
Αφετηρία και κίνητρο του προγράµµατος που οργανώθηκε σε εφήβους µε 
νοητική στέρηση, στάθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Τµήµατος Εκπαι-
δευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης. 

Στο διάστηµα που προηγήθηκε από την επίσκεψη στο ΚεΜΑ, προετοιµάσαµε
τους νέους σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες µάθη-
σης που τους παρέχει το προεπαγγελµατικό τµήµα όπου φοιτούν.
1. ∆ώσαµε στους µαθητές ασκήσεις προσανατολισµού στο χώρο, για την 
κάλυψη των χωροχρονικών τους ελλείψεων:
• Έγινε γεωγραφική ενηµέρωση για το πού βρίσκεται η Aκρόπολη και ο 

Παρθενώνας, µε κάρτες και οδηγούς. 
• Ακολουθώντας συγκοινωνιακούς οδηγούς, έγινε κατανοητός ο τρόπος 

µεταφοράς τους από το Ίδρυµα στο Μουσείο.
• Εντοπίσαµε πού βρίσκεται η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Στη συνέχεια, κατα-

σκευάσαµε µε ξύλινες ράβδους το σκελετό του Παρθενώνα, βάψαµε κάθε
πλευρά µε ένα χρώµα και εντοπίσαµε τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, 
αρχικά σε σχέση µε το σώµα τους, µετά σε σχέση µε τις πλευρές της Ζωφό-
ρου. Με την αναπαράσταση των τεσσάρων πλευρών της Ζωφόρου µε ξύλινα
τούβλα δείξαµε από πού ξεκινούσε η ποµπή των Παναθηναίων, ποια ήταν η
κατεύθυνσή της, και πού κατέληγε η σκηνή της παράδοσης του πέπλου.

2. Εµπλουτίσαµε τις γενικές γνώσεις των παιδιών και επεξεργαστήκαµε περισσό-
τερο το θέµα της Ζωφόρου. ∆όθηκαν πληροφορίες για την ποµπή των Παναθη-
ναίων και για το ∆ωδεκάθεο. Αναπαραστήσαµε τους θεούς µε θεατρικό παιχνίδι.
Επακολούθησε η επίσκεψη των νέων στο Μουσείο, όπου έγινε αναλυτική ενηµέ-
ρωση από την υπεύθυνη µε προβολή διαφανειών και πρακτικών δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες: 

Α. Γραφοκινητηκές ασκήσεις:
• ∆όθηκαν γραφικές ασκήσεις συµµετρίας και αντικατοπτρικές. Οι νέοι 

συµπλήρωναν το µισό µέρος του σώµατος και του προσώπου που έλειπε από
αρχαίο Έλληνα ή Eλληνίδα. Εντόπισαν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του
σώµατος. Στο πρακτικό µέρος η µουσειοσκευή για την Αρχαία Ελληνική 
Ενδυµασία έδωσε την ευκαιρία να γίνουν ασκήσεις αυτοεξυπηρέτησης σε 
ντύσιµο, γδύσιµο, δέσιµο ζώνης, κουµπώµατα κλπ. Ακολούθησαν ασκήσεις
ζωγραφικής ώστε να ντύσουν αρχαίο Έλληνα ή Ελληνίδα.

• ∆όθηκαν ασκήσεις παρατηρητικότητας, µέτρησης και συµπλήρωσης κιόνων
που έλειπαν από την ανατολική πλευρά του Παρθενώνα.

• Έγιναν ασκήσεις ταύτισης δεξί-αριστερό τµήµα κιονοκράνου, µε το αντίστοιχο
χρώµα, πράσινο, κόκκινο, κ.ά.

• Έγινε κατασκευή παζλ ακροκέραµου, σε 6 κοµµάτια. Το παζλ το συναρµολο-
γούσαν µετά οι ίδιοι. Με την άσκηση αυτή ασκούνταν στην οπτικοκινητική τους
οργάνωση µε το να συνθέτουν από το µέρος το όλο αλλά και να κάνουν 
ταύτιση χρησιµοποιώντας το αρχικό πρότυπο.

• ∆όθηκαν ευκαιρίες δηµιουργικής έκφρασης µέσω της ζωγραφικής. Κάναµε
χρήση και µείξη χρωµάτων ή δουλέψαµε τις αποχρώσεις τους, σκούρο, 
ανοιχτό, πάντα µέσα από τα σχέδια της αρχαίας Ελλάδας.

