
Στο πρόγραµµα του Λυκείου από το 1999, εκτός από τα µαθήµατα γενικής
παιδείας, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ένα δίωρο προαιρετικό
µάθηµα ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους.
Θα αναφερθώ στο µάθηµα των Καλλιτεχνικών που µπορούν να επιλέξουν και
το οποίο διδάσκω:
Στην Α' Λυκείου τα παιδιά εµβαθύνουν στα εικαστικά και ανακαλύπτουν τον
πλούσιο κόσµο των καλλιτεχνικών επιτευγµάτων.
Στη Β' Λυκείου οι µαθητές διδάσκονται ελεύθερο ή γραµµικό σχέδιο, µια γλώσσα
έκφρασης και επικοινωνίας, το όχηµα για το πέρασµα από τον κόσµο της 
φαντασίας στον κόσµο της πραγµατικότητας.
Στη Γ' Λυκείου γίνεται η αισθητική εκτίµηση των Καλών Τεχνών από την προϊ-
στορία ως σήµερα µέσα από την Ιστορία της Τέχνης. 
Σκοπός σε όλες τις τάξεις είναι η αισθητική καλλιέργεια και η ανάπτυξη εκφρα-
στικών δεξιοτήτων µε δηµιουργικό τρόπο.
Οι εργασίες που παρουσιάζονται προέκυψαν από τα τµήµατα δύο Λυκείων του
Πειραιά που επέλεξαν τα Kαλλιτεχνικά κατά το σχολικό έτος 2000-01.
Στο 12ο Λύκειο οι µαθητές επέλεξαν να απεικονίσουν τη δυτική πρόσοψη του
Παρθενώνα, γιατί το δυτικό αέτωµα που απεικονίζει τη διαµάχη της Αθηνάς µε
τον Ποσειδώνα διατηρείται περισσότερο ολοκληρωµένο σε σχέση µε το 
ανατολικό. Η αρχική ιδέα για το έργο τους προήλθε από τη µουσειοσκευή
"Ένας Αρχαίος Ναός" του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρό-
πολης και συγκεκριµένα από την εικόνα-παζλ του ναού της Αθηνάς Νίκης, σε
µεγαλύτερη όµως κλίµακα και µε διαφορετικό θέµα. Χωρίστηκαν σε οµάδες. 
Η πρώτη οµάδα ασχολήθηκε µε το αρχικό σχέδιο που έγινε µε µολύβι πάνω
σε δεκαπέντε χαρτόνια διαστάσεων 50x35 εκ. που ενώθηκαν προσεκτικά και
στερεώθηκαν σε έναν τοίχο του σχολείου, έτσι ώστε να αποτελούν µια ενιαία 
συνεχόµενη επιφάνεια.
Στη συνέχεια µεγέθυναν µια ευκρινή φωτογραφία, αφού χώρισαν την επιφάνειά
της σε µέρη ανάλογα µε αυτά των χαρτονιών. Η µέθοδος της µεγέθυνσης που
χρησιµοποιήθηκε είναι γνωστή από τα σχέδια του Ντα Βίντσι και του Ντύρερ,
βασίζεται σε ένα σύστηµα γεωµετρικής κανάβου, σαν σκακιέρα από γραµµές,
που βρίσκονται ανάµεσα στο µοντέλο και το δηµιουργό για να µεταφερθούν
σωστά οι διαστάσεις και τα µεγέθη ώστε να µην είναι ασχεδίαστη η κατασκευή.
Η τοιχογραφία ξεκίνησε µε τη συµµετοχή όλων των µαθητών κατά οµάδες και
ολοκληρώθηκε µε την προαιρετική συµµετοχή µαθητών για την τελική παρου-
σίαση του θέµατος που είχε συνολικό µέγεθος 2µ. πλάτος και 1,50µ. ύψος. 
Χρησιµοποιήθηκαν χρώµατα λαδοπαστέλ, υλικό που επιτρέπει τις χρωµατικές
αναµίξεις, κατάλληλο για το χαρτόνι που επιλέχθηκε ανάµεσα σε διάφορα υλικά
που είχαµε στη διάθεσή µας. Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας και ο 
αρχικός στόχος, ήταν η δηµιουργία µιας κινητής τοιχογραφίας µε µεγάλες µεν
διαστάσεις αλλά που µπορεί να µεταφερθεί και να συνδεθεί εύκολα, να χρησι-
µοποιηθεί ως σκηνικό σε παραστάσεις ή εποπτικό υλικό για εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα, αρκεί να υπάρξει ένας τοίχος για να συναρµολογηθεί. 

