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Στόχοι Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Μουσειακή Αγωγής και 
της σημασίας της στην εκπαίδευση.  
Να γνωρίσουν: τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της Μουσειακής Αγωγής 
αλλά και των τεχνών, της κουλτούρας και της παράδοσης μέσα από τις 
επισκέψεις σε μουσεία/μνημεία/γκαλερί.  
Επιπλέον, αναμένεται από τους φοιτητές να μπορούν να δημιουργήσουν 
σχέδια δραστηριοτήτων για εφαρμογή της Μουσειακής Αγωγής στο 
Νηπιαγωγείο.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

• Ικανότητα ανάλυσης και αναγνώρισης των βασικών αρχών της 
Μουσειακής αγωγής  και της σημασίας της για την εκπαίδευση.   

• Ικανότητα μελέτης και ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων με την ένταξη της Μουσειακής αγωγής στο 
νηπιαγωγείο και αναγνώριση της σημαντικότητας της για την 
σύγχρονη κοινωνία.   

• Αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία για 
την εφαρμογή της Μουσειακής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα.  

• Περιγραφή τρόπων και μεθόδων για την προώθηση της ένταξης της 
Μουσειακής αγωγής στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό σύστημα.  

• Ανάλυση του ρόλου του εκπαιδευτικού για την προαγωγή της 
Μουσειακής αγωγής στην εκπαίδευση.  

• Διάκριση και ανάλυση των βασικών σταδίων που διέπουν την 
ετοιμασία επίσκεψης σε μουσείο.  

• Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/δραστηριοτήτων σε μουσεία για παιδιά 
νηπιαγωγείου.  
 

Προαπαιτούμενα Κανένα  Συναπαιτούμενα Κανένα  

 



 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Θεωρία και σημασία, βασικές αρχές για την εφαρμογή της 
Μουσειακής αγωγής στην εκπαίδευση. 

• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Μουσειακής Αγωγής στην 
εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο.   

• Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσειακής Αγωγής.  

• Κατηγορίες Μουσείων. 

• Ο ρόλος των μνημείων/έργων τέχνης στην κοινωνία και την 
εκπαίδευση.  

• Επισκέψεις  σε μουσεία/αρχαιολογικούς χώρους/γκαλερί. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις θεωρητικού 
περιεχομένου, παρουσιάσεις εργασιών, επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, 
αρχαιολογικούς χώρους. 
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Αξιολόγηση 
Γραπτή αξιολόγηση/Διαγώνισμα  20% 
Σχέδιο δραστηριότητας σε μουσείο 10% 
Γραπτή εργασία/παρουσιάση 20% 
Τελική Γραπτή εξέταση 50% 
 
Το διαγώνισμα αφορά σε μέρος της ύλης του μαθήματος.  



 
Η γραπτή εργασία αφορούν σε μουσεία της Κύπρου και άλλων χωρών 
της Ευρώπης ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλέξει ο κάθε 
φοιτητής.  
Το σχέδιο θα αφορά σε δραστηριότητα σε μουσείο για παιδιά 
νηπιαγωγείου.   
Η τελική γραπτή εξέταση θα αφορά στην ύλη του εξαμήνου.  

Γλώσσα Ελληνική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


