
Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1990-1991, δύο τµήµατα της A' Γυµνασίου
της Eλληνογαλλικής σχολής της Aγ. Παρασκευής, στο µάθηµα της Iστορίας
ασχολήθηκαν µε την εκτενέστερη µελέτη της Aθήνας του 5ου αιώνα π.X. 
H µελέτη αυτή αποτελούσε το πρώτο σκέλος ενός τριετούς προγράµµατος µε
θέµα: "H Aθήνα στο πέρασµα των αιώνων". Το πρόγραµµα προωθήθηκε και
ενισχύθηκε από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, στόχος του οποίου ήταν 
η άµεση προσέγγιση της πολιτισµικής κληρονοµιάς ενός τόπου.
Σ' αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε µια προσπάθεια, και από τα δύο τµήµατα της 
σχολής, το Eλληνικό και το Γαλλικό. Kαι για µεν τους Έλληνες, στόχος ήταν η 
βαθύτερη προσέγγιση της πατρογονικής κληρονοµιάς, για δε τους Γάλλους, 
η ουσιαστικότερη σχέση µε τον τόπο που τους φιλοξενεί. Tα δύο τµήµατα δού-
λεψαν παράλληλα, αλλά ασχολήθηκαν µε δύο διαφορετικά σηµεία της Aθήνας. Tο
Γαλλικό τµήµα µελέτησε τον Iερό Βράχο και το Eλληνικό τµήµα την Aρχαία Aγορά.
Στο Γαλλικό τµήµα, η οµάδα των εκπαιδευτικών αποτελούνταν από οκτώ καθη-
γητές διαφορετικών ειδικοτήτων: κα Bogo (Mαθηµατικών, Φυσικής, Xηµείας), 
κ. Grué (Γεωγραφίας), κα Kondossis (Βιολογίας), κα Le Cardinal (Mουσικής), 
κα Samothrakis (Καλλιτεχνικών), κα Emmanuellie (Tεχνολογίας), κα Rotchettis και
κα Σακαρίδου (Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας). Kύριος σκοπός µας ήταν η
ενεργός συµµετοχή όλων των παιδιών και η απόκτηση της γνώσης µέσα από την
προσωπική εµπειρία.

Προσπαθήσαµε να εντάξουµε τη δουλειά µας στο πρόγραµµα της διδακτέας
ύλης της A' Γυµνασίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιβαρύνσεις στο ωράριο
των παιδιών. O καθένας από µας επιχείρησε µέσα από το αντικείµενό του την
προσέγγιση του κοινού θέµατος, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση
µιας παράλληλης πορείας σε σχέση µε τους λοιπούς συναδέλφους.
Πριν αρχίσουµε τα µαθήµατα, παρακολουθήσαµε ένα ενηµερωτικό σεµινάριο
στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης, και στη συνέχεια,
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διατηρήσαµε στενή επαφή µ' αυτό, κάνοντας
συχνή χρήση του υλικού που µας διέθεσε.
Eπιστρέφοντας στις τάξεις, ξεκινήσαµε µε µια κατατοπιστική εισαγωγή. Mε την
καθοδήγηση της καθηγήτριας των Eλληνικών, τα παιδιά αναζήτησαν και συγκέ-
ντρωσαν πληροφορίες για την ιστορία του Bράχου, αρχίζοντας από το 6.000
π.X. µέχρι σήµερα. Tαξινόµησαν τα στοιχεία τους και σηµείωσαν σε καρτέλες
τους τίτλους των βιβλίων που χρησιµοποίησαν.
Tαυτόχρονα µε τη µελέτη της εξέλιξης του Bράχου, άρχισε και η µελέτη του 
φυσικού περιβάλλοντος της Aττικής. Mε την καθοδήγηση του καθηγητή της 
Γεωγραφίας κατασκεύασαν ένα χάρτη της Aρχαίας Eλλάδας, όπου σηµείωσαν
τις κυριότερες πόλεις, τα βουνά και τα ποτάµια. Στη συνέχεια έφτιαξαν έναν 
τοπογραφικό χάρτη της Aττικής, όπου τοποθέτησαν τους πληθυσµούς, και τέλος
όρισαν σ' έναν τρίτο χάρτη της Aθήνας τη θέση της Aκρόπολης. Mίλησαν για
το έδαφος του Bράχου και έκλεισαν την ενότητα µε τη µελέτη του µεσογειακού
κλίµατος, προσφέροντας έτσι στην καθηγήτρια της Bιολογίας τη δυνατότητα 
να µιλήσει για τη χλωρίδα της Mεσογείου και κατ' επέκταση και της Aττικής. 
Mε την καθοδήγησή της, τα παιδιά συγκέντρωσαν από τη σηµερινή αττική γη 
τα φυτά που γνώρισαν στο µάθηµα της Bιολογίας και κατασκεύασαν ένα φυτο-
λόγιο, ζωντανή απόδειξη του ότι η γη ετούτη παραµένει η ίδια εδώ και αιώνες.

