπαιδευτικών να καταστίσουν τους διάφορους εκθεσιακούς χώρους ως πλαίσια
αγωγής και εκπαίδευσης για τους επισκέπτες.
• Να µελετήσει τις διάφορες θεωρίες µάθησης και αισθητικής αγωγής µέσα από τις τέχνες και
να τις συσχετίσει τις εφαρµογές τους µε ευκαιρίες που παρέχονται στο πλαίσιο ενός
εκθεσιακού χώρου.
• Να µελετήσει, να περιγράψει, να αναλύσει και να αξιολογήσει µε βάση συγκεκριµένο
θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε εκθεσιακούς χώρους.
• Να προτείνει και να αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράµµατα για συγκεκριµένους εκθεσιακούς
χώρους και να τα στηρίξει θεωρητικά.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να:
• Να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να στηρίζουν τις διάφορες
εκπαιδευτικές θεωρίες και µεταρρυθµίσεις που προτείνεται να ακολουθεί η εκπαίδευση για
αξιοποίηση των εκθεµάτων και του πλαισίου στο οποίο εκτίθενται έργα τέχνης διαφορετικών
περιόδων και τεχνοτροπιών για την αντιµετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών
προκλήσεων.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Σχετικές προοπτικές, τοµείς, έννοιες
• Πολιτιστική θεωρία

• Κοινωνιολογικές διαστάσεις, θεωρίες επικοινωνίας
• Ανθρωπολογικά θέµατα
• Ιστορία/ες, πολιτιστική/ές κληρονοµιά/ες, ταυτότητα/ες

• Μελέτη του ακροατηρίου/επισκεπτών – παροχή ευκαιριών δηµιουργίας προσωπικών µηνυµάτων,
µουσειακή αγωγή και αισθητικές εµπειρίες

• Μάθηση στο µουσείο – ανάπτυξη ουσιωδών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση-ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική εξέταση.
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