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ΝΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 

• Γαλλία, δεκαετία του ‘80 και εξής, σχετίζεται µε το κίνηµα των
Οικοµουσείων και γενικά νέων µορφών µουσειακής
έκφρασης.

• Αγγλία, τέλη δεκαετίας ’80, ως κριτικός λόγος του κοινωνικού
και πολιτικού ρόλου του µουσείου.

• Σήµερα δηλώνει όλη την προσπάθεια θεωρητικής και κριτικής
αποτίµησης του µουσειακού χώρου, τη φιλοσοφική του
θεώρηση συνολικά.

• Η μουσειολογία αναδεικνύεται περισσότερο ως ανθρωπιστική
και κοινωνική επιστήµη. Ενδιαφέρεται κυρίως για τη µελέτη
των στόχων των µουσείων και όχι αποκλειστικά για τη µελέτη
των προτεινόµενων µεθόδων καλής µουσειακής λειτουργίας,
όπως συνέβαινε παλαιότερα.



ΝΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 

• Νέες κοινότητες επισκεπτών. 

• Νέες σχέσεις των µουσείων µε τις κοινότητες αυτές. 

• Νέα πιο αμφιλεγόμενα θέµατα. 

• Νέοι ρόλοι. 

• Νέες ιδεολογίες και πολιτικές. 

• Νέα ερωτήματα και προσεγγίσεις. 

• Νέες προτεραιότητες.



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
• Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την έννοια του οικομουσείου.

• Οι κύριοι εκφραστές των οικομουσείων Hugues de Varine και
George Henri Riviere.

• Ο όρος εμφανίζεται το 1971, επηρεασμένος από την έννοια του
περιβαλλοντικού κινήματος.

• Η λειτουργία του οικομουσείου αφορά την ανάπτυξη της
τοπικής κοινότητας μέσω της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

• 1985, περιοδικό Museum: το οικομουσείο περιλαμβάνει
πολλές από τις βασικές έννοιες όπως τοπική ταυτότητα,
περιοχή, τοπίο, αίσθηση της ιστορίας και της συνέχειας, οι
οποίες είναι σημαντικές για την αίσθηση του ανήκειν.



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
• Σύμφωνα με τον Πιστοφίδη: Το οικομουσείο είναι ένας

ζωντανός οργανισμός, ανοιχτό στο κοινό και περιλαμβάνει
επιτόπια (in situ) εκθέματα, καθώς απουσιάζει η κτιριακή
εγκατάσταση. Η τοπική κοινότητα πρέπει να κατανοήσει ότι
είναι «δικό τους δημιούργημα» και να συμμετέχει στο
εγχείρημα συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσωπική
βιώσιμη ανάπτυξη της.



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ vs
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
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ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ vs 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ 
• Υπερβαίνει τα όρια ενός μουσειακού κτιρίου και διαχέεται στο

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

• Μετατοπίζει την ερμηνευτική διαδικασία από μια
συλλογή/έκθεση στην ερμηνεία τόπων και θέσεων μια
περιοχής.

• Προάγει τη διεπιστημονική προσέγγιση, έναντι της
εξειδικευμένης γνώσης.

• Από την αποστασιοποιημένη παρατήρηση στην παροχή
πολλαπλών εμπειριών

• Συμμετοχή τοπικής κοινότητας στις δράσεις του.

• Συνεργασία στη διοίκηση με το συνεταιρισμό ομάδων και
συνεργειών.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ 
• Ύπαρξη ενός κέντρου καταγραφής, τεκμηρίωσης και

πληροφόρησης.

• Ύπαρξη εργαστηρίων οικολογικών αναζητήσεων και
περιβαλλοντικού προβληματισμού για την ενεργή συμμετοχή
των επισκεπτών.

• Δημιουργία θεματικών και πολιτιστικών διαδρομών.

• Δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων.

• Χώρος έμπνευσης και ψυχαγωγίας.

