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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις μεθοδολογίες του VX Designers, 

έχουμε αναπτύξει αυτό τον Οδηγό Δημιουργίας Εκθέσεων και χρήσης των 

Σχεδίων Μαθημάτων, ο οποίος συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το 

σχεδιασμό των εκθέσεων στο σχολικό περιβάλλον, με πρακτικές εφαρμογές, 

προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές.  

Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο να περιγράψει την πρακτική χρήση του 

εκπαιδευτικού υλικού που προτείνεται από το έργο VX Designers για τη 

δημιουργία μιας εικονικής έκθεσης μέσω της Πλατφόρμας Δημιουργίας 

Εκθέσεων. Παρέχοντας έτοιμα Σχέδια Μαθημάτων, που συνάδουν ειδικά με τα 

επίσημα προγράμματα διδασκαλίας, διευκολύνει τη διαδικασία της 

ενσωμάτωσης του υλικού άμεσα και απρόσκοπτα στην τάξη. Ταυτόχρονα, ο 

οδηγός παρέχει παραδείγματα εφαρμογής των μαθημάτων αυτών, με πρακτική 

ανατροφοδότηση από άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και οπτικά 

βοηθήματα για να γίνουν πιο κατανοητά.   

Ο Οδηγός περιέχει 30 Σχέδια Μαθημάτων στα παρακάτω σχολικά μαθήματα: 

Λογοτεχνία, Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Γεωγραφία, Μουσική, Τέχνη και 

Επιστήμες STEM. 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων, δημιουργήθηκαν 30 

πρότυπες εκθέσεις από τους εταίρους του έργου για τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των 

πιλοτικών δοκιμών στα σχολεία, δημιουργήθηκαν 

περαιτέρω εκθέσεις από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς τους στις αντίστοιχες τάξεις. Μπορείτε 

να τις βρείτε στην Πλατφόρμα Εκθέσεων: 
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https://generator.vxdesigners.eu/.  

Αυτός ο Οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τους άλλους πόρους του VX 

Designers για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης 

(δηλαδή σχολεία ή εκθεσιακούς χώρους): τον Εκπαιδευτικό Οδηγό Πολιτιστικών 

Εκθέσεων, τον Παιδαγωγικό Οδηγό και τον Οδηγό Χρήστη για Εκθέσεις.  

  

Ο Οδηγός Σχεδιασμού Εκθέσεων & Σχεδίων Μαθημάτων θα καλύπτει 3 

πτυχές: 

 Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός εκθέσεων σε σχολικά περιβάλλοντα με 

πρακτικές προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές  

 Κεφάλαιο 3: 30 Σχέδια Μαθημάτων – στόχοι και παραδείγματα 

 Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προοπτικές για το μέλλον 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
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2.1 Ανατροφοδότηση σχετικά με την 
προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη:  
Δοκιμές με παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες  
Οι δυνατότητες μάθησης που προσφέρονται 

από το VX Designers μπορεί να είναι πολύ 

επωφελείς για όλους τους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, το θέμα της 

συμπερίληψης στη μάθηση μέσω της συμμετοχής 

και της επίσκεψης σε εκθέσεις, καθώς και της 

δημιουργίας εκθέσεων δεν αναλύεται πολύ καλά. 

Ως εκ τούτου, μας φάνηκε ενδιαφέρον να πάρουμε μια γεύση σχετικά με τα 

οφέλη της χρήσης εκθέσεων για την υποστήριξη των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας στα σχολεία. 

Χάρη στη δοκιμή και την προηγούμενη έρευνά μας επί του θέματος, μπορούμε 

τώρα να παρουσιάσουμε ορισμένες ορθές πρακτικές και συστάσεις για την 

υλοποίηση του έργου μας με έναν τρόπο χωρίς αποκλεισμούς.  

