Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«Στην καρδιά του
Mουσείου…»
Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των
μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο
Μουσείο Ακρόπολης.

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με
τη σημασία του μουσείου και τον τρόπο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης.
Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία
αυτού του προγράμματος περισσότερο εποικοδομητική.
Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά μαζί με τους μαθητές την αίθουσα του Παρθενώνα στο Μουσείο
Ακρόπολης μέσα από το Google Art Project, ξεκινήστε συζήτηση γι’ αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις
ερωτήσεις για τους μαθητές που αναφέρονται στη συνέχεια.
Μετά από την επίσκεψή σας στο Μουσείο μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές σας τη συνέχιση της
κριτικής και δημιουργικής ενασχόλησης με το θέμα του μουσείου με βάση το παρακάτω υλικό, ενισχύοντας
μ’ αυτό τον τρόπο τα οφέλη από την εμπειρία του προγράμματος.
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Υλικό για προαιρετική προετοιμασία των μαθητών στην τάξη:

-Δείτε την Αίθουσα του Παρθενώνα στο Google Art Project

- Ερωτήσεις για τους μαθητές:
Με τη βοήθεια του Google Art Project περιηγηθείτε στον τρίτο όροφο του Μουσείου Ακρόπολης,
στην Αίθουσα του Παρθενώνα και προχωρήστε σε συζήτηση μέσα στην τάξη με βάση τις παρακάτω
ερωτήσεις:



Από πόσους χώρους αποτελείται ο όροφος;



Τι είδους αντικείμενα εκτίθενται;



Παρατηρήστε και σχολιάστε τον τρόπο τοποθέτησής τους.



Τι είδους εποπτικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των εκθεμάτων (λεζάντες,
επεξηγηματικά κείμενα, μακέτες, μοντέλα, σχέδια, η ίδια η αρχιτεκτονική του ορόφου);



Σχολιάστε τον φωτισμό της αίθουσας (τεχνητός ή φυσικός;)



Τι είδους υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για την αρχιτεκτονική του κτιρίου;



Τι είδους προσωπικό πιστεύετε ότι χρειάζεται για την παρουσίαση της συλλογής και τη
λειτουργία της αίθουσας;



Σχολιάστε τη σχέση της αίθουσας με το εξωτερικό περιβάλλον.



Ποια πορεία θα ακολουθούσατε ως επισκέπτες;
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Υλικό για προαιρετική αξιοποίηση της εμπειρίας του προγράμματος

-Πρόταση προς τους μαθητές:
Μπορείτε να δημιουργήσετε με τους συμμαθητές σας το δικό σας μουσείο στο χώρο
της επιλογής σας.
Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:
learning@theacropolismuseum.gr



Τι είδος μουσείου δημιουργήσατε και γιατί;



Τι χώρο επιλέξατε και γιατί;



Ποια στάδια ακολουθήσατε και ποια προβλήματα συναντήσατε;



Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των επισκεπτών του μουσείου σας;

Θα θέλαμε πολύ να δούμε ή και να επισκεφτούμε το μουσείο σας!
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