
Θητεύω και µαθητεύω στο Ολοήµερο, κατ' επιλογή, για τέταρτη συνεχή 
χρονιά. Πριν σας περιγράψω το πώς δουλέψαµε στο Ολοήµερο σχολείο µας
τη µουσειοσκευή της Ζωφόρου, θα ήθελα να σας διηγηθώ ένα πραγµατικό 
περιστατικό.
Την περσινή χρονιά στο τµήµα µε µαθητές της Α' και Β' τάξης, υπήρχαν δύο 
δίδυµα αδέρφια –αγόρι, κορίτσι– της Α' τάξης, για τα οποία η µητέρα τους αγω-
νιούσε πολύ σχετικά µε την απόδοσή τους στο πρωινό πρόγραµµα. Η αγωνία
αυτή είχε σαν αποτέλεσµα να µε επισκεφθεί τρεις φορές και να συζητήσουµε
επί µακρόν. Κι αυτό, γιατί εγώ ανέφερα ότι δεν διαπίστωνα κάτι ανησυχητικό…,
το αντίθετο µάλιστα!
Όταν την είδα να έρχεται για τέταρτη φορά σκέφτηκα: "Άλλη µια ώρα προσπά-
θειας ψυχολογικής ανατροπής των φόβων και των αγωνιών µιας µητέρας"…
∆ιαψεύστηκα…! Τι είχε συµβεί;… Η οικογένεια είχε επισκεφθεί την Ακρόπολη
και οι γονείς ενθουσιασµένοι ανακάλυψαν πως τα µικρά τούς έκαναν µια εµπε-
ριστατωµένη ξενάγηση. Οι αγωνίες της µαµάς είχαν εξαφανιστεί!
Ποιο όµως γεγονός είχε µετατρέψει τους υπό "αµφισβήτηση" λιλιπούτειους 
µαθητές, σε ικανούς ξεναγούς;
Η απάντηση είναι πολύ απλή… "η επαφή τους κι η γνωριµία τους µε τις 
µουσειοσκευές". Στο χρόνο που είχε κυλήσει από την αρχή του σχολικού έτους,
έως εκείνο το χρονικό σηµείο είχαµε επεξεργαστεί τις µουσειοσκευές: "Το ∆ω-
δεκάθεο", "Ένας Αρχαίος Ναός", "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα".

Η επεξεργασία γίνεται ως εξής:
• Οι µαθητές χωρίζονται σε ανοµοιογενείς –ως προς την τάξη– οµάδες κι 

ορίζουν έναν υπεύθυνο.
• Η µουσειοσκευή τοποθετείται κλειστή απέναντί τους και καλούνται να εικά-

σουν τι περιέχει… Εδώ φουντώνει η φαντασία κι η επινοητικότητα!
• Το κουτί του µυστηρίου ανοίγει κι αρχίζουν σχόλια θαυµασµού, έκπληξης 

κι απορίας όπως "πού το βρήκατε;"… Μέσω διαλόγου κάνουµε µια γενική 
εισαγωγή.

• Κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα επιµέρους θέµα κι εργάζεται πάνω σ' αυτό.
• Με παιχνίδι ερωτήσεων, παιχνίδι ρόλων, παιχνίδι συνεντεύξεων γίνεται επε-

ξεργασία των στοιχείων των οµάδων.
• Η εργασία ολοκληρώνεται µε εικαστική έκφραση των οµάδων, κατασκευές,

δραµατοποιήσεις, παντοµίµα.

