Τα βιβλία Οδηγοί Ικανότητας παρουσιάζουν τη σειρά
Εξερευνήστε την Αθήνα!

Biggins

Explore Athens!

Πηγαίνω στον Παρθενώνα!
Οδηγίες βήμα προς βήμα για το πως θα επισκεφθείτε την Ακρόπολη
από τον
Brett Bigham
Μεταφράστηκε από
Kiriaki Melliou

Ο Παρθενώνας είναι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους
ναούς στον κόσμο!

Αυτό το κορίτσι έχει έρθει από πολύ μακριά για να δει τον
Παρθενώνα. Γνωρίζει τους κανόνες για να τον επισκεφθεί. Ξέρει
ότι ο Παρθενώνας είναι ένα σημαντικό μέρος και για το λόγο
αυτό, θα συμπεριφερθεί με ωριμότητα.

Ο Παρθενώνας βρίσκεται στην κορυφή της Ακρόπολης. Θα
χρειαστεί να ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί στο
εκδοτήριο για να αγοράσετε το εισιτήριό σας.
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Αφού αγοράσετε το εισιτήριο, ανεβείτε στο λόφο από τα πέτρινα
σκαλιά.
Οι άνθρωποι ανεβαίνουν από αυτά τα σκαλιά εδώ και χιλιάδες
χρόνια.

Αυτός ο άνθρωπος κάνει ένα διάλειμμα στα σκαλιά.

Κάποιες φορές υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες στην Ακρόπολη και
δημιουργείται συνωστισμός. Αυτός ο άνθρωπος είδε ένα ήσυχο

Υπάρχουν αρκετά να δεις καθώς ανεβαίνεις τα σκαλιά. Αυτά τα
τείχη και τα κτίσματα είναι από τα αρχαιότερα σε ολόκληρο τον
κόσμο!

Είναι σημαντικό να μην αγγίζετε τις σκαλιστές πέτρες. Οι
άνθρωποι που δημιούργησαν αυτά τα κτίσματα έχουν
τοποθετήσει πέτρες παντού. Παρακαλώ μην αγγίζετε τις
σκαλιστές πέτρες.

Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι από μάρμαρο στο οποίο είναι
χαραγμένες λέξεις στα αρχαία Ελληνικά. Είναι πολύ παλιό.
Βρίσκεται τοποθετημένο στο τείχος, ώστε να έχετε τη
δυνατότητα να πλησιάσετε και να το δείτε από κοντά.

Θυμηθείτε μόνο να κοιτάζετε, χωρίς να αγγίζετε!

Ένα σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζετε για την
Ακρόπολη είναι ότι σε αρκετά σημεία υπάρχουν εργάτες που
επιδιορθώνουν τα κτίσματα. Μην πηγαίνετε στις περιοχές όπου
αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται!

Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν ανεβασμένοι ψηλά στη σκαλωσιά.
Θέλουν όλοι να είναι ασφαλείς. Δε θέλουν να πλησιάσετε στην
περιοχή όπου εργάζονται.

Θυμάστε αυτό το κορίτσι; Ανέβηκε τα σκαλιά και τώρα βρίσκεται
πάνω στην Ακρόπολη. Ακολουθεί το μονοπάτι καθώς περπατάει
προς τον Παρθενώνα. Είναι ένας μεγάλος ναός!
Κοιτάξτε, το κορίτσι περπατάει. Παρακαλώ μην τρέχετε στην
Ακρόπολη.

Μπορείτε να περπατήσετε όλη τη διαδρομή γύρω από τον
Παρθενώνα, αλλά δεν επιτρέπεται να αγγίζετε οτιδήποτε.
Υπάρχει ένα σκοινί γύρω από τον ναό που εμποδίζει τους
ανθρώπους να πλησιάζουν.

Αυτοί οι άνθρωποι σταμάτησαν εκεί που βρίσκεται το σκοινί και
δεν πλησίασαν. Τα πάνε περίφημα ακολουθώντας τους κανόνες.

Αυτός ο άντρας τα πάει μια χαρά μένοντας πίσω από το σκοινί.

Είδε τον Παρθενώνα και τώρα πηγαίνει να επισκεφθεί και τα
υπόλοιπα κτίσματα που βρίσκονται στην Ακρόπολη.

Αυτό το κτίσμα ονομάζεται Ερέχθειο. Είναι γνωστό από τις
Καρυάτιδες. Οι Καρυάτιδες είναι κολώνες που έχουν γυναικεία
μορφή.

Αυτές οι Καρυάτιδες είναι αντίγραφα. Οι αυθεντικές αρχαίες,
εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης, που βρίσκεται κάτω
από το βράχο της Ακρόπολης. Ίσως να επισκεφθείτε το
Μουσείο για να δείτε τις αυθεντικές!

Μπορείτε να περπατήσετε παντού γύρω από το Ερέχθειο.

Σιγουρευτείτε ότι κοιτάτε προς τα πάνω!

Υπάρχουν πέτρινα τείχη γύρω από την άκρη του βράχου της
Ακρόπολης. Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνετε στα τείχη. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι ασφαλείς ενώ κοιτάζουν τη θέα.

Σιγουρευτείτε ότι κοιτάτε προς τα κάτω. Θυμηθείτε, ότι δεν
επιτρέπεται να σκαρφαλώνετε στα τείχη.

Οπουδήποτε περπατάτε υπάρχουν σκαλισμένα κομμάτια
μαρμάρου.

