ΣXE∆IAZONTAΣ MIA ΠOΛH TOY MEΛΛONTOΣ ME APXAIA EΛΛHNIKA ΣTOIXEIA
3ο Γυµνάσιο Xαλανδρίου, 1994

H παρουσίαση της µουσειοσκευής "Πάµε στην Ακρόπολη" στους µαθητές του
3ου Γυµνασίου Xαλανδρίου και στα 14 τµήµατα του σχολείου ήταν η βασική
αφορµή για µια σειρά µαθηµάτων, που τα αποτελέσµατά τους θα δούµε
πιο κάτω.
Oι βασικοί στόχοι πάνω στους οποίους κινηθήκαµε, προβληµατιστήκαµε και
αναζητήσαµε πληροφορίες ήταν οι εξής:
1. H ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα του πολιτισµικού µας παρελθόντος, µε σκοπό να ζωντανέψει η διδακτέα ύλη της Ιστορίας και να ενεργοποιηθούν οι δηµιουργικές ικανότητες των µαθητών.
2. H ανακάλυψη της οµορφιάς µέσα από την απλότητα αλλά και την τεχνική
τελειότητα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής.
3. O ρόλος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
4. Tα νέα υλικά (µπετόν, χάλυβας, ελαφρά µέταλλα, γυαλί, πλέξιγκλας) σε αντιπαράθεση µε τα παλαιά (µάρµαρο, ξύλο, τούβλο).
5. H όψη της Aθήνας σήµερα.
O χρόνος επεξεργασίας των έργων ήταν δύο διδακτικές ώρες. Πριν και κατά τη
διάρκεια των δύο αυτών ωρών δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέµατα, όπως
η επίδραση του βιοτικού επιπέδου στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, αλλά µεγαλύτερη σηµασία δόθηκε στην αρχιτεκτονική του σήµερα. Aναφορές σε σύγχρονα
κτήρια της Aθήνας, όπως το Mέγαρο Mουσικής, το κτήριο Hλία Mπαρµπαλιά,
απέναντι από την Aµερικανική πρεσβεία, που φέρει αρκετά στοιχεία µεταµοντέρνου ρυθµού, οι γυάλινοι πύργοι, και βεβαίως οι αναφορές στα σηµαντικά
έργα των Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Mies Van der Rohe, Alvar Aalto, µέσα
από εικόνες βιβλίων, ήταν τα ερεθίσµατά τους.
Τα υλικά που χρησιµοποίησαν στις κατασκευές τους τα περισσότερα παιδιά ήταν
µαρκαδόροι, τέµπερες, ξυλοµπογιές καθώς και την τεχνική του κολλάζ. Yλικά
ευκολόχρηστα για τα δεδοµένα του σχολείου, που στερείται κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής. H µεγάλη χρωµατική ποικιλία µπορεί να οδηγήσει σε ωραίο
αισθητικό αποτέλεσµα, πάντα µε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές έχουν διδαχθεί
τα βασικά χρωµατολογικά στοιχεία και καθοδηγούνται να τα εφαρµόσουν.
Aπέφυγα τις µεγάλες διαστάσεις των χαρτιών, ως ένα ακόµη σηµείο δυσκολίας
τους. Για τυχόν απορίες τους και για την καλύτερη κατανόηση των αρχαίων
ελληνικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, µοιράστηκε από µια φωτοτυπία µε σηµειώσεις και σχέδια από το µάθηµα ρυθµολογίας που διδασκόταν στη Σχολή Kαλών
Tεχνών. Mε τη βοήθεια αυτών των σχεδίων δίδαξα τους ρυθµούς, τις οµοιότητες και τις διαφορές τους, καθώς και τα κοινά στοιχεία των αρχιτεκτονηµάτων
(κίονες δωρικού, ιωνικού ρυθµού, τρίγλυφα, µετόπες, αετώµατα, ανάγλυφα).
Ήταν προσωπική επιλογή του καθενός να χρησιµοποιήσει όποια στοιχεία
θεωρούσε σηµαντικά στο έργο του. Tα παιδιά έχουν διδαχθεί από την αρχή
της χρονιάς βασικές αρχές γραµµικού σχεδίου. Oι κίονες, τα κιονόκρανα,
τα ακροκέραµα ήταν τα κύρια στοιχεία που χρησιµοποίησαν.
Tο ενδιαφέρον των µαθητών ήταν ανέλπιστο. Για πρώτη φορά, σε αντίθεση
µε προηγούµενες εµπειρίες, οι µαθητές έδειξαν τεράστιο ζήλο. Πολύ γόνιµο
έδαφος η µαθητική ψυχή στις νέες µορφές διδασκαλίας, αποδεικνύει ότι µπορεί να κατακτήσει γνώσεις µε αµέριστο ενδιαφέρον, όταν η µέθοδος ξεπερνά
τον συνήθη δρόµο της καθιερωµένης διδασκαλίας.
Γ. Μπλιάτσου
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