Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«Τα εκθέματα μέσα από
τα δικά σου μάτια»
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 μεγάλη σημασία που έχει η «ταυτότητα» του καθενός για τον τρόπο θέασης και κατανόησης των
εκθεμάτων, καθώς και με τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης αυτού του προσωπικού τρόπου αντίληψης.
Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία
αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.
Ξεκινήστε συζήτηση στην τάξη 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 τα αντικείμενα 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:

-Ερωτήσεις για τους μαθητές:


Διαλέξτε έναν χώρο που θα παρατηρήσετε από κοινού (μπορεί να είναι η τάξη
σας, ένας άλλος χώρος στο σχολείο σας ή αλλού).



Παρατηρήστε το χώρο γύρω σας.



Ποιο αντικείμενο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον καθένα από
εσάς ξεχωριστά;



Γιατί πιστεύετε ότι επιλέξατε αυτό το αντικείμενο;



Μοιραστείτε την επιλογή σας και την άποψή σας με τους συμμαθητές σας.
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Υλικό για προαιρετική αξιοποίηση της εμπειρίας του προγράμματος

-Ερωτήσεις για τους μαθητές:
Δείτε προσεκτικά την ταινία μικρού μήκους «Αντικατοπτρισμοί» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη
όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων του Μουσείου Ακρόπολης τον Ιούνιο του 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=IaGdJrbOKes


Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεται η καλλιτέχνης στην ταινία αρχαία αντικείμενα που
βρίσκονται σε έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης, όπως τις Κόρες, τα πήλινα αγγεία, τις
Καρυάτιδες, τα πήλινα σφονδύλια, τις μετόπες του Παρθενώνα, το Μοσχοφόρο;

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες πολλών από αυτά τα αντικείμενα στην ιστοσελίδα του
Μουσείου: http://www.theacropolismuseum.gr/el/eikones-erasitexnikh-xrhsh
και στον οδηγό του Μουσείου Ακρόπολης: Δ. Παντερμαλής κ.α., Μουσείο Ακρόπολης, οδηγός
(Αθήνα 2015)

-Πρόταση προς τους μαθητές:
Μετά την εμπειρία σας στο Μουσείο Ακρόπολης, μπορείτε να επιστρέψετε στο αντικείμενο που
ενδεχομένως είχατε διαλέξει πριν την επίσκεψή σας στο Μουσείο ή να διαλέξετε κάποιο άλλο.


Προσπαθήστε να πλάσετε μια ιστορία (ζωγραφική, γραπτή ή άλλη) ή να δημιουργήσετε
ένα νέο έργο τέχνης με αφορμή το συγκεκριμένο αντικείμενο, που να αποδίδει με τον
καλύτερο, για εσάς, τρόπο την αίσθηση που σας δίνει προσωπικά το αντικείμενο αυτό.

Θα χαρούμε πολύ να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα της δράσης σας στο:
learning@theacropolismuseum.gr
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