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τελούν τη μία πλευρά στο δίπολο της συνεργασίας 

Mουσείου-Σχολείου. 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, τις Εφαρμογές, πα-

ρουσιάζονται 80 επιλεγμένες εργασίες, που πραγμα-

τοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές δια-

φόρων σχολείων της χώρας, με τους οποίους έχουμε 

συνεργασθεί από το 1991 έως σήμερα. 

Η πρώτη μεγάλη ενότητα των εργασιών αφορά όσες 

έγιναν στο σχολείο. Έτσι παρουσιάζονται εργασίες, 

στις οποίες οι εκπαιδευτι-

κοί και οι μαθητές εμβαθύ-

νουν στο θέμα μέσα από όλα 

τα μαθήματα, διαθεματικά, 

μέσα από την Ιστορία, που 

αποτελεί το κυριότερο μά-

θημα στο πλαίσιο του οποίου 

μπορεί να μελετηθεί ο κλασι-

κός πολιτισμός, μέσα από το 

μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας, όπου οι μαθητές 

εμπλουτίζουν τη γλωσσική 

τους έκφραση σε συνδυασμό 

με τις ιστορικές τους γνώ-

σεις, μέσα από τα Αγγλικά, 

όπου οι μαθητές εξασκού-

νται στην ξένη γλώσσα πλου-

τίζοντας το λεξιλόγιο και τις 

γνώσεις τους, μέσα από τον 

ήχο και τις δυνατότητες που προσφέρει το μάθημα 

της Μουσικής, μέσα από το μάθημα των Καλλιτε-

χνικών, όπου οι μαθητές σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, 

φτιάχνουν έργα με κολλάζ, κατασκευές και γλυπτά 

με γύψο, πηλό, σαπούνι και άλλα υλικά, μέσα από το 

Σχέδιο, και τα μαθήματα Τεχνολογίας και Παραγω-

γής, όπου η προσέγγιση της Ακρόπολης πέρασε από 

το χαρτί σε πολλά και ποικίλα υλικά κατασκευών, 

μέσα από το θεατρικό παιχνίδι με την εναλλαγή ρό-

λων των μαθητών, μέσα από το μάθημα της Πλη-

ροφορικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσα 

από τις Φυσικές Επιστήμες, όπου οι μαθητές συν-

Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της 

Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 

ολοκλήρωσε και εξέδωσε το 2011 το βιβλίο «Ακρό-

πολη και Εκπαίδευση», που δημιουργήθηκε χάρη στην 

εξαιρετικά γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Πα-

ναγιώτη και Έφης Μιχελή. Το βιβλίο έχει 192 σελί-

δες και αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό για να πραγ-

ματοποιήσει ο εκπαιδευτικός προγράμματα για την 

Ακρόπολη και την κλασική αρχαιότητα. 

Το βιβλίο «Ακρόπολη και Εκπαίδευση» παρουσιάζει 

την αλληλεπίδραση της μου-

σειακής με τη σχολική εκ-

παίδευση και αναδεικνύει τα 

αποτελέσματα που προκύ-

πτουν από το συνδυασμό και 

τη συνεργασία τους. Απο-

τελείται από δύο μέρη: Τις 

Δράσεις και τις Εφαρμογές.

Στο πρώτο μέρος περιγρά-

φονται οι δράσεις του Τμή-

ματος, όπως αυτές αναπτύ-

χθηκαν κατά τα τελευταία 

25 χρόνια, προκειμένου οι 

γνώσεις για τη ζωή και την 

τέχνη της αρχαιότητας να γί-

νουν πιο ελκυστικές και κα-

τανοητές από τους μαθητές, 

σαφείς και αναπτύξιμες για 

τους εκπαιδευτικούς. 

Οι δράσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη 

αφορά τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που διακρί-

νονται σε αφιερώματα, τακτικά και έκτακτα. Η δεύ-

τερη δράση αφορά τις Εκδόσεις του Τμήματός μας, 

που συνολικά έχουν κυκλοφορήσει σε περισσότερα 

από 600.000 αντίτυπα στην ελληνική και στην αγ-

γλική γλώσσα και η τρίτη αφορά την Επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών.

Tο σύνολο όμως των εκπαιδευτικών δράσεων, όπως 

αναπτύσσονται στο πρώτο μέρος του βιβλίου, απο-
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μέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης 

Μνημείων Ακρόπολης, Κ. Χατζηασλάνη.

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το αμφι-

θέατρο των 220 θέσεων του Μουσείου Ακρόπολης 

γέμισε με φίλους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Ακρόπολης αλλά και με εκπαιδευτικούς, με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε 

τα τελευταία 25 χρόνια. 

Η ατμόσφαιρα φορτί-

στηκε ιδιαίτερα συγκι-

νησιακά, όταν κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης 

προβλήθηκαν video από 

τα πρώτα μεγάλα εκπαι-

δευτικά προγράμματα, 

που είχαν πραγματο-

ποιηθεί στην Ακρόπολη 

και στο Κέντρο Μελε-

τών Ακροπόλεως πριν 

από περίπου 25 χρόνια. 

Τα video αυτά αποτέλε-

σαν μία χαρούμενη έκ-

πληξη για πολλούς από 

τους εκπαιδευτικούς 

αλλά και για τους συντε-

λεστές των παλαιότερων 

προγραμμάτων, που πα-

ρευρίσκονταν στην πα-

ρουσίαση, καθώς είδαν 

απρόσμενα τους εαυτούς 

τους τη στιγμή που συμμετείχαν σ’ αυτά τα προ-

γράμματα. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστή-

σουμε την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως για τη βοήθεια 

και την υποστήριξή της στα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την αρχαιολόγο, 

Σ. Παράσχου για την πολύτιμη βοήθειά της σε όλες 

τις δράσεις του Τμήματός μας.

δύασαν την ιστορία και τον πολιτισμό με τη Φυσική 

και τη Χημεία.

Στη δεύτερη ενότητα του δεύτερου μέρους του βιβλίου 

παρουσιάζονται εφαρμογές που έγιναν σε Ειδικά 

Σχολεία, σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές, σε παι-

διά με κινητικά προβλήματα, σε μαθητές με νοητική 

στέρηση, με συναισθη-

ματική διαταραχή, αλλά 

και σε έγκλειστους μα-

θητές στις φυλακές Αυ-

λώνος. Ακολουθούν οι 

Εφαρμογές, που έχουν 

γίνει σε Βιβλιοθήκες, Δη-

μόσιες Κεντρικές, Σχολι-

κές, Κινητές αλλά και σε 

μία Παιδική.

Η τελευταία ενότητα 

του βιβλίου παρουσιά-

ζει τις εφαρμογές, που 

έγιναν σε άλλα μνημεία 

και μουσεία, όπου οι μα-

θητές ακολουθώντας το 

παράδειγμα της Ακρόπο-

λης γνώρισαν την τοπική 

τους ιστορία και τα το-

πικά τους μνημεία, προ-

σεγγίζοντάς τα με ένα δι-

αφορετικό, πιο βιωμα-

τικό, τρόπο.

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 

στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης έγινε η 

παρουσίαση του βιβλίου από την τ. Διευθύντρια της 

Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Μ. 

Ιωαννίδου, την τ. Διευθύντρια της Α΄ Εφορείας Προ-

ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Στ. Σαμαρ-

τζίδου, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρό-

πολης, καθηγητή Δ. Παντερμαλή, τον Πρόεδρό του 

Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, καθηγητή 

Δ. Ζήβα και από την τ. Προϊσταμένη του Τομέα Ενη-
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