
Κατά τη σχολική χρονιά 1990-91, µε τους µαθητές της Γ' Γυµνασίου, στο πλαί-
σιο της προετοιµασίας στην τάξη για την επίσκεψή µας στην Ακρόπολη, κάναµε
µία αναφορά στους σχετικούς µύθους και την ιστορία του Ιερού Βράχου, 
και µιλήσαµε για την αρχιτεκτονική και γλυπτική των µνηµείων της Ακρόπολης,
καθώς και για τις οµοιότητες και διαφορές των αρχιτεκτονηµάτων. 

Ακολούθησε η επίσκεψη στην Aκρόπολη και το Mουσείο, όπου οι µαθητές
εντυπωσιάστηκαν από το µέγεθος του Παρθενώνα και εξοικειώθηκαν µε τα
µορφολογικά στοιχεία των ναών.
Επιστρέφοντας στο σχολείο δηµιουργήθηκε αφίσα µε κολλάζ και τέµπερες, 
µε θέµα: "Tα µνηµεία της Aκρόπολης".

Ακολούθησε µία δεύτερη επίσκεψη στην Ακρόπολη µε µια οµάδα 30 µαθητών
που ενδιαφέρονταν περισσότερο να ασχοληθούν µε το θέµα, όπου παρακο-
λουθήσαµε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Mε την ίδια οµάδα επισκεφθήκαµε
το ΚεΜΑ και σχεδιάσαµε, βλέποντας τα γλυπτά αντίγραφα που εκτίθενται. 
Στο σχολείο συνεχίσαµε µε τη δηµιουργία αναγλύφων από πλαστικά καλούπια
που µας είχε προµηθεύσει το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρό-
πολης και µε γλυπτική. Για τη γλυπτική χρησιµοποιήσαµε τετράγωνες πλάκες
λευκού σαπουνιού. Ήταν ευκαιρία να αντιληφθούν οι µαθητές τη διαφορά 
µεταξύ προσθετικής και αφαιρετικής γλυπτικής. Ως θέµα επιλέξαµε τα κιονό-
κρανα, τους σπονδύλους, τις µετόπες και τα ακροκέραµα. Aυτό βοήθησε τους
µαθητές να καταλάβουν τις δυσκολίες που είχε να αντιµετωπίσει ο καλλιτέχνης
της Aκρόπολης µε το υλικό του, αφού διαπίστωσαν το µέγεθος της προσπά-
θειας που χρειαζόταν να γίνει, προκειµένου να σκαλίσουν ένα υλικό µικρό σε 
µέγεθος και µαλακό όπως το σαπούνι.

Κατά τη σχολική χρονιά 1992-93 αποφασίσαµε να µελετήσουµε πιο αναλυτικά
την ιστορία της Ακρόπολης. ∆όθηκε στους µαθητές ένα πλούσιο και ποικίλο

υλικό (ιστορικά κείµενα, διηγήσεις περιηγητών, εικαστικό υλικό διαφόρων 
εποχών, µακέτες, κ.ά.), και παρακινήθηκαν να σχεδιάσουν το χώρο, είτε αποδί-
δοντας περιγραφές κειµένων είτε βλέποντας άλλα σχέδια, πίνακες και µακέτες.
Η εργασία αυτή έγινε στο σχολείο αλλά και στο ΚεΜΑ. 
Τα παιδιά ζωγράφισαν µε τη φαντασία τους σκηνές που τους συγκινούσαν 
πιο πολύ, όπως π.χ. η θυσία του Κόδρου, η διαµάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα, τα
αγάλµατα κούροι-κόρες, και τέλος, οι Περσικοί πόλεµοι και οι καταστροφές
που έγιναν. 
Στη συνέχεια έγινε σχέδιο για τη διάκριση των ρυθµών ιωνικού-δωρικού και 
µιλήσαµε για την κατασκευή του ναού. Όλη η τάξη χωρίστηκε σε 16 οµάδες
που η κάθε µία ασχολήθηκε µε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.

Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 170 µαθητών στο ΚεΜΑ, όπου έγινε η παρου-
σίαση της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης από την προϊστορία µέχρι 
σήµερα. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος χωρίστηκαν σε οµάδες και δού-
λεψαν στο µπλοκ σχέδια από µακέτες και από σχεδιαγράµµατα στους τοίχους.
Η εργασία ολοκληρώθηκε στο σχολείο.
Ακολούθησε επίσκεψη στην Ακρόπολη µε οµάδα 30 µαθητών όπου αναγνωρί-
σαµε αυτά που είχαµε ήδη διηγηθεί, σχεδιάσει και δει από τις διαφάνειες και 
τα προπλάσµατα.
Ένα χρόνο µετά, κατά τη σχολική χρονιά 1993-94, µε οµάδα µαθητών 
που είχαν συµµετάσχει σ' συτήν την εργασία, επαναξετάσαµε το υλικό και 
δηµιουργήσαµε ένα άλµπουµ µε αντιπροσωπευτικά σχέδια. Βασισµένοι στην
εργασία της προηγούµενης χρονιάς και µε εκπαιδευτικό υλικό κυρίως από το
ΚεΜΑ, οι µαθητές έγραψαν κατατοπιστικά κείµενα χωρισµένα σε ιστορικές 
περιόδους, που είχαν µελετήσει. Με ικανοποίηση είδαµε ότι γενικά ο χρόνος
που µεσολάβησε δεν είχε αρνητικά αποτελέσµατα. Το µεγαλύτερο µέρος των
παιδιών είχαν αποκτήσει σαφή εικόνα των πραγµάτων που έχουν σχέση µε
στοιχεία ιστορίας και τέχνης. 
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Αφοµοιώνοντας την εµπειρία των προηγούµενων εργασιών σχετικά µε την
Ακρόπολη, αποφασίσαµε µία σειρά δραστηριοτήτων που θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης. Ό,τι πραγµα-
τοποιήθηκε περιέχεται στο κείµενο των παιδιών που προαιρετικά συµµετείχαν
στην οµάδα.

