
Ως φιλόλογος που επί δώδεκα συνεχόµενα χρόνια διδάσκω µαθήµατα για την
Ακρόπολη στο πλαίσιο της Αρχαίας Ιστορίας, λιγοστά θα είχα να προσθέσω
όσον αφορά στη διδακτική πράξη. Ως υπεύθυνη όµως των συγκεκριµένων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 
έχοντας τη δυνατότητα συνδυασµού µουσειοσκευών και βιβλίων, θα ήθελα να
προσθέσω κάποια νέα στοιχεία στη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράµ-
µατος µέσα στη βιβλιοθήκη.

Η αφόρµηση για την ανάληψη του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε, 
δόθηκε από την εξής παρατήρηση: τα παιδιά ενώ δανείζονται και διαβάζουν 
βιβλία, παρουσιάζονται διστακτικά αναφορικά µε τα βιβλία τέχνης. Είναι ένας
χώρος, που παραγκωνίζεται λόγω άγνοιας, που απορρέει από την έλλειψη 
µύησης. Για να αρθεί αυτή η άγνοια θα έπρεπε η πρόσβαση στο συγκεκριµένο
τοµέα βιβλίων να γίνει µέσα από πρωτότυπους δίαυλους επαφής µε την τέχνη.
Οι µουσειοσκευές απέδειξαν ότι επενεργούν δραστικά και γοητεύουν τα παιδιά,
φέρνοντάς τα σε µια πρώτη επαφή µε την τέχνη γεγονός που τα ωθεί σε 
παραπέρα αναζητήσεις µέσα από αντίστοιχα βιβλία.

Έχοντας λοιπόν δανειστεί από το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της
Ακρόπολης τις µουσειοσκευές "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα" και "Πάµε στην
Ακρόπολη", αποστείλαµε στα ∆ηµοτικά σχολεία της πόλης µας δηλώσεις 
συµµετοχής συνοδευόµενες µε το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Tυπώσαµε
αφίσα η οποία στάλθηκε στα σχολεία και δίπτυχο ενηµερωτικό πληροφοριακό
φυλλάδιο για τα προγράµµατα. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν µε ενθουσιασµό
την πρότασή µας. Τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κάλυψαν το γεγονός.
Προκειµένου να διαµορφώσουµε κατάλληλα το χώρο της Βιβλιοθήκης, επικολ-
λήθηκαν φωτοτυπίες-φωτογραφίες σε πίνακες και τα παιδιά είχαν τη δυνατό-
τητα να δουν την Ακρόπολη µέσα από φωτοτυπίες χαλκογραφιών και
ζωγραφικών πινάκων. ∆όθηκε µε αυτόν τον τρόπο το έναυσµα να προβλη -
µατιστούν πάνω στην επίδραση που είχε ο Ιερός Bράχος στον τοµέα της 
ζωγραφικής και να κατευθυνθούν σε αντίστοιχα βιβλία τέχνης.
∆όθηκαν ιδέες για συλλογές από γραµµατόσηµα, τηλεκάρτες, και σπιρτόκουτα
και κυρίως έχοντας ως αφετηρία έναν πίνακα µε θεµατική τη σχέση λογοτεχνίας
και τέχνης µπόρεσαν τα παιδιά να καταλάβουν, πώς τα έργα τέχνης αποτέλεσαν
και αποτελούν πηγή έµπνευσης για τους λογοτέχνες και µετασχηµατίζονται σε
µνηµεία λόγου.

Ο καθαρός ρόλος της Βιβλιοθήκης συνίστατο στο γεγονός ότι υπήρχε διαρκής
έκθεση βιβλίου στη διάθεση των µαθητών κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
Tα βιβλία, χωρισµένα σε τέσσερις κατηγορίες, παρείχαν επιπρόσθετα πληρο-
φοριακά στοιχεία στους µαθητές.