• Χώρος τουριστικής κίνησης και αναψυχής.



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

• Ίδρυση: 2014

• Έδρα: Άνω Πεδινά Ζαγορίου

• Αποτελεί ένα ανοιχτό μουσείο, γεωγραφικά προσδιορισμένο
και κοινωνικά προσανατολισμένο με κύριο στόχο τη
διατήρηση, μελέτη και ανάδειξη του πολιτιστικού τοπίου του
Ζαγορίου μέσα από συμμετοχικές κοινωνικές δράσεις που
προσανατολίζονται στην ενδογενή και βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη.

• Λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
• Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού.

• Εμπορική Ιδιότητα.

• Διοικείται Ισότιμα.

• Επιδίωξη συλλογικού οφέλους.

Βασικές Αρχές

• Κοινωνική Ωφέλεια

• Αύξηση της απασχόλησης

• Έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

• Διανομή πλεονάσματος για το κοινωνικό συμφέρον.



ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ –
ΣΤΟΧΟΙ  
• Ανάδειξη και προστασία φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς.

• Καταγραφή και μετάδοση ιστορικής και συλλογικής μνήμης.

• Διατήρηση και ερμηνεία της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας.

• Μορφωτικό και εκπαιδευτικό κέντρο.

• Δυναμική συμβολή στην πολιτισμική επικοινωνία και την
προσβασιμότητα.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μεγαλώνω, περπατώ,
δημιουργώ».

• Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για την
εκπαίδευση Πορτογάλων μαθητών σε θέματα πληροφορικής
και τουρισμού.

• Απτικές και ακουστικές ξεναγήσεις σε άτομα με προβλήματα
όρασης.

• Επαγγελματικό σεμινάριο πιστοποίησης «Ξεναγών Ερμηνείας
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

• Οργάνωση και Ανάδειξη μονοπατιών.

• Χορηγία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

• Μουσειοπαιδαγωγική δράση «ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ», η οποία θα απευθύνεται σε άτομα με
προβλήματα όρασης.

• Ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την
ευαισθητοποίηση και την προσβασιμότητα των ατόμων με
προβλήματα όρασης



«ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ»
• Ομάδα εφαρμογής: Άτομα με προβλήματα όρασης κάθε

ηλικίας.

• Επιλογή Θέματος: Υποδειγματικός περίπατος στα in situ
πολιτισμικά τοπία του Οικομουσείου Ζαγορίου.

• Χώρος Υλοποίησης: Περιοχή Ζαγορίου

• Επιλογή Εκθεμάτων: 3 γεφύρια (Κόκκορη, Τρίτοξο ή αλλιώς
του Πλακίδα και το Γεφύρι του Μύλου στους Κήπους).

• Συμπληρωματικό Εποπτικό Υλικό: α)3D απεικόνιση της
γεωμορφολογίας της διαδρομής (αφή), β)ακουστική
περιγραφή με τη χρήση ακουστικών ερεθισμάτων από τη
συλλογή ηχοτοπίων (ακοή).

• Επιλογή μεθόδων: ερμηνευτική ξενάγηση και αφήγηση



«ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ»
• Καθορισμός στόχων μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενισχυμένη
βιωματική εμπειρία του εκπαιδευτικού περιπάτου στα in situ
μνημεία της περιοχής του Ζαγορίου με διαδραστικά στοιχεία
που ενισχύουν την χωρική αντίληψη των ανθρώπων με
προβλήματα όρασης, υποβοηθώντας παράλληλα τις αισθήσεις
τους στην πρόσληψη του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
• Νέες τεχνολογίες και άτομα με προβλήματα όρασης

• Μουσεία και Προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα 
όρασης

• Τέχνη και άτομα με προβλήματα όρασης (καλλιτέχνες)

• Φάρος Τυφλών και Μουσείο Αφής 

• Τα ηχοτοπία και η συμβολή τους στα άτομα με προβλήματα 
όρασης   



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


