
Με τους µαθητές των τριών τµηµάτων της Γ' τάξης αποφασίσαµε, στο µάθηµα
των Καλλιτεχνικών, να ασχοληθούµε µε την αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών
της Ακρόπολης της Αθήνας και πιο συγκεκριµένα µε τη µελέτη των "λεπτο -
µερειών" των αρχιτεκτονικών µελών τους.
Για το σκοπό αυτό, δανειστήκαµε από το Tµήµα Eκπαιδευτικών Προγραµµάτων
της Aκρόπολης τη µουσειοσκευή "Ένας Aρχαίος Nαός" η οποία παρουσιά-
στηκε και στα τρία τµήµατα της Γ' τάξης, δηλαδή σε συνολικό αριθµό 80 περί-
που µαθητών. Αφού, λοιπόν, γνωρίσαµε τους τρεις ρυθµούς και εντοπίσαµε τις
οµοιότητες και τις διαφορές τους, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε περισσότερο
µε κάποια συγκεκριµένα αρχιτεκτονικά τµήµατα όπως κιονόκρανα, 
τρίγλυφα, µετόπες, ανθέµια, κυµάτια και φατνώµατα.
Για να µάθουµε περισσότερα, επισκεφθήκαµε και το ΚεΜΑ και µε τη βοήθεια των
σχετικών ενηµερωτικών φυλλαδίων του, αρχίσαµε πρώτα να σχεδιάζουµε τα 
αρχι τε κτονικά µέλη που µας ενδιέφεραν και στη συνέχεια να τα χρωµατίζουµε,
προσπαθώντας να φανταστούµε τους πιθανούς χρωµατικούς συνδυασµούς που
χρησιµοποιούσαν οι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης.
Φτάνοντας στα φατνώµατα της οροφής των Προπυλαίων, πολλά παιδιά έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια και τα χρώµατα που τα διακοσµούσαν. 
Μελετήσαµε, λοιπόν, κάποιες εικόνες φατνωµάτων και τα σχεδιάσαµε, άλλοτε
χρωµατίζοντάς τα κι άλλοτε όχι. Παράλληλα µέσα από πολλές και ενδιαφέ -
ρουσες συζητήσεις, αναφερθήκαµε στη σχέση της θέσης τους, ψηλά στην
οροφή του κτηρίου και του συµβολισµού των διακοσµητικών σχεδίων τους. 
Το κάθε παιδί προσπάθησε να εκφράσει τη δική του γνώµη σχετικά µε το 
τι ακριβώς συµβολίζει το φάτνωµα.
Ήταν εντυπωσιακή η διαπίστωση πως όλα σχεδόν τα παιδιά κατέληξαν στο 
συµπέρασµα πως τα φατνώµατα συµβολίζουν τον ουρανό και κατ' επέκταση το
ηλιακό σύστηµα και το σύµπαν. Στο σηµείο αυτό τους παρότρυνα να σχεδιά-
σουν πρώτα και στη συνέχεια να κατασκευάσουν µε όποια υλικά ήθελαν ένα
δικό τους φάτνωµα για ένα ναό.
Η φαντασία τους ξεχύθηκε. Mερικά διατήρησαν κάποια από τα κλασικά σχέδια
των φατνωµάτων (π.χ. κυµάτια) χρωµατίζοντάς τα, όµως, µε έντονα και αντίθετα

χρώµατα ή διακοσµώντας τα µε σχέδια και σύµβολα άλλων πολιτισµών 
π.χ. βυζαντινά, χριστιανικά κ.ά., αλλά και εντελώς δικής τους έµπνευσης. Άλλοι
δηµιούργησαν ένα δικό τους ηλιακό σύστηµα µε έναν µεγάλο ήλιο στο κέντρο
του φατνώµατος και πολλούς άλλους µικρότερους να περιστρέφοναι γύρω από
αυτόν. Χαρακτηριστικό είναι το σχέδιο µιας µαθήτριας που τοποθέτησε τη Γη
ως κέντρο του δικού της φατνώµατος λέγοντας πως οι αρχαίοι Έλληνες θεω-
ρούσαν τη Γη κέντρο του σύµπαντος και πως όλοι οι πλανήτες περιστρέφονταν
γύρω από αυτήν.
Ορισµένοι, χρησιµοποίησαν την τεχνική του κολλάζ για να δώσουν µια πιο σύγ-
χρονη εικόνα στο ναό τους. Στο φάτνωµα αυτό µέσα από τις εικόνες που χρη-
σιµοποιήθηκαν, δίνεται έµφαση στην έννοια της ζωής και ειδικότερα στην ύπαρξη
ζωής πέρα από τη Γη σε άλλους πλανήτες ή και σε άλλα ηλιακά συστήµατα. 
Το κύριο υλικό που οι περισσότεροι µαθητές διάλεξαν για να κατασκευάσουν
το δικό τους φάτνωµα είναι το χαρτόνι για µακέτες. Πρώτα έκοψαν στο χαρτόνι
τη βάση του φατνώµατος και στη συνέχεια κόλλησαν επάνω της διαδοχικά, 
πλαίσια από το ίδιο χαρτόνι προσπαθώντας να αποδώσουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα το βάθος του φατνώµατος και τα διαφορετικά του επίπεδα. Όταν η 
κατασκευή ολοκληρώθηκε, σχεδίασαν και χρωµάτισαν το φάτνωµα για το δικό
τους ναό. Άλλα παιδιά έκαναν στη µακέτα τους φωτοκολλάζ, άλλα κατασκεύα-
σαν ανάγλυφα διακοσµητικά από αυτοσκληρυνόµενο πηλό, που τα κόλλησαν
επάνω στο φάτνωµά τους κι άλλα, πάλι προσπάθησαν να το κατασκευάσουν 
εξ ολοκλήρου από πηλό ή γύψο.
Η εµπειρία, όµως, που όλοι µας αποκοµίσαµε από την όλη διαδικασία ήταν κάτι
παραπάνω από θετική, γιατί µας δόθηκε η ευκαιρία να κουβεντιάσουµε, να ανταλ-
λάξουµε γνώµες, ν' ασχοληθούµε µε θέµατα φυσικής αλλά και µεταφυσικής που
προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ερεθίζουν τη φαντασία. 
Τέλος, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώµη τους µε τρόπο 
εικαστικό και να δηµιουργήσουν κάτι αποκλειστικά δικό τους, πράγµα που το
χάρηκαν ιδιαίτερα και δούλεψαν µε όρεξη ακόµα και οι "αδιάφοροι" µαθητές.
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