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Νηπιαγωγείο, Α΄ - Β΄ ∆ηµοτικού
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες από το νηπιαγωγείο µέχρι και
την Β΄ δηµοτικού. Βασικό στόχο του εκπαιδευτικού προγράµµατος αποτελεί η
ευαισθητοποίηση των παιδιών µε τεχνολογικά επιτεύγµατα από την αρχαιότητα ως
σήµερα.
Τα παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας καλούνται να κάνουν ένα ταξίδι
«στα πολύ παλιά χρόνια» και ως επιβάτες σε ένα καράβι να ταξιδέψουν –µε τη
βοήθεια ενός χάρτη- στις περιοχές από όπου προέρχονται τα εκθέµατα-σταθµοί της
έκθεσης. Έτσι -έχοντας κατά νου και την επιδίωξη του καλύτερου συντονισµού των
δύο / τριών παράλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε αντίστοιχες οµάδεςπροτείνονται τα εξής εκθέµατα ως σταθµοί:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία (το θέτουµε σε λειτουργία)1
Έλεγχος στάθµης υγρού Φίλωνος (το θέτουµε σε λειτουργία)
Κινητό θέατρο Ήρωνος (το θέτουµε σε λειτουργία)
Εγκατάσταση υγιεινής στον προϊστορικό οικισµό του Ακρωτηρίου Θήρας
Αντλία Κτησιβίου (το θέτουµε σε λειτουργία)
Κοχλίας Αρχιµήδη (το θέτουµε σε λειτουργία)
Σφαίρα Αιόλου
Οδόµετρο του Ήρωνος (το θέτουµε σε λειτουργία)
Οδόµετρο κατά τον Βιτρούβιο (το θέτουµε σε λειτουργία)
Μηχανισµός των Αντικυθήρων
Υδραυλικό ωρολόγιο Κτησιβίου
Αρχαία Τριήρης
Στέγη της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων της Ακρόπολης
Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας

1

Για τα εκθέµατα στα οποία σηµειώνεται η φράση «το θέτουµε σε λειτουργία» διευκρινίζεται ότι
κυρίως περιγράφουµε τη λειτουργία και την επιδεικνύουµε στο βαθµό που µας επιτρέπει η κάθε
κατασκευή.
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•

Οικοδοµικά εργαλεία και Ανυψωτική µηχανή

∆ιευκρινίζεται ότι ο/η κάθε επιµορφωτής/ρια –ανάλογα και µε το ενδιαφέρον της
µαθητικής οµάδας- θα µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει στο «ταξίδι του/της»
κάποιο/α έκθεµα/τα.
Ακόµη, προκειµένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών δύναται να
αποδοθούν ρόλοι σε υποοµάδες της οµάδας, ώστε µέσα από το παιχνίδι να
προσεγγισθεί το κάθε έκθεµα διαδραστικά.
Υπογραµµίζεται ότι η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων της παραγωγής λόγου και
της ενίσχυσης της κριτικής αντίληψης των µαθητών και µαθητριών του νηπιαγωγείου
και των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου είναι πρωταρχική. Για το λόγο
αυτό, οι ερωτήσεις και απαντήσεις δεν θα είναι µονολεκτικές αλλά θα πρέπει να
γίνονται µε λεξιλόγιο προσαρµοσµένο στη συγκεκριµένη ηλικία των παιδιών.
Ακόµη, ερωτήσεις, όπως: «τι σας θυµίζει από κάτι που ήδη ξέρετε;» ή «βρίσκουµε
σήµερα κάτι παρόµοιο;» θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη συζήτηση δίνοντας
έµφαση σε έναν παραλληλισµό µε ένα οικείο για τα παιδιά αντικείµενο, όπως: ο
µηχανισµός των Αντικυθήρων µε ένα φορητό υπολογιστή, η σφαίρα του Αιόλου µε
µία χύτρα ή µία ατµοµηχανή, το οδόµετρο µε το ταξίµετρο, ο υδραυλικός τηλέγραφος
του Αινεία µε ένα τηλέφωνο κ.ά. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά
να προσεγγίσουν και την έννοια της διαχρονικότητας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο
των εµπνευστών της παρούσας έκθεσης.
∆ιαδραστική ∆ραστηριότητα
•
•

Τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν ένα / δύο παζλ, τα οποία απεικονίζουν µία
τριήρη και τον Παρθενώνα.
Οµάδες παιδιών διαβιβάζουν µηνύµατα η µία στην άλλη µέσω του
υδραυλικού τηλέγραφου του Αινεία.