Mε την ολοκλήρωση της µελέτης του φυσικού περιβάλλοντος της Aθήνας του
χθες και του σήµερα έκλεισε ο πρώτος κύκλος, επίλογος του οποίου ήταν 
η πρώτη επίσκεψη των παιδιών στο ΚεΜΑ. Eκεί τα παιδιά, συνοδευόµενα από 
την καθηγήτρια της Eλληνικής Φιλολογίας, εντόπισαν τη χρονολογική εξέλιξη
του Bράχου, χρησιµοποιώντας τις µακέτες. Συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγιά
τους και συνέδεσαν τα µνηµεία µε τη χρονολογική και ιστορική τους τοποθέτηση
επάνω στο Bράχο.
Kατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, η καθηγήτρια της Φυσικής και των 
Mαθηµατικών εξήγησε στα παιδιά τον τρόπο µεταφοράς του µαρµάρου και την
τεχνική της κατασκευής των ναών, χρησιµοποιώντας τα εκθέµατα του ΚεΜΑ.
Eπιστρέφοντας στο σχολείο, τα παιδιά συνέχισαν στο µάθηµα της Φυσικής τη
µελέτη της κατασκευής των ναών. Mε την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους 
κατασκεύασαν ένα όργανο (από κόντρα πλακέ) για τη µέτρηση της διαµέτρου,
και µε τη βοήθεια αυτού του οργάνου υπολόγισαν αργότερα την πραγµατική
διάµετρο ενός κίονα επάνω στην Aκρόπολη. Kατόπιν κατασκεύασαν ένα γερανό
µαρµάρων, σαν αυτόν που είχαν δει στην πρώτη τους επίσκεψη στο ΚεΜΑ.
H µελέτη του µαρµάρου, που είναι το βασικό υλικό της Aκρόπολης, συνεχί-
στηκε µε ασκήσεις που αφορούσαν τον όγκο και το βάρος, και ολοκληρώθηκε
από την ίδια καθηγήτρια στο µάθηµα της Xηµείας, µε την έκθεση της κατα-
στρεπτικής δράσης του οξέος στο µάρµαρο. Στόχος αυτής της δουλειάς ήταν
να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά το µέγεθος της καταστροφής που προκαλεί το
νέφος στα αρχαία µάρµαρα.
Tαυτόχρονα µε τις εργασίες των καθηγητριών Φυσικής-Mαθηµατικών-Xηµείας,
οι καθηγήτριες της Eλληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας µελέτησαν την αρχιτε-
κτονική των ναών και δίδαξαν στα παιδιά την ορολογία και στις δύο γλώσσες.
Tην ίδια χρονική περίοδο, η καθηγήτρια της Tεχνολογίας, ακολουθώντας το
πρόγραµµα της διδακτέας ύλης, κατασκεύασε µαζί µε τα παιδιά ένα ηλεκτρονικό
παιχνίδι. Mε τη βοήθεια αυτού του παιχνιδιού, τα παιδιά εφάρµοσαν τη θεωρία
του circuit en dérivation (παράλληλου κυκλώµατος), και παράλληλα εµπέδωσαν
την αρχιτεκτονική ορολογία των ναών διασκεδάζοντας. Tο παιχνίδι χρησιµο-
ποιείται ακόµη στο σχολείο µας. 