Η βιβλιογραφία και οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι μαθητές είναι πιο 

αφοσιωμένοι και δημιουργικοί σε λιγότερο τυπικά περιβάλλοντα, καθώς 

τους επιτρέπουν να ξεφύγουν από τους περιορισμούς ενός συνηθισμένου 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι οι μαθητές με 

αναπηρίες ανταποκρίνονται πιο θετικά σε αυτή την εναλλακτική λύση των μη 

τυπικών περιβαλλόντων μάθησης. Πράγματι, κατά τη διάρκεια των δοκιμών 

μπορέσαμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό επιτρέπει στους μαθητές να 
10 
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αποφύγουν το άγχος που βιώνουν συνήθως. Οι μαθητές με ΕΜΔ που 

συμμετείχαν στις δοκιμές μας, φάνηκαν να αισθάνονται άβολα στην αρχή της 

δραστηριότητας που ήταν το επεξηγηματικό μέρος, καθώς θύμιζε περισσότερο 

μια παραδοσιακή τάξη. Ωστόσο, από τη στιγμή που ξεκίνησε η δραστηριότητα 

της δημιουργίας της δικής τους διαδικτυακής έκθεσης, οι μαθητές με ΕΜΔ ήταν 

πιο ενθουσιώδεις από τους άλλους μαθητές. 

Ως εκ τούτου, εκτίμησαν τη δραστηριότητα και είπαν ότι δεν αισθάνονταν 

βιασύνη να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους όπως συνήθως, πράγμα 

που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο εργασίας 

τους. Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να 

ενθαρρύνουμε μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην 

τάξη για να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και 

τη συμμετοχή των μαθητών.  

Επιπλέον, εξέφρασαν ότι αισθάνονταν άνετα με 

αυτά που τους ζητούσε ο εκπαιδευτικός, καθώς 

δεν ήταν υπερβολικά απαιτητικά. Όσον αφορά 

την παιδαγωγική προσέγγιση, είναι απαραίτητο 

να παρέχονται στους μαθητές απλές, σαφείς 

και ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές, ώστε 

να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες 

ευκολότερα. Ένας άλλος θεμελιώδης παράγοντας 

που ωφελεί τους μαθητές με ΕΜΔ είναι να 

εργάζονται σε ομάδες, όπου μαθαίνουν να 

συνεργάζονται και να δουλεύουν μαζί γύρω από 

μια ιδέα ή ένα έργο. Καθώς συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία 

προβληματισμού των ομάδων τους, παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές μπορούν να 

συμπληρώσουν τις δεξιότητές τους με αυτές των συμμαθητών τους για να 

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική 
έκθεση εδώ: 
https://generator.vxdesigners.eu
/exhibitions/42    

 

11 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/42
https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/42


 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

επιτύχουν στόχους εντός της ομάδας. Επιπλέον, το πλεονέκτημα της ομαδικής 

εργασίας είναι ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του, οι 

οποίες, στην περίπτωση αυτή, επέτρεψαν στους μαθητές που αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες να μοιραστούν ιδέες προφορικά χωρίς να χρειάζεται να τις 

γράψουν. Αυτό τους βοήθησε να αποβάλουν το πολύ άγχος και τον φόβο του 

να κάνουν λάθος, δεδομένου ότι μερικοί από αυτούς τείνουν να αφήνουν τη 

φαντασία τους να τρέχει αβίαστη όταν καλούνται να παράγουν μικρότερο 

κείμενο. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη 

μέθοδο της ομαδικής εργασίας και επίσης να αναθέσουν 

συμπληρωματικές εργασίες στους μαθητές, ώστε καθένας από αυτούς να 

μπορεί να συμβάλει νιώθοντας άνετα και να είναι σε θέση να ενισχύσει τις 

δεξιότητές του.  

