
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: 

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δρ Αναστασία Ζωή Σουλιώτου

Υπότροφος του Ιδρύματος Β & Ε Γουλανδρή στον τομέα «Ζωγραφική και Νέες Τεχνολογίες», 

Εικαστικός, Διδάσκουσα στα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Δρ Χαρίκλεια Κανάρη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Η μετατροπή, λόγω της πανδημίας, της δια ζώσης διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τις εικαστικές τέχνες και τα μουσεία σε τηλεκπαίδευση στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτέλεσε σημαντική πρόκληση. Μια επιπλέον πρόκληση ήταν η μη δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων σε μουσεία

και χώρους τέχνης για την παροχή άμεσων εμπειριών στους φοιτητές και φοιτήτριες και την υλοποίηση επιτόπιων δραστηριοτήτων. Από την άλλη, τα

μουσεία διεθνώς, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας, αύξησαν την παροχή ψηφιακών

δράσεων με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικούς αποδέκτες. Η εργασία αυτή αφορά την αξιοποίηση μιας ψηφιακής ξενάγησης ως μέσο και

εργαλείο σε δύο Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για τον εμπλουτισμό σχετικών μαθημάτων, τη γνωριμία με μουσεία τέχνης και

εικαστικά έργα σπουδαίων καλλιτεχνών και την ενίσχυση της διαδραστικότητας και της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της

τηλεκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, την ημέρα εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021 το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρείχε ελεύθερα

στο κοινό ψηφιακή ξενάγηση με τίτλο «Πόλεμος και Ειρήνη» με βάση επιλεγμένα έργα σπουδαίων καλλιτεχνών που διαθέτει στη συλλογή του. Στην

εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται ζητήματα όπως: α. τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης ψηφιακής δράσης και ξενάγησης σε σχέση με το

περιεχόμενο και τους στόχους των αντίστοιχων μαθημάτων β. η μεθοδολογία και ο τρόπος εργασίας των φοιτητών/τριών, και γ. η ανταπόκριση των

φοιτητών/τριών τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του μαθήματος, όσο και στη συνέχεια με τη δημιουργία κειμένων και/ή εικαστικών έργων

εμπνευσμένων από το περιεχόμενο και τα έργα της ψηφιακής ξενάγησης. Η συνολική αποτίμηση της δράσης, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους/τις

φοιτητές/τριες, αντανακλά την παιδαγωγική «δύναμη» της πολιτιστικής κληρονομιάς, των εικαστικών έργων και των μουσείων, όχι μόνο με όρους

αισθητικής, αλλά και για την προσέγγιση διαχρονικών και πανανθρώπινων αξιών και συμβόλων για τον άνθρωπο, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την

εκπαίδευση. Τα ψηφιακά μέσα, χωρίς να αντικαθιστούν την ίδια την άμεση φυσική εμπειρία του μουσειακού χώρου και των εικαστικών έργων,

εμπλουτίζουν και διευρύνουν τις δυνατότητες συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και εμπειρίας. Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους/τις

μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα, τις τέχνες και τα μουσεία με τους/τις μαθητές/τριές τους

προετοιμάζοντας τους πολίτες του 21ου αιώνα.

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή ξενάγηση, Μουσείο, Εικαστικές Τέχνες, τυπική εκπαίδευση, μη τυπική, άτυπη εκπαίδευση

Ψηφιακή ξενάγηση και μουσεία τέχνης: Ενισχύοντας τη διαδραστικότητα, την πρόσληψη

έργων τέχνης και την πολιτιστική εμπειρία φοιτητών και φοιτητριών

Η ψηφιακή «συνάντηση» τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μουσείου) εδράζεται σε θεωρητικά και

πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη φύση και τα χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης, την αισθητική πρόσληψη έργων τέχνης, τη δημιουργικότητα,

την πολιτιστική εμπειρία και εμπλοκή των συμμετεχόντων αναφορικά με ψηφιακές δράσεις μουσείων και χώρων πολιτισμού αλλά και τα

χαρακτηριστικά της ξενάγησης γενικότερα και της ψηφιακής ειδικότερα.

