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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

      Μουσειοσκευή       Κινητή   Έκθεση  
 



 

 

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 



Απευθύνεται σε… 

…παιδιά 6-13 χρόνων, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών με κινητικές δυσκολίες. 

 

Όπως επίσης σε… 

…Σχολεία, Εκπαιδευτικά Κέντρα και 

Οργανισμούς Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 
 

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 



ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ    βιβλία 
 



Μουσειοσκευές του ΜΦΙΚ 

Η μουσειοβαλίτσα του γυπαετού 

Τα οροπέδια του Ψηλορείτη  

Οι υπόγειοι δρόμοι του νερού 

Ο κρητικός αγριόγατος 

Το μοναδικό δάσος του Ρούβα 



ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 

Καινοτομία 1η 

Ολοκληρωμένο πακέτο 

γνώσης μέσα σε ένα κουτί ή 

μια βαλίτσα 

 

Η πληροφορία συνοπτική και 

περιεκτική άρα επιλεγμένη χωρίς 

περιττά αλλά μόνο τα ουσιώδη 
 



ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 

Καινοτομία 2η 

Η βαλίτσα ταξιδεύει 
 

Βρίσκει τον αποδέκτη ακόμη και 

στις πιο απομακρυσμένες 

περιοχές 
 



ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 

Καινοτομία 3η 

Η παιδαγωγική  μεθοδολογία 

βασίζεται στη διερευνητική 

μάθηση 
 

 



Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι ο 

κεντρικός, αλλά καθοδηγητικός – 

συμβουλευτικός 

 

Το κέντρο βάρους, στον τρόπο αυτό, 

μετατίθεται από το δάσκαλο στους 

μαθητές, από την ατομική στη 

συλλογική, ομαδοκεντρική  μορφή 

εργασίας 
 



 

μέσα από τη διαδικασία της έρευνας, 

της αναζήτησης και της 

αξιολόγησης πηγών, ο μαθητής 

«μαθαίνει πώς να μαθαίνει» 

 

καλλιεργεί την αναλυτική και 

συνθετική ικανότητα του μαθητή, 

αναπτύσσει την πρωτοβουλία του 

και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών 



Στάδια Υλοποίησης Στάδια Υλοποίησης   

Προπαρασκευαστικό στάδιο /στάδιο 

έρευνας 

 

Βιωματικό στάδιο /στάδιο 

δραστηριοτήτων  

 

 Τελικό στάδιο/ στάδιο ολοκλήρωσης και 

ελέγχου 

  

  

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ 



 

Προπαρασκευαστικό στάδιο- 

στάδιο έρευνας 

 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 



 

 

 Εικόνες  

 Βίντεο  

 Παρατήρηση  

 

 

 

 

Πρώτη προσέγγιση σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα 



Φυσικά 
Φαινόμενα  Φυσικά 

Φαινόμενα  

Βροχή 

Βροχή 

Ηφαιστειακή 
έκρηξη 

Ανεμοστρόβιλος 

Τυφώνας 

Καταιγίδα  

 

Αρχικά… Επιπλέον 
ανάπτυξη… 

Φυσικά 
Φαινόμενα  

Ο συνολικός 
χάρτης… 

Σεισμός  

“Χάρτης Εννοιών 1 ”  

Σεισμός 







Πώς μπορώ να …; 
Τι μπορώ να κάνω πριν…; 
Τι μπορώ να κάνω κατά τη 
διάρκεια…; 
Τι μπορώ να κάνω μετά…; 

Πρέπει να …. 
(γνώση) Τι μπορούμε να 

κάνουμε … 

Γιατί να ασχοληθούμε με 
τους σεισμούς και/ή με τις 

ηφαιστειακές εκρήξεις; 

Είναι…. Μπορούν  να  είναι…. 
Συμβαίνουν…. 