Πέρσι δουλέψαµε τη Ζωφόρο του Παρθενώνα σε σχέση µε τη γιορτή των 
Παναθηναίων.
Φέτος έχοντας δανειστεί τη µουσειοσκευή της Λιθοξοϊκής, σκεφτήκαµε να τη
συνδυάσουµε µε τη Ζωφόρο. Αναζητήσαµε, µε τη µέθοδο που σας παρου-
σίασα πιο πάνω, τους συνδετικούς κρίκους των δύο θεµάτων.
Οι οµάδες µάς σύστησαν τον Φειδία, παρουσίασαν µε τη γλώσσα του σώµατος
το εργαστήριο του και θέλησαν να ανακαλύψουν σε ποια θεότητα απευθυνόταν
ο γλύπτης, όταν επιζητούσε έµπνευση ή κάποια βοήθεια.
Μπροστά µας πρόβαλλε η Αθηνά… ∆ιαπιστώσαµε πως η γέννησή της κάνει
πιο µυθικό το µύθο… µα…

"Μα ο χρόνος γρήγορα κυλά
και το κεφάλι του πονά.
∆ίνει τότε εντολή,
να το σπάσουν µε σφυρί…
Κι από µέσα ω! τι ξεπηδά,
µια πανέµορφη θεά,
που στο πνεύµα ήταν σοφή
και στο δόρυ δυνατή…!"

…γράφει ο δάσκαλος του Ολοήµερου συνεπαρµένος από το µύθο.
Κι η οµαδική δουλειά προχωρά. Μελετούµε το γλυπτό διάκοσµο της Ζωφόρου,
επαναφέρουµε στη µνήµη µας τα όσα γνωρίζουµε για τα Παναθήναια, 
τα εµπλουτίζουµε µε νέα στοιχεία.
Κι ο δάσκαλος συνεχίζει να γράφει για την Παλλάδα…

"Στους ανθρώπους τις ιδέες της σκορπά
κι ένα σωρό τους δείχνει µυστικά…
Απ' αυτή θα µάθουν γλυπτική
και τεχνών άλλων τη δοµή…!"

Οι οµάδες συζητούν κι όλοι µαζί –δάσκαλος και παιδιά– αποφασίζουν να 
"χτίσουν" ένα δρώµενο, για να "τιµήσουν" τη θεά τη δυνατή.
Κάτι όµως λείπει… η µουσική, ένας µουσικός πέπλος! Ο Απόλλωνας όµως 
δεν είναι δυνατό να αφήσει έτσι την Αθηνά! Ο µουσικός του Ολοήµερου προ-
σφέρθηκε –και τον ευχαριστούµε θερµά γι' αυτό– να συνθέσει το µουσικό
πέπλο. Ηχογραφεί, λοιπόν, µε τη χορωδία του τα µουσικά µέρη του δρώµενου.
∆ηµιουργείται, λοιπόν, ένα σπονδυλωτό µελοποιηµένο κείµενο, σχετικό µε το
µύθο, το οποίο τα παιδιά θα παρουσιάσουν µε κινήσεις.
Ο µύθος θα συµπληρωθεί µε τα Παναθήναια, όπου µε τη συνδροµή της συνα-
δέλφου της Ολυµπιακής Παιδείας, θα αναπαραστήσουµε τους µουσικούς 
κι αθλητικούς αγώνες, το αγώνισµα της ευανδρίας και τη νέων άµιλλα, καθώς
και τη λαµπαδηδροµία.

Το δρώµενο θα κορυφωθεί µε την ποµπή των Παναθηναίων και την παράδοση
του πέπλου.
Και φθάνει η ηµέρα της παρουσίασης της δουλειάς µας. Στον αύλειο χώρο 
του σχολείου µας ζωντανεύει η Αρχαία Αθήνα µε την Ακρόπολή της. Στους
"δρόµους" της κινούνται οι µαθητές ως γνήσιοι αρχαίοι Έλληνες µια και φορούν
κοστούµια εποχής, σχεδιασµένα από µητέρα του σχολείου. Ο µύθος της θεάς
Αθηνάς ξετυλίγεται σταδιακά και διεγείρει τις αισθήσεις µαθητών και θεατών. 
Με όλα τα παραπάνω κλείνει για φέτος ο κύκλος επεξεργασίας των µουσειο-
σκευών και παράλληλα "τιµούµε" τη θεά Αθηνά.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
της Ακρόπολης για τα ποικιλόµορφα ερεθίσµατα που µας παρέχει.
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