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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

 
 
Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων: «το Μουσείο είναι μόνιμος θεσμός, χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο 
κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία». 
Tο Μουσείο Πανδρόσου Φυσικής Ιστορίας, είναι το μοναδικό στη Ροδόπη και ένα από τα λίγα σε 
όλη τη χώρα. Η ιδιαιτερότητα του Μουσείου δεν έγκειται μόνο στο ότι απευθύνεται σε παιδιά από 
3 ως 16 ετών αλλά και στο ότι απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα όρασης και άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 
Το Μουσείο Πανδρόσου Φυσικής Ιστορίας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει ως στόχο 
την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του νομού Ροδόπης, τη γνωριμία με τα οικοσυστήματα 
της περιοχής της Ροδόπης, την εστίαση στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν, μέσα από αιώνες 
συμβίωσης, ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το 
κυνήγι, την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για το φυσικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και την πληροφόρηση σχετικά με τα απειλούμενα είδη 
της Ροδόπης. 
 

       
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΑΧ. ΘΥΡ. 12 - 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

         ΤΑΧ. ΘΥΡ. 12 - 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 



Ο εκθεσιακός χώρος αποτελείται από δύο μικρές αίθουσες. Η πρώτη εκθέτει στοιχεία του 
θαλάσσιου και των υγροτοπικών οικοσυστημάτων του νομού Ροδόπης, ενώ η δεύτερη αίθουσα 
περιλαμβάνει στοιχεία για τα χερσαία οικοσυστήματα του νομού μας. Η έκθεση δεν είναι 
οργανωμένη γραμμικά, αλλά επιτρέπει διαφορετικά σημεία εισόδου του επισκέπτη και 
ενθαρρύνεται η προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές οπτικές. 
 

       
 

Στις δύο αίθουσες του υπάρχουν ελάχιστα φυσικά εκθέματα. Έχοντας ως αρχή την απαγόρευση 
της έκθεσης ταριχευμένων ζώων, τη συλλογή του αποτελούν, κυρίως, πετρώματα και καρποί. 
Έτσι όλα σχεδόν τα εκθέματα είναι διαδραστικά. Καλούν δηλαδή τους επισκέπτες να τα αγγίξουν 
και να παίξουν μαζί τους.  
Το μουσείο απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία στην 
οποία οι άνθρωποι αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον. 
Στο μουσείο εφαρμόζονται σε συνδυασμό δύο θεωρίες μάθησης, η ανακαλυπτική και ο 
εποικοδομισμός. Δηλαδή, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τα εκθέματα συνδυάζουν: 

 τη σωματική δράση, η οποία οδηγεί τον επισκέπτη με την επαφή με το κατάλληλο υλικό στα 
σωστά συμπεράσματα,  

 την πνευματική δραστηριότητα, η οποία δίνει έμφαση στις προηγούμενες εμπειρίες του 
επισκέπτη και τον οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία καλείται ο ίδιος να αξιολογήσει, ανάλογα 
με το κατά πόσο υπάρχει συνέπεια μεταξύ τους. 

Η εφαρμογή της ανακαλυπτικής εκπαίδευσης στο μουσείο σημαίνει παρουσίαση εκθεμάτων που 
δίνουν τη δυνατότητα για ανακάλυψη, σύγκριση, συσχετισμό και χρήση μεθόδων ανακάλυψης. 
Οι περισσότερες εφαρμογές μέσα στο μουσείο είναι κατάλληλες για άτομα τυφλά ή με χαμηλή 
όραση, καθώς και για άτομα με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες. Το μουσείο είναι σε συνεργασία 
με τον σύλλογο ατόμων με προβλήματα όρασης της πόλης μας (Σύλλογος «Ενόραση») για 
μελλοντικές επισκέψεις στο χώρο και εκπαιδευτικές δράσεις. Είναι το μόνο μουσείο στην πόλη 
μας κι ένα από τα λίγα στην Ελλάδα που παρουσιάζουν εκθέματα τα οποία το ευρύ κοινό μπορεί 
να αγγίζει. Μελλοντικά, το μουσείο προγραμματίζει να πλαισιώσει τα εκθέματά του κι από άλλες 
εφαρμογές αφής, καθώς και από ηχητική σήμανση. 
 
Το 2012, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Κομοτηνής, την 
διαχείριση-λειτουργία του Μουσείου Πανδρόσου Φυσικής Ιστορίας, για το επόμενα 10 
χρόνια, ανέλαβαν τα μέλη της Οικολογικής Ομάδας Ροδόπης, εθελοντικά και χωρία καμιά 
αμοιβή. 
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Για περισσότερες πληροφορίες-επικοινωνία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης: 
Site: http://www.oikorodopi.qr 
E-mail: oikorodopi@oikorodopi.qr 
Facebook: http://www.facebook.com/paqes/oikorodopi/375497702463079 
Twitter: https://twitter.com/oikorodopi 
Youtube http://www.voutube.com/user/oikorodopi7feature-guide 
Linkedin http://www.linkedin.com/pub/oikorodopi-n-q-o/84/536/71 
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