Χρειάζεται να …. 
(ετοιμότητα) 

Πού …;   Πότε …; 
Τί είναι …;  Ποια είναι…; 
Πώς …;   Γιατί …; 
Μπορούμε …; 
 

“ΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ” 



Πρέπει να …. 
εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας σχετικά με 
αυτά 

Γιατί να ασχοληθούμε 
με τους σεισμούς και/ή 

με τις ηφαιστειακές 
εκρήξεις; 

Είναι…. 
φυσικά φαινόμενα και απρόβλεπτα! Μπορούν  να  

είναι…. 
καταστροφικά 
φαινόμενα  

Χρειάζεται να …. 
προετοιμαστούμε ώστε 
να τα 
αντιμετωπίσουμε  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε… για να τα 
αντιμετωπίσουμε πιο 
αποτελεσματικά; 

“ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ” 

Συμβαίνουν…. 

στη χώρα μας 



Πού… ξεκινούν αυτά τα φαινόμενα;  
Τι είναι… μια ηφαιστειακή έκρηξη; 
Τι είναι… ο σεισμός; 
Πότε… συμβαίνει ένας σεισμός; 
Γιατί… συμβαίνουν σεισμοί; 
Πώς…  συμβαίνει ένας σεισμός; 
Γιατί…  εκρήγνυται ένα ηφαίστειο; 
Πώς… εκρήγνυται ένα ηφαίστειο;  
Πότε…  εκρήγνυται ένα ηφαίστειο;  
Ποια είναι… τα αποτελέσματα ενός σεισμού 
ή μιας ηφαιστειακής έκρηξης; 
Ποια είναι… η σχέση μεταξύ σεισμών και 
ηφαιστειακών εκρήξεων; 
Πώς… συνδέονται οι εκρήξεις με τους 
σεισμούς; 
Μπορούμε… να προβλέψουμε ένα σεισμό ή 
μια ηφαιστειακή έκρηξη; 

Πώς μπορώ να… 
προετοιμαστώ ώστε να 
αντιμετωπίσω ένα σεισμό ή 
μια ηφαιστειακή έκρηξη; 
Τι μπορώ να κάνω πριν… 
από ένα σεισμό ή έκρηξη; 
Τι μπορώ να κάνω κατά τη 
διάρκεια… ενός σεισμού; 
Τι μπορώ να κάνω μετά… 
από το σεισμό; 
 



Προπαρασκευαστικό στάδιο- 

στάδιο έρευνας 

Χωρισμός ομάδων 

Υπόθεση 







Προπαρασκευαστικό στάδιο- 

στάδιο έρευνας 

έρευνα 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
βιβλία 

 



 Βιωματικό στάδιο- 

στάδιο δραστηριοτήτων  

 

επαλήθευση 



Δραστηριότητες Τίτλος 

1 Φυσικά φαινόμενα  

2 Οι κινήσεις της Γης 

3 Πριν και μετά  

4 Δομή της Γης 

5 Γνωρίζοντας τους χάρτες 

6 Μύθοι και ιστορίες  

7 Κλιμακωτά αποτελέσματα 

8 Αλήθειες και ψέματα  

9 Τι να κάνω;  

10 Οι ρωγμές του σεισμού 

11 Σχέδιο εκκένωσης  

12 Καταστροφές και συναισθήματα  

13 Γίνε ο οδηγός μου 1 

14 Γίνε ο οδηγός μου 2 



Επίσκεψη σε κέντρα επιστημών  

   

Επίσκεψη σε μουσεία  

 

Επίσκεψη σε Πανεπιστήμια  

  

 



Σεισμική τράπεζα ΜΦΙΚ 















 

 

Τελικό στάδιο- 

στάδιο ολοκλήρωσης και ελέγχου 

 
Δραστηριότητες εμπέδωσης 





Γιατί να ασχοληθούμε 
με τους σεισμούς 

και/ή με τις 
ηφαιστειακές 

εκρήξεις; 

Είναι καταστροφικά 
ως φαινόμενα ή 

προκαλούν 
καταστροφές 

Τι μπορώ να κάνω για 
να αντιμετωπίσω αυτά 
τα φυσικά φαινόμενα;  

Να προετοιμαστώ 
για την περίπτωση 

να συμβούν 

Να μάθω για 
αυτά 

“ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 2”  



Δραστηριότητες επέκτασης 

Κατασκευές 

σεισμογράφου 

εκκρεμούς Barton 

σεισμικής τράπεζας 

ηφαιστείου 

 







ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
τρισδιάστατα μοντέλα-κατασκευές  

 











Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