Kατά τη διάρκεια του πρώτου προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε µε
αφορµή τη µουσειοσκευή "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα" τα παιδιά τα οποία
εκάστοτε συµµετείχαν, έφεραν καρτελάκι-ταυτότητα µε το όνοµα κάποιου 
αρχαίου θεού/-άς ή Αθηναίου/-ας της κλασικής εποχής. Αυτό εξυπηρετούσε

αφενός µεν την άρση της ανωνυµίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, την 
εντονότερη βίωση στην κλασική εποχή αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε στοιχείο
που ο απόηχός του έµεινε για πολύ διάστηµα. Οι θεοί στον Όλυµπο λοιπόν και
οι Αθηναίοι µε τα συγκεκριµένα ονόµατα υπό την υπόκρουση αρχαίας ελληνι-
κής µουσικής συµµετείχαν στην ποµπή των Παναθηναίων. Ανέβηκαν στον Ιερό
Bράχο, θαυµάζοντας τα µνηµεία που έβλεπαν (σχήµα πρωθύστερο) και κάπως
χωρίς να το καταλάβουν, ενώθηκαν στη Zωφόρο µε τους θεούς σε µία θεαµα-
τική σύζευξη µύθου και πραγµατικότητας, που όλοι ένιωσαν ότι πρωταρχικά
οφείλεται στη µεγαλοφυή σύλληψη του Φειδία.

Η ανάλυση της τεχνοτροπίας, της εικονογραφίας, της τελετουργίας και της 
καθηµερινής ζωής έγινε και µε αναφορά στα ενυπάρχοντα βιβλία ανάλογα µε τις
απορίες των παιδιών.

Στο δεύτερο πρόγραµµα που βασίστηκε στη µουσειοσκευή "Πάµε στην 
Ακρόπολη", τα παιδιά είχαν πιο άµεση επαφή µε τα βιβλία. Κλήθηκαν να αναζη-
τήσουν από µόνα τους τίτλους βιβλίων και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, 
οι οποίες τους δόθηκαν σε φωτοτυπηµένο φυλλάδιο. Επίσης κλήθηκαν να 
συµµετάσχουν σε µια πιο εξειδικευµένη εργασία, να γνωρίσουν δηλαδή την
Ακρόπολη Σερρών µέσα από σχετικά προτεινόµενα βιβλία και να µάθουν 
καλύτερα την ιστορία του τόπου τους. 
Οι εκπαιδευτικοί έχοντας το πλεονέκτηµα της καθηµερινής πολύωρης επαφής
µε τα παιδιά και µε τη βοήθεια του επιπρόσθετου υλικού που τους προσφέρ-
θηκε, έδωσαν τη δυνατότητα στους µαθητές να αφοµοιώσουν καλύτερα τα όσα
παρακολούθησαν. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συµπληρώσουν φυλλάδια,
να καταγράψουν τις σκέψεις τους, να διαβάσουν κάποια από τα προτεινόµενα
λογοτεχνικά βιβλία αλλά και να συµµετάσχουν, συµπληρώνοντας ένα ερωτηµα-
τολόγιο, στην κατάρτιση ενός χάρτη της Ελλάδας µε τους τίτλους των βιβλίων
τα οποία µυθιστορηµατικά µεταφέρουν τον αναγνώστη σε συγκεκριµένους 
αρχαιολογικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και τα ίδια αλλά και
όσα επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα 
οδοιπορικό στις ελληνικές αρχαιότητες µέσα από λογοτεχνικά βιβλία. 

Το αποτέλεσµα των προγραµµάτων είναι αλήθεια ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες
µας. Τα παιδιά µυήθηκαν σε έναν αρχαιολογικό χώρο, που θα τους ήταν 
οικείος µόνον µέσα από φωτογραφίες. Βίωσαν µε τη φαντασία τους την κλασική
Αθήνα και από µόνα τους παραδέχτηκαν τη ζωντάνια των µορφών της Zωφό-
ρου. Ανακάλυψαν, ορισµένα για πρώτη φορά, την οµορφιά της γνώσης που
προσφέρεται στο χώρο κάθε βιβλιοθήκης.
Από στατιστική έρευνα της Bιβλιοθήκης µας φαίνεται ότι η διακίνηση βιβλίων
στο παιδικό τµήµα κατά το µήνα που διεξάγονταν τα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα –σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα της προηγούµενης χρονιάς– 
αυξήθηκε κατά 35%. 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αποτέλεσαν το εφαλτήριο. Σας ευχαριστούµε.
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