Β. Πρακτικές ασκήσεις που έγιναν µέσα από τις προεπαγγελµατικές 
δραστηριότητες: 
• Στην Υφαντική, συζητήσαµε από πού παίρνουµε τις πρώτες ύλες του 

υφάσµατος, πώς τις κατεργαζόµαστε, πώς υφαίνουµε το ύφασµα, ποια εργα-
λεία χρησιµοποιούµε. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαµε το εργαστήρι της 
υφαντικής που διαθέτει το Ίδρυµα, είδαµε τη χρήση των αργαλειών και κατα-
σκευάσαµε µικρούς ατοµικούς χειροκίνητους αργαλειούς.
Με τους αργαλειούς αυτούς ασκήθηκαν σε τεχνικές απλής ύφανσης, Παράλ-
ληλα µυήθηκαν στον τρόπο προέλευσης νήµατος από την πρώτη ύλη. Στη 
συνέχεια, κάναµε συλλογή από διάφορα είδη υφασµάτων φτιάχνοντας ένα
δειγµατολόγιο, και µιλήσαµε για τις διαφορές στην αφή και στις ιδιότητες του
κάθε υφάσµατος. Έτσι, συνδέσαµε τις εποχές µε το ρουχισµό.

• Στη Ραπτική, προκειµένου να φτιάξουµε τους δικούς µας χιτώνες, έγιναν 
δραστηριότητες όπως: τρύπωµα, στρίφωµα, ράψιµο κουµπιών κ.ά. 

• Στη Μεταξοτυπία τυπώσαµε ύφασµα. Η µακέτα που χρησιµοποίησαµε είχε
θέµα ανθέµια και λωτούς από την επικρανιτίδα του Ερεχθείου. 

• Με το ίδιο θέµα των ανθεµίων και των λωτών τυπώσαµε το εξώφυλλο
φωτoγραφικού άλµπουµ στο πλαίσιο Βιβλιοδετικής άσκησης.

Άλλη ενότητα στην οποία δόθηκε έµφαση ήταν η διακόσµηση των ρούχων, 
ο στολισµός των αρχαίων Ελλήνων. 
Στη δραστηριότητα του Πηλού κατασκευάστηκαν µε γύψινα καλούπια πήλινα ακρο-
κέραµα και ανάγλυφη παράσταση αρχαίου µε ένδυµα εποχής και κοσµήµατα.

Γ. Νέες δραστηριότητες-πρακτικές που προέκυψαν από το πρόγραµµα
του ΚεΜΑ
• Μιλήσαµε για τα µουσικά όργανα των αρχαίων και τα σηµερινά. Έγιναν κατα-

σκευές στο ξυλουργείο, ζωγραφική αλλά και επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων. 

• Περάσαµε και στην κατασκευή κοσµηµάτων χρησµοποιώντας χαλκό,
δέρµα, πηλό. 

• Στο πρόγραµµα της Λιθοξοϊκής έγινε χρήση των εργαλείων που είχαν οι 
αρχαίοι για το σκάλισµα του µαρµάρου. Φθάσαµε στα εργαλεία της σηµερι-
νής εποχής και µάλιστα σε αυτά που διαθέτει το εργαστήρι µας. Εδώ έγιναν
ασκήσεις ταύτισης, ανάγνωρισης, ονοµασίας, χρήσης και σύγκρισης των 
εργαλείων µεταξύ τους.
Το πρόγραµµα αυτό συµπληρώθηκε µε επίσκεψη των νέων στα αρχαία 
λατοµεία, στην Πεντέλη. 

Αξιολογώντας το αποτέλεσµα είδαµε ότι χρησιµοποιώντας τη θεµατολογία από
την αρχαία Ελλάδα, δουλέψαµε δίνοντας πάντοτε έµφαση στο µαθησιακό και
πρακτικό τρόπο προσέγγισης του νοητικά υστερούντος ατόµου, δηλαδή στην
ανάλυση της δραστηριότητας σε στάδια εργασίας µε αυξανόµενο βαθµό 
δυσκολίας. Προσπαθήσαµε να εµπλουτίσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο
το πρόγραµµα µε ατοµικές εµπειρίες χειρισµού - κατασκευής - ψηλάφησης -
απτικής εξοικείωσης µε το προς µάθηση αντικείµενο. 
Ελπίζουµε στο µέλλον να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες συµµετοχής σε
προγράµµατα για τη γνώση της πολιτισµικής ζωής του τόπου µας.

Α. Βουτυρά, Η. Ζαφειροπούλου

11 55 22

H AKPOΠOΛH ΣE ΣXOΛEIO MAΘHTΩN ME NOHTIKH ΣTEPHΣH

Ίδρυµα Θεοτόκος, 1993