Tο δεύτερο σκέλος της θεωρητικής κατάρτισης των παιδιών αφορούσε τη 
λειτουργικότητα των ναών. Oι καθηγήτριες των Kαλλιτεχνικών και της Eλληνι-
κής Φιλολογίας µελέτησαν και στις δύο γλώσσες τη µυθολογία των αρχαίων 
Eλλήνων, και στη συνέχεια την συνέδεσαν µε τη θρησκευτική ζωή των Aθηναίων
του 5ου αιώνα. Mε την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών, 
τα παιδιά κατασκεύασαν ένα γενεαλογικό δέντρο των θεών που είχαν άµεση
σχέση µε την Aθήνα και τους ναούς της. Aφού ολοκληρώθηκε η µελέτη της 
µετατροπής του Bράχου σε ιερό χώρο και της λειτουργίας του, πραγµατοποι-
ήσαµε τη δεύτερη επίσκεψή µας στο KεMΑ. Εκεί παρακολουθήσαµε ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα σχετικό µε όσα είχαµε µάθει στην τάξη. Mέσα από το
πρόγραµµα αυτό, που ήταν µια κατατοπιστικοτάτη µελέτη της Ζωφόρου και 
των αετωµάτων, αποκαλύφθηκε στα παιδιά το µεγαλείο των Παναθηναίων και 
η σπουδαιότητα του Iερού Bράχου για τους Aθηναίους του 5ου αιώνα.
Στη συνέχεια ανεβήκαµε επάνω στην Aκρόπολη, όπου τα παιδιά συµπλήρωσαν
ένα ερωτηµατολόγιο, προκειµένου να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους. 
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Eπιστρέφοντας στο σχολείο, κάναµε µε τα παιδιά µια γενική αποτίµηση και 
προχωρήσαµε στο δεύτερο κύκλο µελέτης.
Oι καθηγήτριες της Γαλλικής και Eλληνικής Φιλολογίας, χρησιµοποιώντας τη µου-
σειοσκευή "Aρχαία Eλληνική Eνδυµασία" µελέτησαν µε τα παιδιά την καθηµερινή
ζωή στην αρχαία Aθήνα. Tα παιδιά ντύθηκαν µε τους χιτώνες και τα ιµάτια της
µουσειοσκευής και έζησαν για λίγες ώρες σαν αρχαίοι Έλληνες, µεταδίδοντας
την εµπειρία τους και στα παιδιά των λοιπών τµηµάτων της A' Γυµνασίου.
Στο µάθηµα της Mουσικής γνώρισαν τα διάφορα µουσικά όργανα της αρχαι-
ότητας χρησιµοποιώντας τη µουσειοσκευή "Aρχαία Eλληνικά Mουσικά Όργανα". 
Aκολούθησε επίσκεψη στο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο µε τη συνοδεία της
καθηγήτριας, όπου τα παιδιά αναγνώρισαν τα ήδη γνωστά όργανα. Παρατηρώ-
ντας τα αγγεία, τα αγάλµατα, τα ανάγλυφα, έψαξαν και αναγνώρισαν τα αρχαία
µουσικά όργανα, τους έδωσαν τα ονόµατά τους και επιστρέφοντας στο σχολείο
άκουσαν και πάλι ηχογραφήσεις της µουσικής που θα έπρεπε να παίζουν.
Mέσα σ' αυτό το κλίµα της τέχνης και της ποίησης, άρχισαν τη δουλειά στο 
εργαστήριο των Kαλλιτεχνικών. Mε την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους και
χρησιµοποιώντας τις µνήµες τους από την έκθεση των κεραµώσεων του ΚεΜΑ,
ξεκίνησαν την κατασκευή ακροκεράµων. Aφού παρατήρησαν προσεκτικά τα 
διακοσµητικά στοιχεία των ναών, εντόπισαν το ανθέµιο, σαν ένα µοτίβο το οποίο
επαναλαµβανόταν πολύ συχνά. Όλα τα παιδιά έφτιαξαν και έψησαν τα δικά τους
κεραµίδια, τα οποία και εξέθεσαν στο τέλος του σχολικού έτους.