Φανή: Στο ξεκίνηµα της φετινής σχολικής χρονιάς συνειδητοποιήσαµε ότι το περιβάλλον
δεν είναι µόνο εκείνο που έχει σχέση µε τη φύση, αλλά και το ιστορικό και πολιτισµικό. 
Eύα: ∆ιαλέξαµε λοιπόν την Aκρόπολη των Aθηνών. Σκοπός µας ήταν να γνωρίσουµε την
ιστορία του χώρου, τα µνηµεία του, την τέχνη των µνηµείων, και κυρίως του Παρθενώνα. 
∆ήµητρα: Kαι αρχίσαµε από τη µυθολογία. Αφήνοντας τη φαντασία µας να δουλεύει
πάνω σε όσα ακούγαµε, ζωγραφίζαµε στο χαρτί ό,τι µπορούσαµε απ' αυτά. Θα φτιά-
χναµε, συνδέοντας όλα αυτά τα χαρτιά, το βιβλίο µας, ο καθένας το δικό του, το βιβλίο
της Aκρόπολης. 
Eλένη: Aπό τον Kέκροπα και τη διαµάχη Aθηνάς-Ποσειδώνα και από τον ηρωικό Kόδρο
και τη θυσία του περάσαµε στα γεωµετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Mας βοήθησαν και οι
δύο µουσειοσκευές, που το περιεχόµενό τους αφορούσε τα ενδύµατα των αρχαίων και
τα µουσικά τους όργανα. 
Tζίνα: Aπό τους αρχαϊκούς χρόνους γνωρίσαµε τους Κούρους και τις Κόρες. Κατά την
επίσκεψη στο Mουσείο της Aκρόπολης βρήκαµε τα ίδια αγάλµατα να µας χαµογελούν.
Kι εµείς παρατηρούσαµε και αποτυπώναµε, ό,τι µας ενδιέφερε, στο χαρτί. 
Φανή: Όταν φθάσαµε στους κλασικούς χρόνους, µπροστά µας υψώθηκε ο Παρθενώνας.
Έπρεπε να τον µελετήσουµε. Tον επισκεφθήκαµε. Tο ότι είχαµε ανέβει ξανά στην 
Aκρόπολη και είχαµε δει από κοντά τον Παρθενώνα δεν ήταν αρκετό για µας. Tώρα οι
πληροφορίες, οι γνώσεις, η ενηµέρωση, µας προετοίµασαν να τον δούµε σωστά. 
Eύα: Για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής µάς βοήθησε το γεγονός ότι είχαµε κατα-
σκευάσει έναν Παρθενώνα από χαρτί. 
∆ήµητρα: Για τη γλυπτική του µάθαµε πολλά από τη µουσειοσκευή για τη Ζωφόρο 
του Παρθενώνα. Tη µελετήσαµε και κατασκευάσαµε γύψινα οµοιώµατα κοµµατιών 
της ζωφόρου. 
Eλένη: Για να κατανοήσουµε τη µεγάλη τέχνη του Φειδία, πήραµε φωτογραφίες µε 
παραστάσεις της Ζωφόρου και τολµήσαµε να τις αναπαραστήσουµε µε πλαστελίνη. 
Ό,τι φτιάξαµε µε πλαστελίνη το "περάσαµε" κατόπιν στο γύψο και έτσι κατανοήσαµε
πώς ο καλλιτέχνης πέτυχε να επεξεργαστεί το µάρµαρο και να αποδώσει το βάθος, την
τρίτη διάσταση, στην πολυπρόσωπη αυτή ανάγλυφη σύνθεση.
Tζίνα: Τέλος, επισκεφθήκαµε το ΚεΜΑ. Eκεί παρακολουθήσαµε το πρόγραµµα που 
αφορούσε την αποκατάσταση της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα. 
Φανή: H επίσκεψή µας συνέπεσε µε την κηδεία της M. Mερκούρη, και όταν τις επό-
µενες µέρες ακούστηκαν τόσα για τον αγώνα της µεγάλης Eλληνίδας να επιστραφούν
τα Eλγίνεια και να δηµιουργηθεί το Νέο Mουσείο της Aκρόπολης, νιώσαµε πέρα ως
πέρα τη σηµασία αυτού του αγώνα. Kαι όταν αποφασίσαµε να στείλουµε µια επιστολή
σε όλους τους αρµόδιους, Έλληνες και ξένους, και να απαιτούµε την επιστροφή των 
ελληνικών "µαρµάρων", πιστεύαµε ότι είχαµε κάθε δικαίωµα να απαιτούµε και εµείς.
Tζίνα: Tι αποκοµίσαµε απ' όλο αυτό το πρόγραµµα; Πλησιάσαµε κορυφαία έργα τέχνης
και καταφέραµε να τα γνωρίσουµε ουσιαστικά. 