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή - Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2021 – Θεματική Ψηφιακή

ξενάγηση «Πόλεμος και Ειρήνη»

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή στην Αθήνα εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2019 και είναι το δεύτερο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος μετά

από αυτό της Άνδρου. Στους ορόφους του μουσείου στους οποίους εκτίθενται τα έργα της μόνιμης συλλογής, μπορεί κανείς να δει έργα σπουδαίων

ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Το Μουσείο οργανώνει ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις και αξιοποιεί το διαδίκτυο καθώς στην ιστοσελίδα του πέρα

από τις πληροφορίες για το ίδιο το Μουσείο, τις δράσεις του, κλπ., παρουσιάζονται και τα έργα της μόνιμης συλλογής του.

Η ψηφιακή ξενάγηση με θέμα «Πόλεμος και Ειρήνη» που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του

εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021 που είχε ως γενικό θέμα «Το Μέλλον των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση». Η ψηφιακή

ξενάγηση είχε τα χαρακτηριστικά μιας πρόσωπο με πρόσωπο ξενάγησης με διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Εστίαζε στις αντιθετικές έννοιες του πολέμου

και της ειρήνης με την επιλογή δέκα εικαστικών έργων της μόνιμης συλλογής του Μουσείου. Τα επιλεγμένα έργα ήταν των Fernand Léger, Wassily

Kandinsky, Paul Klee, Georges Braque, Pablo Picasso, Max Ernst, Alberto Giacometti, A. R. Penck (Ralf Winkler), Igor Mitoraj και Anselm Kiefer.

Προβλήθηκε στις 18 Μαΐου 2021 και ήταν ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό στο YouTube για 24 ώρες. Η ψηφιακή θεματική ξενάγηση «Πόλεμος

και Ειρήνη» παρουσιάστηκε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο μαθημάτων

της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών και της Μουσειακής Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Δημιουργική απόκριση στην Ψηφιακή Ξενάγηση από Παιδαγωγικά Τμήματα δύο

Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της ψηφιακής θεματικής ξενάγησης ήταν οι φοιτητές/τριες α. να γνωρίσουν με «βιωματικό» τρόπο ένα

συγκεκριμένο παράδειγμα Μουσείου Τέχνης στην Ελλάδα και έργα μοντέρνας τέχνης σπουδαίων καλλιτεχνών, β. να διερευνήσουν εναλλακτικές

μορφές επίσκεψης σε μουσεία μέσα από ψηφιακές ξεναγήσεις και τρόπους σχεδιασμού μουσειοπαιδαγωγικών και/ή εικαστικών δραστηριοτήτων, γ.

να ευαισθητοποιηθούν και να ασκηθούν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σε εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικών

ζητημάτων μέσω της τέχνης και σε μουσεία (π.χ. θέματα πολέμου, ειρήνης, δύσκολων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα η πανδημία), και δ. να

επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και να εκφραστούν δημιουργικά.

Ενίσχυση της διαδραστικότητας και της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης: α. μεταξύ εκπαιδευόμενων και αντικειμένου

μάθησης («learner-content interaction»), β. μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευόμενων («learner-instructor interaction»), και γ. μεταξύ των

εκπαιδευόμενων («learner-learner interaction»), (Moore 1989) μέσω της σταδίων και διαδικασιών όπως α. της πρόσβασης και της δημιουργίας

κινήτρων, β. της κοινωνικοποίησης εντός της ψηφιακής πλατφόρμας του μαθήματος, γ. της ανταλλαγής πληροφοριών, βοηθημάτων και

μαθησιακού υλικού, δ. της οικοδόμησης της γνώσης, και ε. της περαιτέρω ανάπτυξης όσων προαναφέρθηκαν με την υποστήριξη, την αξιοποίηση

και άλλου υλικού και ποικίλων μεθόδων (π.χ. παροχή χρήσιμων και σχετικών συνδέσμων, ερωταποκρίσεις, κλπ), (Salmon, 2011).

Δραστηριότητες: Σύντομη εισαγωγή, παρακολούθηση ψηφιακής ξενάγησης, ενθάρρυνση της συζήτησης (προφορική και ανταλλαγή γραπτών

μηνυμάτων) στην εικονική τάξη και επιλογές για δημιουργικές δραστηριότητες (κατασκευή εικαστικών συνθέσεων ή ελεύθερη αποτύπωση της

εμπειρίας τους σε γραπτό κείμενο).