Τέλος, οι εκθέσεις συχνά προκαλούν πολυαισθητηριακή διέγερση, η οποία 

αποτελεί βασικό στοιχείο για τους μαθητές με δυσκολίες. Πράγματι, η 

δημιουργία μιας έκθεσης απαιτεί τη χρήση διαφόρων πηγών: κείμενα, 

προφορική συζήτηση ιδεών, αλλά και οπτικά βοηθήματα, όπως εικόνες ή/και 

βίντεο. Αυτή η πολυαισθητηριακή και οπτική διέγερση μπορεί να βοηθήσει 

τους μαθητές να μάθουν και να κατανοήσουν σε βάθος το περιεχόμενο που 

τους δίνεται στην τάξη. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, οι μαθητές 

ανέφεραν ότι κατανοούσαν το υλικό καλύτερα μέσω της δημιουργίας αυτών 

των εκθέσεων από ότι όταν το υλικό διδάσκεται με πιο παραδοσιακό τρόπο 

στην τάξη. 

Σύμφωνα με τις δοκιμές και την έρευνά μας μπορούμε να συνοψίσουμε τις 

προτάσεις μας για την ενθάρρυνση της προσβασιμότητας στην τάξη, 

δημιουργώντας παράλληλα διαδικτυακές εκθέσεις ως εξής:  

• Προωθήστε μια μη τυπική ή/και άνετη ατμόσφαιρα στην τάξη. 

• Παρέχετε στους μαθητές απλές, σαφείς και ακριβείς οδηγίες. 
12 
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• Βάλτε τους να εργαστούν σε ομάδες και αναθέστε τους συμπληρωματικές 

εργασίες. 

• Συνδυάστε αισθητηριακή διέγερση όπως προφορικές επεξηγήσεις, 

κείμενα, βίντεο, εικόνες 
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2.2 Μαθαίνοντας πώς να Ενσωματώνουμε 
Εκθέσεις στην τάξη μέσω των 
Μεθοδολογιών του VX Designers: 
Αναζήτηση δημιουργικών τρόπων 
Η σημασία της εισαγωγής δημιουργικών μεθοδολογιών σε τυπικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα είναι ένα ευρέως μελετημένο πεδίο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

οι μαθητές επωφελούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από καινοτόμα εργαλεία 

διδασκαλίας που ενισχύουν τις ικανότητές τους να σχεδιάζουν, να 

προγραμματίζουν και να 

συν-δημιουργούν κάτι 

στο πλαίσιο ενός τυπικού 

μαθήματος στην τάξη. 

Κατά τη διάρκεια των 

πιλοτικών δοκιμών του 

έργου, μαθητές από όλη 

την Ευρώπη έλαβαν τα 

«πινέλα», τον καμβά και 

τη δημιουργική ελευθερία 

να ερμηνεύσουν και να μετατρέψουν το περιεχόμενο του μαθήματος σε 

καλλιτεχνικές, εικονικές εκθέσεις. Η ενσωμάτωση αυτού του εργαλείου στις 

αίθουσες διδασκαλίας θεωρήθηκε ότι λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία, με τους 

μαθητές να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ενδιαφέροντος, καθώς και 

αυξημένη προθυμία για μάθηση, συμμετοχή και συν-σχεδιασμού μιας 

μόνιμης διαδικτυακής έκθεσης που θα ήταν διαθέσιμη για όλους. Η 

ενσωμάτωση μιας τέτοιας μεθοδολογίας ήταν σχεδόν χωρίς κανένα εμπόδιο, 

καθώς οι περισσότεροι μαθητές σήμερα έχουν άριστες γνώσεις της τεχνολογίας 
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και ήταν πλήρως εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνικές λειτουργίες – 

ομολογουμένως πολύ περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς τους.  

 Οι μαθητές που δοκίμασαν το Εργαλείο Δημιουργίας Εκθέσεων, τόσο στην 

Κύπρο όσο και στην Βαρκελώνη, πήγαν τη διαδικασία ένα βήμα παραπέρα. 

Αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να 

χρησιμοποιήσουν συνηθισμένες 

εικόνες από το διαδίκτυο και τη 

βάση δεδομένων Europeana, 

επιλέγοντας να δημιουργήσουν 

τις δικές τους εικόνες με βάση 

τις ερμηνείες τους για το θέμα  

και να τις ανεβάσουν στην 

Πλατφόρμα Δημιουργίας VX 

Designers ως πρωτότυπο έργο 

τέχνης. Η ομάδα που δοκίμασε 

την παιδαγωγική δραστηριότητα του 

Τζωρτζ Όργουελ «1984» ερμήνευσε 

εκ νέου τα θέματα της παρακολούθησης, της λογοκρισίας και του 

ολοκληρωτισμού, παίρνοντας το παράδειγμα των σύγχρονων μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και των περιορισμών που αυτό συνεπάγεται. 

Επιλέγοντας να αντλήσουν κάποιες από τις ερμηνείες τους σχετικά με την 

πλύση εγκεφάλου και τη συνεχή παρακολούθηση, οι μαθητές κλήθηκαν να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και να συνδέσουν τα σύγχρονα 

φαινόμενα με τα θέματα ενός βιβλίου που γράφτηκε το 1949. Αυτό είναι ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς άλλες μεθοδολογίες μπορούν να 

ενσωματωθούν στην Πλατφόρμα Δημιουργίας Εικονικών Εκθέσεων που δεν 

περιλαμβάνουν την παραδοσιακή χρήση εικόνων από το διαδίκτυο. Ως εκ 

τούτου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους να βρουν 

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική έκθεση εδώ: 
https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/193  
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δημιουργικούς τρόπους για να εκφράσουν πώς κατανοούν τα διαφορετικά 

περιεχόμενα με τρόπους που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, 

καθώς και στην πραγματικότητα της καθημερινής τους ζωής, η οποία θα πρέπει 

να αποτελεί ζωτική πτυχή της διδασκαλίας, προκειμένου να προκαλέσουν 

περαιτέρω το ενδιαφέρον και την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην τάξη. 

Εκτός από την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθοδολογιών του VX Designers, η 

πρόσθετη προώθηση δημιουργικών μεθόδων για την από κοινού επιμέλεια 

εκθέσεων στην τάξη υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική με θετικό αντίκτυπο για 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν.  

Το εικονικό στοιχείο της διαδικασίας αποτέλεσε ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, 

αφήνοντας στους μαθητές την αίσθηση ότι ήταν καλύτερα συνδεδεμένοι με το 

υλικό, ενώ τους βοήθησε επίσης να αναπτύξουν επιπλέον ψηφιακές δεξιότητες 

κατά τη διάρκεια της τυπικής μάθησης.  

 

 

 

 

Βασικές συστάσεις: 

 Μην προσπαθήσετε να περιορίσετε τη δημιουργικότητα των μαθητών 

για να παραμείνετε στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, ποτέ 

δεν ξέρετε τι είδους αριστούργημα θα δημιουργήσουν! 

 Εμπνεύστε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την καθημερινή τους 

πραγματικότητα ως έμπνευση για να τη συνδέσουν με την έκθεσή τους 

 Προωθήστε τη χρήση εικονικών τεχνολογιών για μια πιο 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση της μάθησης 
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2.3 Εικονικές Εκθέσεις - Τα Σχολικά 
Μαθήματα που Διδάσκονται Μέσω της 
Τέχνης αποτελούν Αξιόπιστο και 
Αποτελεσματικό Εργαλείο Μάθησης; 
Η εμπειρία είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μαθησιακής 

διαδικασίας. Εάν είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε οποιαδήποτε τάξη σε μια 

γκαλερί τέχνης, ακόμη και για λίγα λεπτά, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

εκπληκτικά όσον αφορά τη διαδικασία μάθησης.  

