
Όταν το Φεβρουάριο του 2002 ο Tοµέας Eνηµέρωσης και Eκπαίδευσης της
ΥΣΜΑ χάρισε στη Σχολική Bιβλιοθήκη του σχολείου µας τη µουσειοσκευή
"Πάµε στην Aκρόπολη", πέρα από τη χαρά, ένιωσα και µια ιδιαίτερη ευθύνη. 
H µουσειοσκευή αυτή δεν έπρεπε να µείνει ένα απλό διακοσµητικό αντικείµενο
που ευκαιριακά θα χρησιµοποιούνταν µόνο στο µάθηµα της Iστορίας, έπρεπε
να πάει και σε άλλες Bιβλιοθήκες, καθώς πρόκειται για ένα µέσο που βοηθά το
έργο τους. Πράγµατι, µέσα σε ένα χρόνο η µουσειοσκευή ταξίδεψε στις 
Bιβλιοθήκες έξι σχολείων στο Aιγάλεω, το Xαϊδάρι, το Ίλιον και το Περιστέρι. 
Πολλές φορές η µουσειοσκευή του Bράχου της Ακρόπολης συνδυάστηκε και
µε αυτήν για τον Aρχαίο Nαό ή για τη Zωφόρο, όταν τις δανειζόταν η Bιβλιο-
θήκη µας. H φιλοξενία τους στο σχολείο µας γινόταν γνωστή σε µαθητές και 
καθηγητές από µικρές αφίσες που αναρτούσαµε στον πίνακα ανακοινώσεων 
και στις τάξεις. 
Tην παρουσίαση της µουσειοσκευής "Ένας Aρχαίος Nαός" στο δικό µας 
σχολείο, συνόδευσε ένα µικρό φυλλάδιο µε εικόνες από τύπους και ρυθµούς
ναών, καθώς και ερωτήσεις εµπέδωσης των µαθητών για όσα άκουσαν και είδαν
κατά την παρουσίαση.
H παρουσίαση του Bράχου συνδυάστηκε και µε τη µουσειοσκευή της Zωφό-
ρου, µε τίτλο "Πάµε στη Aκρόπολη να δούµε τη Zωφόρο". Mοιράστηκε στα
παιδιά ένα µικρό φυλλάδιο µε αναφορές στους κυριότερους ναούς και ιδιαίτερα
στον Παρθενώνα και την ιστορία του, στη Zωφόρο και τα αετώµατα, στον Έλγιν
και σε γεγονότα που συνδέονται µε το Bράχο της Aκρόπολης. Επίσης παρου-
σιάστηκαν στους µαθητές ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά 
κείµενα κ.ά. Το φυλλάδιο περιελάµβανε ακόµη έναν κατάλογο µε βιβλία και ένα
ερωτηµατολόγιο.
Την παρουσίαση των µουσειοσκευών παρακολούθησαν τα τρία τµήµατα της 
Α' Λυκείου µε αφορµή το µάθηµα της Iστορίας και ένα τµήµα της Γ' Λυκείου
που έχει ως µάθηµα επιλογής Ιστορία της Τέχνης. Για δύο εβδοµάδες όλο το
υλικό παρουσιάστηκε και µε τη µορφή έκθεσης στο χώρο της Bιβλιοθήκης.
Πέρα όµως από τις προγραµµατισµένες επισκέψεις των τµηµάτων του 
σχολείου, χαρά µας έδωσε και η συγκυριακή επίσκεψη ενός τµήµατος Ε' τάξης
του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου που συστεγάζεται µε το δικό µας Λύκειο. Τα 
παιδιά, έκπληκτα, έπιασαν στα χέρια τους τα οµοιώµατα των ναών, φυλλοµέ-
τρησαν τα βιβλία, και ζήτησαν από τη δασκάλα τους να τους ανεβάσει στην
Ακρόπολη αλλά και να ξαναρθούν στη Bιβλιοθήκη. Παράλληλα η µουσειοσκευή
του Βράχου φιλοξενήθηκε δύο φορές στη Σχολική Bιβλιοθήκη του 2ου Λυκείου
Ιλίου, όπου επίσης πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση που συνοδεύτηκε από ένα
φυλλάδιο πληροφοριών, προϊόν συνεργασίας µε τη Σχολική Bιβλιοθήκη του
σχολείου µας, και από έκθεση βιβλίων.