Αποτελέσματα– Συζήτηση

123 κείμενα (αυτόνομα κείμενα και κείμενα που συνόδευαν εικαστικές δημιουργίες, πεζά και έμμετρα) και 89 εικαστικές δημιουργίες είχαν ως αφετηρία

έμπνευσης στοιχεία της επιλογής τους που αντλήθηκαν μέσα από την ψηφιακή ξενάγηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα: α. γνώσεις για Μουσεία, έργα τέχνης και καλλιτέχνες, β. δεξιότητες (π.χ. χειρισμού ψηφιακών μέσων, αλληλεπίδραση και

δεξιότητες επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως συνθήκη), γ. συναισθήματα (π.χ., αισιοδοξία, συγκίνηση, συνειρμική σύνδεση με την πανδημία:

«νιώθω ότι ζούμε κάτι ανάλογο», δ. προβληματισμό, στάσεις για πανανθρώπινες αξίες (π.χ. την ειρήνη, την ελευθερία, το περιβάλλον, τη δύναμη

των ανθρώπων να ξεπερνούν συλλογικά τις δυσκολίες, τον ρόλο της τέχνης σε σχέση με κοινωνικές καταστάσεις), και ε. δημιουργικότητα μέσα από

γραπτά κείμενα και εικαστικές κατασκευές.

Το μάθημα με την ψηφιακή θεματική ξενάγηση χαρακτηρίστηκε από τους/τις φοιτητές/τριες περισσότερο «βιωματικό», «εργαστηριακό»,

«διαδραστικό», «δημιουργικό» , «διαφορετικό» και «ενδιαφέρον». Ενδεικτικά σχόλια φοιτητών/τριών: «Μείωσε την απόσταση από τα μουσεία λόγω

COVID-19». «Χάρηκα που νιώσαμε ότι ενωνόμαστε μέσα από την τέχνη και ιδιαίτερα από έναν τόσο σπουδαίο χώρο το μουσείο!».

«Παρακολουθήσαμε όλοι την ίδια ξενάγηση αλλά η ατομικότητα μας και η προσωπική μας φωνή αναδείχτηκε». «Διαβάζοντας και τις σκέψεις των

υπολοίπων είδα και τι προβλημάτισε τους άλλους, πού στάθηκαν εκείνοι περισσότερο. Μέσα από αυτό ένιωσα να τους γνωρίζω λιιιγο παραπάνω και

πήρα περισσότερο θάρρος να γράψω κι εγώ στο chat ή να ανοίξω μικρόφωνο».

Η θεματική ξενάγηση μέσα από την ηλεκτρονική οθόνη της τηλεκπαίδευσης αναδείχθηκε σε μία μορφή εναλλακτικής επίσκεψης σε Μουσείο από δύο

πόλεις εκτός Αθηνών (εκτός της έδρας του Ιδρύματος) και σε περίοδο πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας μία φυσική επίσκεψη δεν είναι εφικτή.

Ταυτόχρονα, η έμπνευση από εκθέματα του Μουσείου και η συνακόλουθη δημιουργική έκφραση συνέβαλε στη βαθύτερη κατανόησή τους και στην

αφομοίωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Η συγκεκριμένη περίπτωση ψηφιακής ξενάγησης και το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο

εντάχθηκε συνέβαλαν στην ενίσχυση της διαδραστικότητας και της συμμετοχικότητας των φοιτητών/τριών στην τηλεκπαίδευση.

Αναδεικνύεται, έτσι, η αναγκαιότητα και η σημασία της ενίσχυσης της ψηφιακής παρουσίας των Μουσείων αλλά και οι διαφορετικοί τρόποι

αξιοποίησης των ψηφιακών δράσεων με διαφορετικές ομάδες κοινού (π.χ. φοιτητές) τόσο στην περίοδο της πανδημίας αλλά και γενικότερα με την

παροχή ευκαιριών ψηφιακής επικοινωνίας και εκπαίδευσης.
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