Αυτά είναι τμήματα κολώνων από διαφορετικά κτίσματα. Οι
εργαζόμενοι τα τοποθέτησαν εδώ καθώς δουλεύουν. Στο τέλος,
θα τοποθετήσουν πάλι πίσω όλα τα κομμάτια μαζί, για να
δημιουργήσουν τα κτίρια της Ακρόπολη. Μοιάζει σχεδόν σαν ένα
γιγαντιαίο παζλ και αυτά είναι τα κομμάτια. Παρακαλώ, μην
αγγίζετε το σκαλιστό μάρμαρο!

Τουαλέτες υπάρχουν, κοντά στο μετρητή εισιτηρίων και στην
κορυφή της Ακρόπολης.

Αυτοί οι άνθρωποι απόλαυσαν την επίσκεψή τους στον
Παρθενώνα. Ακολούθησαν όλους τους κανόνες και παρέμειναν
μαζί με την ομάδα τους. Το να κατεβείτε κάτω είναι το ίδιο με
την άνοδο. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες!

Να περάσετε υπέροχα στην επίσκεψή σας στον Παρθενώνα.
Είναι ένα καταπληκτικό μέρος που όλοι πρέπει να επισκεφθούν!

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την επίσκεψή σας στην Ακρόπολη, στην Αθήνα.
Η Ακρόπολη, όπως και πολλά τουριστικά αξιοθέατα στην Ευρώπη, είναι ένα δύσκολο μέρος για να το
επισκεφθείτε εάν βρίσκεστε σε αναπηρικό καροτσάκι. Το έδαφος έχει αρχαία πετρώματα και είναι γεμάτο από
κοιλώματα και τρύπες που έχουν δημιουργηθεί από τα χιλιάδες χρόνια που οι άνθρωποι κυκλοφορούν πάνω
τους. Από την έρευνά μου, έχω κάποιες συμβουλές να μοιραστώ μαζί σας σε περίπτωση που κάποιος από την
ομάδα σας χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι:
Απευθυνθείτε στο γραφείο εισιτηρίων για να ενημερώσετε σχετικά με την ώρα της επίσκεψής σας.
(Αναζητείστε στο διαδίκτυο τους αριθμούς τηλεφώνου για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης και για τους
κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ανελκυστήρα). Καλέστε και πάλι, το πρωί της
επίσκεψης σας.
Ο λόφος μέχρι τον μετρητή εισιτηρίων είναι δύσκολα προσβάσιμος για όσους έχουν προβλήματα
κινητικότητας. Μπορείτε να πάρετε ένα ταξί θα σας μεταφέρει στην περιοχή των εισιτηρίων για να αποφύγετε
την ανάβαση. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης, να αποφύγετε κάποιες από τις λιθόστρωτες περιοχές κοντά στην
Ακρόπολη.
Μπορεί να υπάρχει έκπτωση για επισκέπτες σε αναπηρικό καροτσάκι.
Πηγαίνετε στον μετρητή εισιτηρίων, ώστε να πάρουν το εισιτήριό σας και
στη συνέχεια να σας καθοδηγήσουν στο ασανσέρ. Ένας φύλακας θα σας
συνοδεύσει στην κορυφή.
Η πιο όμορφη θέα του Παρθενώνα είναι το βράδυ όταν ανάβουν οι
προβολείς. Μια βόλτα με ταξί γύρω από την Ακρόπολη και το Ναό του Δία
θα είναι ένα από τα καλύτερα σημεία του ταξιδιού σας!

Τα βιβλία Οδηγοί Ικανότητας περιέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε
κοινοτικούς προορισμούς. Για πολλούς ανθρώπους με αυτισμό και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, οι νέες
καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν άγχος και δυσφορία.
Τα βιβλία των Οδηγών Ικανότητας προετοιμάζουν τα άτομα για τη βίωση νέων εμπειριών. Αυτός είναι ο λόγος
που δίνω έμφαση στα μέρη και τις περιοχές όπου μπορείτε να καθίσετε για να χαλαρώσετε.
Τα βιβλία αυτά θα βοηθήσουν επίσης τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης να προετοιμάσουν τους νέους
τους μαθητές για μια επίσκεψη στην Ακρόπολη.

Can You Translate?
If you can translate this book into any other language
I would love to hear from you!
Ο Brett Bigham έχει ανακηρυχθεί «Δάσκαλος της Χρονιάς» για το έτος 2014 και «Εκπαιδευτικός Αριστείας»
του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Πολιτείας του Όρεγκον για το έτος 2015. Ο Bigham είναι ο πρώτος
δάσκαλος Ειδικής Αγωγής που έχει κερδίσει αυτά τα βραβεία.
Ο Bigham ανακηρύχθηκε παγκόσμιος συνεργάτης (Global Fellow) από το NEA Foundation και ταξίδεψε στο
Περού ως πρεσβευτής του προγράμματος. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Bigham να δημιουργήσει τον πρώτο
διεθνή «Οδηγό Ικανότητας» για το Museo de Inka στο Κούσκο του Περού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πόλη της Αθήνας και το προσωπικό της Ακρόπολης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και
στον Mike που αφιέρωσε το Σαββατοκύριακο του για να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Visit www.MrBsClassroom.com for more Ability Guidebooks!
Επισκεφθείτε το www.MrBsClassroom.com για περισσότερα βιβλία
Οδηγών Ικανότητας.