Με τον τρόπο αυτό η Ιστορία παύει πια να είναι ένα ανιαρό µάθηµα και δίνει 
ερεθίσµατα στο µαθητή να έρθει σε επαφή µε την τέχνη, τη λογοτεχνία, να δια-
πιστώσει ότι ο Βράχος και ό,τι υπάρχει πάνω του δεν είναι απλά κάτι "αρχαίο",
αλλά είναι ένα κοµµάτι της σύγχρονης ιστορίας της καθηµερινής ζωής του 
πατέρα του, της δικής του. 
Mε βάση το παραπάνω σκεπτικό αποφασίσαµε κατά το σχολικό έτος 2003-04 να
συµµετάσχουµε στο πρόγραµµα του Τοµέα Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης της
YΣMA µε θέµα "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα και η Γιορτή των Παναθηναίων".

Μετά το σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε για όλους τους συµµετέχοντες και
την ενηµέρωση των συναδέλφων στο σχολείο, η Bιβλιοθήκη ξεκίνησε το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος µε πολλές δυσκολίες. Mε
πολλή προσπάθεια βρέθηκαν µαθητές, όλοι της A' Λυκείου, που σύχναζαν στη
Bιβλιοθήκη. Συντάχθηκε από την υπεύθυνη της Bιβλιοθήκης, που είχε και την
επιµέλεια του προγράµµατος, η σχετική βιβλιογραφία µε βιβλία που υπήρχαν στη
Bιβλιοθήκη, καθώς και όλο το υλικό του σεµιναρίου και των µουσειοσκευών και
µοιράστηκε στους ακόλουθους πέντε (5) φακέλους µε θέµατα:
α) Iστορία του Bράχου, β) Kτήρια γ) Παρθενώνας δ) Zωφόρος ε) Παναθήναια
και Aγωνίσµατα - Παναθηναϊκοί Aµφορείς και δόθηκε στα παιδιά που είχαν 
χωριστεί σε πέντε οµάδες.
Στόχος ήταν τα παιδιά να έχουν µια συνολική εικόνα του χώρου που είχε σχέση
µε τη γιορτή των Παναθηναίων.
Αφού συγκεντρώθηκαν τα πρώτα κείµενα, σκαναρίστηκαν και τυπώθηκαν οι 
σχετικές φωτογραφίες, τα παιδιά δηµιούργησαν δώδεκα πίνακες, οι οποίοι 
περιελάµβαναν εικόνες και µικρά συνοδευτικά κείµενα. 
Οι καλλιτέχνες της οµάδας ασχολήθηκαν µε τα γύψινα αντίγραφα της Zωφόρου.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος επισκεφθήκαµε το Mέγαρο Mουσικής για να
δούµε µία έκθεση για τα Mάρµαρα της Zωφόρου και φυσικά το Bράχο της
Aκρόπολης. 
Την τελευταία εβδοµάδα τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους στους 
συµµαθητές τους. Παράλληλα εξέδωσαν και µία µικρή αθλητική εφηµερίδα των
κλασικών χρόνων. H εργασία των παιδιών εκτέθηκε επίσης και στις εκδηλώσεις
που έγιναν στο ∆ήµο, όταν η Oλυµπιακή Φλόγα πέρασε από την Iερά Oδό. 
Στο διάστηµα επεξεργασίας του προγράµµατος ολοκληρώθηκε και µία συνερ-
γασία µε το συστεγαζόµενο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Aιγάλεω που πραγµατοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του µαθήµατος της αγγλικής γλώσσας.

Αξιολογώντας το απο-
τέλεσµα, µπορούµε να
πούµε ότι το κέρδος
ήταν το χαµό  γελο των
παιδιών και η διαπί-
στωση για άλλη µια
φορά ότι µπορούν να 
κάνουν θαύµατα. Ευ-
χαριστούµε πολύ το
Τµήµα Εκπαιδευτικών
Προ γραµµάτων της
Ακρό πολης για τη συ-
νεργασία και την υπο-
στήριξη που πάντα
µας προσφέρει.
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