Γ΄- Στ΄ ∆ηµοτικού
Οι µαθητές και οι µαθήτριες από την τρίτη ως την έκτη δηµοτικού θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν δηµιουργίες και τεχνικά επιτεύγµατα του αρχαιοελληνικού
κόσµου µέσα από µία σειρά εκθεµάτων.
Στα µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά του δηµοτικού σχολείου προτείνεται να γίνει πάλι
ένα ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο του τότε γνωστού κόσµου, χωρίς όµως
απαραίτητα να χρησιµοποιείται επιπλέον το εποπτικό παιδαγωγικό υλικό του χάρτη
µε το καραβάκι (ή τουλάχιστον να µην χρησιµοποιείται στις δύο-τρεις τελευταίες
τάξεις). Ωστόσο, επειδή τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου από την τρίτη δηµοτικού
στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας διδάσκονται τις ιστορικές περιόδους και τη
µετάβαση από τον ένα πολιτισµό στον επόµενο, θα µπορούσε να αναφερθεί και η
χρονική περίοδος στην οποία ανήκει ένα έκθεµα και το όνοµα του εκάστοτε
πολιτισµού. Ίσως, βέβαια, καλύτερα µε την εξής διατύπωση: «πριν από 2.500 χρόνια»
κι όχι «τον 5ο αιώνα π.Χ.».
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Προτείνονται ως σταθµοί της έκθεσης οι παραπάνω και εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος
ή υπάρχει επιπλέον ενδιαφέρον από τη µαθητική οµάδα- θα µπορούσαν να
συµπεριληφθούν και οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Φορητό ηλιακό ωρολόγιο Φιλίππων
Βυζαντινός αστρολάβος
Στάδια χύτευσης µπρούτζινου αγάλµατος µε τη µέθοδο του χαµένου κεριού
Χάλκινα λυχνάρια
Κεφαλές αλόγων διακόσµησης ανακλίντρου
Μακεδονικός τάφος
Ξυλουργικός τόρνος

Παίζοντας το παιχνίδι «µαντεύω τι είναι»
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ή τέταρτο τα παιδιά προτρέπονται να παίξουν το παιχνίδι:
«µαντεύω τι είναι». Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο επιδιώκει την επίτευξη των
εξής παιδαγωγικών στόχων:
•
•
•
•
•

Ενίσχυση παρατηρητικότητας
Ανάκληση µνήµης
Παραγωγή λόγου
Κοινωνική αλληλεπίδραση
Ενεργοποίηση ευγενούς άµιλλας

Από την αρχή της περιήγησης στην έκθεση ο/η επιµορφωτής/ρια αναφέρει στα παιδιά
της οµάδας του/της ότι στο τέλος θα παίξουν ένα παιχνίδι µε τις άλλες οµάδες. Έτσι,
θα έχει επιλέξει από πριν σε ποιο έκθεµα ή ποια εκθέµατα θα ήθελε να δώσει
µεγαλύτερη έµφαση ώστε να είναι αυτό το οποίο ή εκείνα τα οποία θα περιγράψει η
δική του/της οµάδα. Στο τέλος οι δύο/τρεις οµάδες θα συγκεντρωθούν στο κεντρικό
σηµείο της έκθεσης και µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριας θα
αρχίσουν να περιγράφουν το έκθεµα της επιλογής τους µε στόχο τα παιδιά των άλλων
οµάδων να µαντέψουν ποιο είναι. ∆ιευκρινίζεται ότι ενδεχοµένως και να µην δοθεί το
όνοµα του αντικειµένου ως έχει, αλλά αυτό να προκύψει µέσα από τις περιγραφές,
οπότε και θα αναφέρεται από τους/τις δύο/τρεις επιµορφωτές/ριες όταν κρίνουν ότι η
περιγραφή είναι πλήρης και καταλαβαίνουν ότι οι οµάδες το έχουν βρει. Θα δίνονται
στοιχεία, όπως: το µέγεθος του, η λειτουργία του, η εποχή και ο πολιτισµός που
ανήκουν κ.ά.
Γυµνάσιο- Λύκειο
Οι µαθητές και οι µαθήτριες του Γυµνασίου και Λυκείου προτρέπονται να
περιδιαβούν για µία ώρα σε όλα τα εκθέµατα της έκθεσης.
Στις συγκεκριµένες οµάδες οι επιµορφώτριες και οι επιµορφωτές καλούνται να
περιγράψουν τα εκθέµατα δίνοντας έµφαση τόσο στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο
στο οποίο ανήκουν -καθώς πρόκειται για τεχνολογικά επιτεύγµατα τα οποία
προσεγγίζονται ως πολιτισµικά προϊόντα µιας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδουόσο και σε αναφορές στοιχείων θετικών επιστηµών τα οποία λανθάνουν στον τρόπο
λειτουργίας τους.
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Ενθαρρύνεται η διαδραστικότητα µεταξύ επιµορφωτή/ριας και µαθητικών οµάδων,
καθώς η παιδαγωγική σχέση είναι αµφίδροµη. Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις που
συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι συναφούς γνωστικού αντικειµένου, όπως: τεχνολογίας,
φυσικής, µαθηµατικών, ιστορίας, ενισχύονται οι θετικές από µέρους τους
παρεµβάσεις.
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