
Το Σχολείο µας, το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Φιλοθέης,
εκπαιδεύει Κωφά και Βαρήκοα παιδιά. Τα παιδιά αυτά, λόγω της ιδιαιτερότητάς
τους, έχουν µεγάλη δυσκολία στην κατάκτηση και ανάπτυξη της γλώσσας, φτωχό
λεξιλόγιο, ελλιπείς γνώσεις και φτωχές εµπειρίες.

Έτσι εδώ και αρκετά χρόνια έχουµε εντάξει σε πολλά µαθήµατά µας τη χρήση
των µουσειοσκευών του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρό-
πολης, καθώς µας βοηθούν πολύ τόσο στην ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών
όσο και στην ευκολότερη κατάκτηση των γνώσεων.

Εφέτος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρό-
πολης αποφασίσαµε να εργαστούµε µε τις µουσειοσκευές "Αρχαία Ελληνική
Ενδυµασία" και "Πάµε στην Ακρόπολη". Και στις δύο περιπτώσεις είχαµε το υλικό
των µουσειοσκευών που έπρεπε να συµπληρώσουµε, να προσαρµόσουµε και
να επεκτείνουµε σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών µας.

Η όλη εργασία δεν απευθυνόταν σε µία τάξη, αλλά σε όλο το Σχολείο και το
Νηπιαγωγείο (περίπου 25 παιδιά όλο το σχολείο), γιατί κάθε ηλικία θα είχε
διαφορετική εµπειρία. Στις µικρότερες ηλικίες στόχος δεν ήταν η γνώση, αλλά
ο τρόπος προσέγγισης, η οµαδική εργασία και οι κάποιες παραστάσεις που θα
αξιοποιηθούν στο µέλλον για ανάλογες εργασίες.

Με τη βοήθεια της µουσειοσκευής "Αρχαία Ελληνική Ενδυµασία" συζητήσαµε
στις τάξεις για θέµατα σχετικά µε τα ρούχα και την αναγκαιότητά τους. Εκθέ-
σαµε τις ενδυµασίες σε µεγάλες κούκλες ώστε τα παιδιά να τις βλέπουν και
προβάλαµε τις διαφάνειες τις µουσειοσκευής. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις και συζητήσεις µε τα παιδιά σχετικά µε τα ρούχα. Στη συνέχεια
φόρεσαν τις ενδυµασίες, µιµηθήκαµε, όσο ήταν δυνατό, αρχαίες κοµµώσεις και
βγάλαµε φωτογραφίες. Στο τέλος δουλέψαµε όλοι µαζί ζωγραφίζοντας αρχαία
ελληνικά ενδύµατα ή χρωµατίζοντας φωτοτυπίες τα µικρότερα παιδιά και εκθέ-
σαµε τις εργασίες.

Με αφορµή τη µουσειοσκευή "Πάµε στην Ακρόπολη" συζητήσαµε στις τάξεις για
την Ακρόπολη. Ερευνήσαµε το σχετικό υλικό για παιδιά (βιβλία, φωτογραφίες,
αφίσες, δηµοσιεύµατα), το οποίο στη συνέχεια φωτοτυπήθηκε και εκτέθηκε σε αί-
θουσα του σχολείου µαζί µε το υλικό της µουσειοσκευής. Τα παιδιά είχαν τη δυ-
νατότητα στα διαλείµµατα να βλέπουν την έκθεση και να συζητούν µεταξύ τους.
Όλα τα παιδιά, ανάλογα µε την ηλικία, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους
έκαναν διάφορες εργασίες όπως: ζωγραφική, χαρτοκολλητική, παζλ, παιχνίδια
παρατηρητικότητας, φαντασίας και αισθητικής ικανότητας. Τα έργα τους εκτέ-
θηκαν στον ίδιο χώρο, όπου παρέµειναν αρκετές µέρες. Παράλληλα, παρατη-
ρούσαν το εκτεθειµένο υλικό και τοποθετούσαν τα µνηµεία στη µακέτα.

Μετά την επεξεργασία των µουσειοσκευών στο σχολείο, οργανώσαµε επίσκεψη
στην Ακρόπολη και το µουσείο, για να δούµε τη σηµερινή µορφή του Βράχου.
Τα µεγαλύτερα παιδιά αναγνώριζαν τα µνηµεία και τη θέση τους. Προβληµατί-
στηκαν για τον τρόπο κατασκευής των κιόνων και τα έργα συντήρησης του
Παρθενώνα και µας βοµβάρδισαν µε ερωτήσεις για τον γύρω από την Ακρό-
πολη χώρο (Ηρώδειο, Πνύκα, Φιλοπάππου).

Στο Μουσείο είδαν τις ενδυµασίες των αγαλµάτων και έκαναν ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις. Προσπαθούσαν να αναπλάσουν τα µέρη που έλειπαν στα αγάλ-
µατα και στις παραστάσεις. Έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για αντικείµενα όπως
αγγεία, εργαλεία, κοσµήµατα κ.λπ. που δεν είχαµε ασχοληθεί και µας ζήτησαν
να κάνουµε ανάλογες εργασίες.

Η επεξεργασία των µουσειοσκευών συνεχίστηκε για διπλάσιο χρόνο απ' αυτόν
που είχαµε το υλικό της µουσειοσκευής, µε αποτελέσµατα ιδιαίτερα ωφέλιµα
για τα παιδιά.
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