
Κατά το σχολικό έτος 1995-1996 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Ακρόπολη
από το Ειδικό Σχολείο Εκπαιδεύσιµων Νοητικά Καθυστερηµένων Παιδιών στο
Αιγάλεω, τα οποία ήταν 8-14 ετών και είχαν γνωµατεύσεις όπως: ελαφριά 
νοητική στέρηση, διαταραχές συµπεριφοράς, νευρολογικό σύνδροµο Αsperger
µε σαφή αυτιστικά στοιχεία, υπερκινητικά παιδιά.

Οι µαθητές αντίθετα των δύο ειδικών τάξεων στην Ακαδηµία Πλάτωνος και στο
Λόφο του Κολωνού ήταν µαθητές κανονικών τάξεων οι οποίοι έφευγαν µία 
διδακτική ώρα από την οµάδα της τάξης τους για να παρακολουθήσουν το 
υποστηρικτικό πρόγραµµα της ειδικής τάξης, µε στόχο την αποαγχοποίησή τους
από το σχολικό περιβάλλον και τις µαθησιακές δυσκολίες που είχαν, όπως: 
δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσλεξία, παραβατικά παιδιά, 
διαταραχές συµπεριφοράς, επιθετικότητα. 

Οι πρώτες δυσκολίες στην οργάνωση µιας επίσκεψης στην Ακρόπολη ξεκινού-
σαν από το σύλλογο των διδασκόντων οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι οι µαθητές του
ειδικού σχολείου "δεν θα καταλάβουν τίποτα" ή για τους µαθητές των 
ειδικών τάξεων ότι είναι "απρόβλεπτοι στη συµπεριφορά τους και καταστρέφουν
το περιβάλλον τους, αν δεν τους έχεις σε διαρκή επιτήρηση". Οι δυσκολίες στο
επίπεδο των γονέων συνοδεύονταν από αµφιβολίες και άγχος για το πώς το
δικό τους το παιδί θα τα καταφέρει να σταθεί πάνω στο Βράχο της Ακρόπολης.
Τα ίδια τα παιδιά επίσης είχαν να αντιµετωπίσουν βιολογικές, συναισθηµατικές,
νοητικές και κοινωνικές δυσκολίες. 

Η προετοιµασία µέσα στην τάξη αφορούσε: α. την ενηµέρωση των γονέων 
σχετικά µε τους διδακτικούς άξονες της επίσκεψης στην Ακρόπολη β. την 
ενηµέρωση των συναδέλφων από τους οποίους ζητήσαµε να µας πάρουν µαζί
τους, έτσι ώστε να ανεβούµε στην Ακρόπολη σαν µεγάλη οµάδα γ. την ενηµέ-
ρωση των παιδιών από τα οποία είχε προκύψει και η ιδέα για την επίσκεψη στην
Ακρόπολη, επειδή τα περισσότερα απ' αυτά δεν την είχαν επισκεφθεί ποτέ. 

Οι διδακτικοί στόχοι γι' αυτήν την επίσκεψη ήταν το παιδί να µπορεί: 
α. να ανέβει τα Προπύλαια διατηρώντας την ισορροπία του 
β. να περπατήσει πάνω στον αρχαιολογικό χώρο 
γ. να προσανατολιστεί στα αρχαία µνηµεία 
δ. να παρατηρήσει τους αρχαίους ναούς πάνω από τη σύγχρονη πόλη 
ε. να παρατηρήσει τη µόλυνση 
στ. να γνωρίσει τα µουσειακά εκθέµατα 
ζ. να αγοράζει κάρτες από το πωλητήριο του µουσείου 
η. να χρησιµοποιεί τα χρήµατά του σωστά. 