Οι πιλοτικές δοκιμές του υλικού του VX Designers σε ολόκληρη την Ευρώπη 

έχουν επιβεβαιώσει ότι η ουσιαστική μάθηση συνδέεται με πολλά σημαντικά 

στοιχεία που ενισχύονται μέσω της συν-επιμέλειας εκθέσεων. Μερικά από αυτά 

είναι η ατομική και ενεργή συμμετοχή, η ενεργοποίηση των γνωστικών 

διεργασιών και της επικοινωνίας και η διαχείριση της ατομικής γνώσης και του 

χρόνου. Οι εικονικές εκθέσεις παρέχουν 

τις προϋποθέσεις για μάθηση μέσω της 

αλληλεπίδρασης, της ανακάλυψης, της 

ανάπτυξης της περιέργειας και των 

ευκαιριών συμμετοχής. Η συμπερίληψη 

τέτοιων μεθοδολογιών στα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα μπορεί να παρέχει πιο 

ποικίλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πέρα από αυτά που προσφέρονται στις 

καθημερινές τυπικές πρακτικές της σχολικής εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή εξέτασαν εικονικές 

εκθέσεις ως εργαλεία που παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε νέους 

τρόπους διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια των εθνικών πιλοτικών δοκιμών στην 

Πολωνία, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η χρήση εικονικών εκθέσεων επιτρέπει 

στους μαθητές τους να βρουν, να αναλύσουν, να μοιραστούν ή να 17 
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παρουσιάσουν τις πληροφορίες, να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τις 

κατάλληλες τεχνολογίες. Θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα στη 

διαδικασία μετατόπισης της προσοχής της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευτικό 

στον μαθητή. Επεσήμαναν επίσης την ικανότητα αλληλεπίδρασης των 

εικονικών εκθέσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά και 

μεταξύ ομάδων και ολόκληρων τάξεων. 

Η αποτελεσματικότητα που παρέχουν οι εικονικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας καθορίστηκε στη σύνδεση με την ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το πρώτο στοιχείο αφορά την εκμάθηση 

ερευνητικών μεθόδων. Οι μαθητές εξασκούνται στο να βρίσκουν και να 

αξιολογούν ερευνητικό υλικό και να διαβάζουν δεδομένα και πηγές, τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε ένα μάθημα αφιερωμένο στον καταιγισμό ιδεών 

σχετικά με το πώς και πού να βρουν πληροφορίες. Θα μπορούσε να εμπνεύσει 

και να ενθαρρύνει τους μαθητές να προχωρήσουν πέρα από τα τυπικά σχολικά 

βιβλία και τη Βικιπαίδεια. Τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα πώς να 

δημιουργήσουν εμπνευσμένη αφήγηση ιστοριών που θα μπορούσε να είναι 

το επόμενο βήμα. Ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες ή ποιο είναι το πρόβλημα 

που πρέπει να παρουσιάσουν; Χάρη στη χρήση της πλατφόρμας VX Designers, 

είναι δυνατή η επέκταση του θεματικού πεδίου εφαρμογής κάθε θέματος με 

φόντο, με πρόσθετα στοιχεία που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και 

να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών έργων καλύτερα και 

ευκολότερα και τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους για να ανακαλύψουν περισσότερα 

σχετικά έργα και υλικό από μόνοι τους. 

Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για την επιλογή των εικόνων που θα εμφανίσετε. Τα 

εικονικά εκθέματα μέσω της Πλατφόρμας αποδείχθηκαν ότι παρέχουν μεγάλες 

ευκαιρίες για ανταλλαγή επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ιστορικών 
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γνώσεων μέσω ενός συνδυασμού ενημερωτικής και αφηγηματικής γραφής κατά 

μήκος των εικόνων.  

Ο εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην πιλοτική δοκιμή συμφώνησε ότι κατά τη 

διάρκεια της δημιουργίας εικονικών εκθέσεων οι μαθητές ασχολήθηκαν σε 

πολύ μεγαλύτερο βάθος με το περιεχόμενο. Υποστήριξε επίσης τη δέσμευσή 

τους σε βάθος, προωθώντας τη συνεργατική έρευνα και παρέχοντας ευκαιρίες 

για τη διερεύνηση πολλαπλών προοπτικών γύρω από ένα θέμα.   