Φανή: Γνωρίσαµε και µπορούµε να χρησιµοποιούµε µια αρκετά πλούσια ορολογία, 
που αφορά διάφορες µορφές τέχνης.
∆ήµητρα: Eργαστήκαµε συλλογικά και µάθαµε την αξία αυτού του τρόπου εργασίας. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2000-01 πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα Εκπαιδευ-
τικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης σε συνεργασία µε την Ένωση Καθηγητών
Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων ένα πρόγραµµα και µία έκθεση µαθητικών δηµιουρ-
γιών µε αφετηρία την Ακρόπολη και τα µνηµεία της, όπως αυτά προσλαµβά -
νονται και ερµηνεύονται εικαστικά από τους µαθητές. 
Αν πρωταρχικός σκοπός της εικαστικής διδασκαλίας θεωρείται να καλλιεργήσει
την εικαστική µατιά του µαθητή και να τον βοηθήσει να ανακαλύψει µέσα από
την πρακτική άσκηση το δικό του νήµα προς τη διέξοδο της καλλιτεχνικής 
δηµιουργικότητας, δεν είναι καθόλου µικρής σηµασίας το µέσον που θα χρη-
σιµοποιηθεί για να εκπληρωθεί αποτελεσµατικά αυτός ο σκοπός. 
H Aκρόπολη, τα µνηµεία της, ο Παρθενώνας, η ιστορία τους, ο µύθος τους,
όσο κι αν ίσως σας ακούγεται κάπως ασεβές είναι για την εικαστική διδασκαλία
η επιλογή ενός µέσου. Aλλά ενός µέσου εξαιρετικά συναρπαστικού, ισχυρού
και ικανού να δώσει αναρίθµητα και πολύµορφα ερεθίσµατα, ουσιαστικές 
ωθήσεις για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας.
O εικαστικός δεν είναι αρχαιολόγος ή ιστορικός. O ρόλος του δεν είναι να 
διδάξει π.χ. ιστορία, αλλά να χρησιµοποιήσει, για την ακρίβεια να αξιοποιήσει, 
µε τους όρους της δικής του τέχνης, τα προϊόντα της. Kάνοντάς το ωστόσο
αυτό, και δίχως αναγκαστικά να είναι στις προθέσεις του, γίνεται στην πράξη
έτσι αρωγός της προσπάθειας να γνωρίσει ο µαθητής την ιστορία του. 

Eποπτεύοντας την κατασκευή π.χ. του συνόλου της δωρικής Ζωφόρου 
(τρίγλυφα-µετόπες) ή του συνόλου µικρογλυπτών που αναφέρονται στην ποµπή
των Πανα θηναίων, πριν απ' όλα αυτό που κάνει ο εικαστικός είναι να εισαγάγει
τον µαθητή στα κατασκευαστικά προβλήµατα µιας αυτοτελούς µετόπης ή 
φιγούρας που αποτελεί ταυτόχρονα αναπόσπαστο κοµµάτι ενός συνόλου µέσα
στο οποίο πρέπει αυτή οργανικά να ενταχθεί. Mα η φιγούρα του είναι µέλος
µιας ποµπής και πρέπει κάτι να ξέρουµε γι' αυτήν· τι περιελάµβανε, ποιο ρόλο
διαδραµάτιζε, τι έκαναν οι άνθρωποι που την ακολουθούσαν, προκειµένου 
να αναπλάσουµε ζωντανά, δηλαδή ελεύθερα, "ξαναγράφοντας" έτσι, γλυπτικά,
µια διαφορετική πιθανόν "ιστορία" και έτσι να µάθουµε πιο πολλά για την ποµπή
των Παναθηναίων. Έτσι η µικρογλυπτική αυτή κατασκευή, µας έδωσε τη δυνα-
τότητα όχι µονάχα για µια αισθητική αλλά και για µια γνωσιολογική προσέγγιση. 

Kαι αυτό στη γενίκευσή του, δείχνει τις δυνατότητες που πράγµατι µπορεί 
να ενσωµατώσει η καλλιτεχνική διδασκαλία για µια πολύµορφη αξιοποίηση, 
όχι µόνο των θεµάτων της Aκρόπολης αλλά γενικά του απέραντου ιστορικού-
αρχαιολογικού πολιτιστικού µας πλούτου.

Ζ. Χατζή
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