Τα συµπεράσµατα από την εµπειρία της παραπάνω επίσκεψης επικεντρώνονται
στα εξής: 
Οι µαθητές ειδικής αγωγής 
• ήρθαν σε επαφή µ' έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης

• απέκτησαν γνώσεις και πήραν κάποιες ιδέες σχετικά µε τα µουσειακά εκθέµατα
• έµαθαν να αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους µε επάρκεια και να αξιολογούν τις

εµπειρίες που συλλέγουν από την επίσκεψη θετικά για το µέλλον τους

Οι γονείς των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες απέκτησαν συγκεκριµένες 
γνώσεις για µια διαφορετική αντιµετώπιση των παιδιών τους στο επίπεδο των
γνώσεων που δίνονται από το σχολείο.
Τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βοήθησαν προς την κατεύθυνση
της ενσωµάτωσης και προώθησαν το σχεδιασµό για µια επιτυχέστερη ενσωµά-
τωση στο χώρο της επαρκούς κοινωνικοποίησης.

Εκτός από τις οµάδες µε µαθησιακά προβλήµατα, εξίσου µεγάλη δυσκολία
για µια επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης παρουσιάζουν και οι οµάδες µε
διαταρακτικούς µαθητές. Σ' αυτήν την περίπτωση πιστεύουµε ότι η ειδική τάξη
συµµετέχει µε διδακτικό στόχο "να µάθει τους διαταρακτικούς µαθητές να 
µετακινούνται έξω από το σχολείο". Έτσι, µε προσωπική ευθύνη της δασκάλας
της ειδικής τάξης κάθε φορά, τα παραβατικά παιδιά συµµετείχαν στην 
εξωσχολική επίσκεψη, και αυτό έγινε, γιατί διαπιστώσαµε ότι το µνηµείο της
Ακρόπολης ασκεί θεραπευτική επίδραση και προσφέρει µοναδική θέαση της
ψυχής και όσων διαδραµατίζονται µέσα σε αυτή. Με την επίσκεψη στην Ακρό-
πολη, τα συναισθηµατικά διαταραγµένα παιδιά, ανοίγουν µια πόρτα στο 
παρελθόν και εισάγονται σ' έναν κώδικα που όλα ξαφνικά αποκτούν "Νόηµα",
"Λόγο". Ο καβγάς της θεάς Αθηνάς και του Ποσειδώνα γίνεται οικείος και
νοηµατοδοτεί τους καβγάδες µέσα στο σχολείο µε τους συµµαθητές ή στο
σπίτι µε τα αδέρφια, τους οποίους και χρεώνονται σαν στοιχεία παραβατικής
συµπεριφοράς.

Μετά την επίσκεψη παρατηρήσαµε την έκφραση του θετικού συναισθήµατος
στο βλέµµα των µικρών µαθητών µας µε χαρακτηριστικά την αποδοχή, την 
κατανόηση, τη συγκατάβαση, τη διάθεση να ακούσουν περισσότερα και να 
συµµετέχουν στο διάλογο µε λογικά επιχειρήµατα. Η τυφλή επιθετικότητα και οι
εκρήξεις βίας παραχωρούν τη θέση τους στις τυπικές λογικές διαδικασίες για να
οριστούν οι νέες σχέσεις του παιδιού µε τον εαυτό του, τους άλλους, το χώρο
και το χρόνο.

Το βίωµα της επίσκεψης στην Ακρόπολη δηµιουργεί νέες προβολές στο βλέµµα
των διαταραγµένων παιδιών, εµπλέκοντας πρόσωπα από την οικογενειακή δοµή
µε αναφορές του τύπου: "ο µπαµπάς µου είδε στην τηλεόραση ένα ντοκυµαντέρ
για τα έργα στον Παρθενώνα", "η µαµά µου είπε ότι θα πάµε και µαζί γιατί ποτέ
δεν την έχει δει". Η τροποποίηση συµπεριφοράς έχει ήδη δροµολογηθεί µέσα
από τη σχέση µε το "Άλλο" και την αναζήτηση της ταυτότητας στο ελληνικό 
µνηµείο της Ακρόπολης µε την πανανθρώπινη εµβέλεια. Η άσκηση αισθητικής
στο "ωραίο" και "καλό" θεάται σαν µέρος της πραγµατικότητας και όχι σαν 
"µυθική" αναφορά στο συναίσθηµα.
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