
Η εμπειρία μου από την επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης 

 

  Πριν από μία εβδομάδα επισκεφθήκαμε οικογενειακώς  το μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Η 

μικρή μου κόρη φοιτά φέτος στο νηπιαγωγείο και  πέρυσι ως προνήπιο είχε επισκεφθεί με το 

νηπιαγωγείο της το αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας. Μαζί δεν είχαμε επισκεφθεί κάποιον άλλο 

αρχαιολογικό χώρο μέχρι τώρα, ούτε είχε δείξει διάθεση να  μιλήσει για τις εντυπώσεις της από την 

επίσκεψη στο μουσείο πέρυσι. Από το πρόγραμμα, σε σχέση με το μουσείο, το μόνο που μου έλεγε ήταν 

για τον ψευδόστομο αμφορέα, που είχε φτιάξει με την βοήθεια της κεραμίστριας που επισκέφθηκε το 

σχολείο της. Τότε δεν είχα επιμείνει να μάθω περισσότερα θεωρώντας ότι αυτό και μόνο ήταν 

σημαντικό για εκείνη αλλά  δικαιολογώντας την και ως μικρή. 

  Την προηγούμενη Κυριακή το πρωί της είπα ότι θα επισκεφθούμε το μουσείο της Ακρόπολης για να 

δούμε την αρχαία Αθήνα. Όταν φτάσαμε και πριν μπούμε στο μουσείο, κοιτούσε κάτω από το γυαλί της 

εισόδου τις ανασκαφές και άρχισε να μας λέει για την ανασκαφή που επισκέφθηκε με το σχολείο της 

και πως αυτές οι πέτρες που βλέπαμε έμοιαζαν με εκείνες της ανασκαφής. Όταν μπήκαμε μας 

υπενθύμισε αυστηρά ότι στο μουσείο δεν πρέπει να μιλάμε και να κάνουμε φασαρία καθώς και να μην 

αγγίζουμε κανένα άγαλμα και προκαλέσουμε ατύχημα. Άρχισα λοιπόν να την επιβραβεύω που θυμόταν 

τόσα σημαντικά πράγματα και να την παρακινώ να μου πει ό,τι άλλο ήξερε. Άρχισα να εντυπωσιάζομαι 

για το πόσα πράγματα θυμόταν, τα οποία με το κατάλληλο ερέθισμα βγήκαν στην επιφάνεια. Στις 

πληροφορίες μας έδωσαν μια τσάντα με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε κατά την διάρκεια της περιήγησης στο χώρο. Μπορώ να πω ότι χρησιμοποιήθηκε με 

ενδιαφέρον και από τις δυο μου κόρες και μάλιστα ενεργοποίησε την παρατηρητικότητά τους σχετικά 

με συγκεκριμένα αγάλματα του μουσείου(  την θεά Αθηνά σε διάφορες μορφές).   

  Να τονίσω στο σημείο αυτό τη στιγμή που η Κωνσταντίνα στάθηκε μπροστά από μία οθόνη που 

πρόβαλλε την διαδικασία ενός ευρήματος, από την ώρα που το ανακαλύπτει ο αρχαιολόγος μέχρι την 

στιγμή που  θα τοποθετηθεί στο μουσείο. Ξεκίνησε να μας περιγράφει όλη τη διαδικασία 

χρησιμοποιώντας εύστοχα τα επαγγέλματα του μουσείου   (αρχαιολόγος, συντηρητής) και ήθελε να 

ξαναδεί το βίντεο.  

  Στην συνέχεια εντύπωση της έκαναν «οι κόρες» και μου ζητούσε επανειλημμένα να της υπενθυμίζω το 

όνομά τους.  

  Το σημαντικότερο για μένα ως γονιός αλλά και ως εκπαιδευτικός είναι: 1) ότι ένα παιδί δίνοντάς του 

τα σωστά ερεθίσματα και την κατάλληλη ανατροφοδότηση, μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις γνώσεις 

που έχει λάβει( ακόμα και ένα χρόνο μετά όπως συνέβη στην δική μου περίπτωση), 2) η σημαντικότητα 

διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως τα μουσειακά ή και άλλα,  τα οποία παρέχουν στα παιδιά 

τα κατάλληλα υλικά για να οικοδομήσουν μόνα τους την γνώση και στη συνέχεια να την 

ανατροφοδοτούν. Αυτή πιστεύω ότι είναι η αληθινή ΓΝΩΣΗ.  

  Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τις συναδέλφους νηπιαγωγούς της κόρης μου, κυρία 
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προσφέρουν με την ψυχή τους στα παιδιά μας. Τέλος να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους τους 

συναδέλφους που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες να 

υλοποιήσουν παρόμοια προγράμματα και να ευχαριστήσω την υπεύθυνη του τμήματος πολιτιστικών 

θεμάτων κυρία Ανδρεάννα Κουφού για την αμέριστη βοήθεια, εμψύχωση και συγκατάθεσή της για την 

γραφή του παραπάνω άρθρου.  
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