Ως επίλογος όλων όσων έµαθαν στο σχολείο, ήρθε η πρόσκληση από το ΚεΜΑ
για να συµµετάσχουµε στο πρόγραµµα "Mια Μέρα στην Aκρόπολη". H συµ-
µετοχή των παιδιών στο πρόγραµµα ήταν ενθουσιώδης και άµεση. Aυτή η
εµπειρία ήταν µια απόλαυση, γιατί ένιωθαν σίγουρα για τις γνώσεις τους και σε
οικείο περιβάλον.
Mετά το τέλος των µαθηµάτων οργανώσαµε έκθεση για τους γονείς των 
παιδιών και τους µαθητές του σχολείου µας. Παρουσιάσαµε όλες τις κατα-
σκευές των παιδιών και δείξαµε στο κοινό µας µια µικρή ταινία, µε αποσπά-
σµατα της δουλειάς των παιδιών και των επισκέψεων που πραγµατοποιήσαµε
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. H µουσική υπόκρουση της έκθεσης
ήταν αρχαία ελληνική. 

H όλη προσπάθεια όµως δεν τελείωσε µε το κλείσιµο του σχολείου και µε το
τέλος του σχολικού έτους. Tην εποµένη χρονιά (1991-1992) τέσσερις εκπαι-
δευτικοί της ίδιας οµάδας, οι καθηγήτριες της Γαλλικής και Eλληνικής Φιλολογίας,
των Mαθηµατικών-Φυσικής-Xηµείας και των Καλλιτεχνικών, συνεχίσαµε την προ-
σπάθεια προσέγγισης της πολιτισµικής κληρονοµιάς του τόπου µας. Έχοντας
από την αρχή ορίσει ως γενικό θέµα το πρόγραµµα: "Aθήνα στο πέρασµα των
αιώνων", συνεχίσαµε µε τα ίδια παιδιά και το ίδιο σκεπτικό τη µελέτη της Bυζα-
ντινής Aθήνας.

Tο πρόγραµµα αυτό διήρκεσε δύο σχολικά έτη. Kατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους 1991-1992, το θέµα µας ήταν η "Aθήνα από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα".
Tο πρόγραµµα του πρώτου χρόνου έκλεισε µε µια εβδοµαδιαία επίσκεψη 
στο Mυστρά.

Tον επόµενο χρόνο 1992-1993, η ίδια οµάδα εκπαιδευτικών και παιδιών συνέ-
χισε µε τη µελέτη της µεταβυζαντινής τέχνης, και έτσι έκλεισε ο γνωστικός 
κύκλος "Bυζάντιο" µε επίσκεψη στα Mετέωρα.
Kατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 1993-1994, τα ίδια παιδιά 
ασχολήθηκαν µε τη µελέτη της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της Aθήνας. 
Συγκέντρωσαν φωτογραφικό υλικό και αναζήτησαν στις προσόψεις δηµοσίων
και ιδιωτικών κτηρίων στοιχεία οικεία από την αρχαιότητα.

Τα παιδιά αυτά, που βίωσαν την προσπάθεια προσέγγισης της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς του τόπου όπου ζουν, έµαθαν να ερευνούν, να παρατηρούν, 
να ρωτούν και να αγγίζουν ό,τι τους περιβάλλει.
Σήµερα, µετά από τέσσερα χρόνια, και αφού έχουν δεθεί µε κοινές εµπειρίες
και µνήµες, έχουν αποκτήσει έντονο το πνεύµα της οµαδικότητας και της αλλη-
λοϋποστήριξης. Είναι παιδιά εξαιρετικά δεκτικά και µε θετική διάθεση για µάθηση,
εκφράζουν δε αυθόρµητα και µε ειλικρίνεια την αγάπη και το σεβασµό τους για
τον τόπο όπου ζουν, άσχετα αν αυτός είναι η γενέτειρά τους ή όχι.
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