Στο 9ο Λύκειο Πειραιά, οι µαθητές µελετώντας την ιστορία της Ακρόπολης
εντυπωσιάστηκαν από τη σύνθεση του ανατολικού αετώµατος του Παρθενώνα.
Ξεκίνησαν συγκεντρώνοντας σχεδιαστικές αναπαραστάσεις καλλιτεχνών από

το βιβλίο "Περίπατοι στον Παρθενώνα" και από άλλες πηγές, τις οποίες 
επεξεργάστηκαν και τις εκτύπωσαν. Σχέδια έγχρωµα όπως αυτά των J. Carrey,
Paccard κ.ά. τους προκάλεσαν σύγχυση µε τις τόσες διαφορετικές εκδοχές
όσον αφορά στη θέση των θεών του Ολύµπου που έχουν συγκεντρωθεί για να
τιµήσουν το γεγονός της Γέννησης της Αθηνάς.
Βιώνοντας την ιστορική εξέλιξη, µε όσα στοιχεία υπάρχουν, τα παιδιά επηρεά-
στηκαν έντονα. Κι όταν τους πρότεινα να φωτογραφηθούν στη θέση των θεών,
η ανταπόκρισή τους ήταν άµεση. Στο προαύλιο του Λυκείου πραγµατοποιή-
θηκαν δύο διαφορετικές χρονικά φωτογραφίσεις. Πριν τη φωτογράφιση τα 
παιδιά περπατούσαν στην αυλή ελεύθερα προετοιµαζόµενα. Όταν τοποθετή-
θηκαν, σύµφωνα µε τη θέση που θα έπαιρναν µιµούµενοι τα θεϊκά γλυπτά, 
προέκυψε αυτόµατα η εµφάνιση του αµβλυγωνίου τριγώνου που αποτελούσε
το αέτωµα µε τις ίδιες γωνίες που προβάλουν στο σχολικό περίγυρο.
Η προετοιµασία της φωτογράφισης θύµιζε πρόβα θεατρικού έργου αφήνοντας
αναµνήσεις από µία ξεχωριστή εµπειρία στη διάρκεια της σχολικής ζωής. 
Οι ίδιοι αυτοί µαθητές ζωγράφισαν αγγεία, θεούς και ήρωες που αγαπούν, 
µε τη δροσιά και το βλέµµα της νιότης τους.

Κάποιοι άλλοι µαθητές προχώρησαν στη δηµιουργία φωτογραφικού κολλάζ.
Η τεχνική του κολλάζ χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα από τους κυβιστές, τους 
ντανταϊστές, και τους σουρεαλιστές. Αφορά το σχηµατισµό µιας καινούργιας 
εικόνας, που προκύπτει από το συνδυασµό πολλών φωτογραφιών, διαφόρων
υλικών και αντικειµένων. Σκοπός των σουρεαλιστών ήταν να δηµιουργήσουν µια
νέα πραγµατικότητα, να αναµίξουν το λογικό µε το άλογο, τα όνειρα και τη 
φαντασία για να δηµιουργήσουν κάτι πρωτότυπο, όπως είναι κάθε έργο Τέχνης.
Ζητήσαµε λοιπόν από τα παιδιά να φέρουν τα απαραίτητα, ψαλίδια, κόλλες, 
περιοδικά. Πριν δουλέψουν το κολλάζ τους, ένας τρόπος για να εµπνευστούν
ώστε να προκύψει κάτι ουσιαστικό είναι µερικά µαθήµατα που αφορούν τα κολ-
λάζ του Οδυσσέα Ελύτη τα οποία συνοδεύουν τα ποιήµατά του καθώς και 
µερικές αναφορές στην Ιστορία της Τέχνης, συγκεκριµένα σε σουρεα λιστές
ζωγράφους που µέσα από τα έργα τους αποδίδουν ονειρικές εικόνες όπως 
οι αινιγµατικές πλατείες του Ντε Κίρικο ή τα µαλακά ωρολόγια του Νταλί.
Τα µαθήµατα αυτά βοηθούν πολύ τη δηµιουργικότητά των παιδιών και τους
βοηθούν στη δική τους προσπάθεια. 
Τα φωτογραφικά κολλάζ που παρουσιάστηκαν στην έκθεση "Η Ακρόπολη 
µέσα από τα µάτια των µαθητών" είναι οµαδικές εργασίες από παιδιά Λυκείου. 
∆ουλέψαµε µαζί µε τα παιδιά χρησιµοποιώντας παλιά περιοδικά του ΕΟΤ, 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, εικόνες από διαφορετικά βιβλία µε κύρια πηγή το βιβλίο
"Περίπατοι στον Παρθενώνα", τις οποίες επεξεργαστήκαµε µε scanner και εκτυ-
πώσαµε ανάλογα µε τα µεγέθη για να ταιριάζουν στις επιφάνειες των φόντων. 

Κάνοντας µία αποτίµηση του όλου προγράµµατος γίνεται φανερό ότι επετεύχθη
ο σκοπός µας που ήταν η απόσπαση των αγαλµάτων από τους χώρους που
εκτίθενται είτε αυτοί είναι προσιτοί είτε απρόσιτοι και η τοποθέτηση τους, µε τη
βοήθεια της τεχνολογίας σ' ένα αλλοιώτικο φανταστικό περιβάλλον ενταγµένο
στο ελληνικό φως και τοπίο.
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