Το υλικό του VX Designers φάνηκε επίσης να αναπτύσσει τις οπτικές και 

ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών, να ενισχύει τις γνώσεις τους σε 

συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, και επίσης είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας σειράς πολύτιμων πόρων για πιθανή επαναχρησιμοποίηση και 

αναβάθμιση σε περαιτέρω δραστηριότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί ήταν επίσης σε θέση να αξιολογήσουν τις ομάδες μαθητών 

τους όσον αφορά την ομαδική εργασία, την οργάνωση, την ευθύνη και την 

επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Σύμφωνα με όλα τα σχόλια, μπόρεσαν να σκιαγραφηθούν πέντε κύριοι τομείς 

του «τρόπου αλλαγής» στη διαδικασία μάθησης: 

• ανακάλυψη  

• κατανόηση 

• ανάλυση 

• συμμετοχή 

• αλληλεπίδραση 
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Συνοψίζοντας - τα στοιχεία που επηρέασαν περισσότερο την 

αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας κατά τη δοκιμή των υλικών 

του VX Designers ήταν: 

• διαφάνεια και ποικιλία του περιεχομένου 

• ευκολία δημιουργίας εκθέσεων 

• επαρκής επιλογή και χρήση εικόνων = συμπυκνωμένο περιεχόμενο  

• ενδιαφέροντα θέματα 

• δυνατότητα συνεργασίας στη δημιουργία εκθέσεων 

• μια ασυνήθιστη προσέγγιση της μάθησης 
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2.4 Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως – 
παραδείγματα εκθέσεων που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια δοκιμών 
πεδίου και ο τρόπος με τον οποίο 
συνέβαλαν στη μαθησιακή διαδικασία. 
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών σε Ευρωπαϊκά σχολεία, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν πρώτα να εξοικειωθούν με την Πλατφόρμα 

Δημιουργίας Εκθέσεων και να ακολουθήσουν τα σχέδια μαθημάτων για να 

δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις. Με βάση μια συλλογή 

εμπειριών που αποκτήθηκαν από τους εταίρους, παρέχουμε μερικά 

παραδείγματα από αυτές τις εκθέσεις που δημιουργήθηκαν και εξηγούμε πώς 

βοήθησαν τη μαθησιακή διαδικασία. Σας παρουσιάζουμε επίσης μερικές 

συμβουλές και προτάσεις για να σας βοηθήσουμε να διευκολύνετε ευκολότερα 

τη δημιουργία μιας έκθεσης στην τάξη σας. 

Πριν ξεκινήσετε: 

• Αφήστε τους μαθητές να αποφασίσουν το θέμα 

• Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες 

• Εξηγήστε τον σκοπό της δραστηριότητας 

Οι δοκιμές πεδίου έδειξαν ότι οι μαθητές τείνουν να προτείνουν ενδιαφέροντα 

θέματα και να προσεγγίζουν το κάθε μάθημα, μέσα από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Η απόφαση για το θέμα τους κρατά επίσης το ενδιαφέρον και τους 

εμπλέκει περαιτέρω στη διαδικασία μάθησης. Η εργασία σε ομάδες βοήθησε 

στην επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς έπρεπε να λαμβάνουν 

αποφάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πριν από την έναρξη της 

έκθεσης, τη διαδικασία δημιουργίας και τη διαίρεση των εργασιών, είναι πάντα 

σημαντικό να εξηγήσετε στους μαθητές ότι οι εκθέσεις τους θα είναι σε μια 
21 
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πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στο κοινό. Οι μαθητές που ενημερώθηκαν γι’ 

αυτό, είχαν κίνητρο και καλύτερη απόδοση. 

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας της έκθεσης 

• Παρατηρήστε τους μαθητές σας 

• Εξετάστε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με διακριτικό τρόπο 

• Προωθήστε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων 

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν τον ρόλο του 

βοηθού και όχι του ηγέτη, ανέφεραν καλύτερα αποτελέσματα στη διαδικασία 

μάθησης. Οι μαθητές ανέλαβαν ευθύνες και κατέληξαν σε δημιουργικές λύσεις, 

προκειμένου να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να εξυπηρετήσουν τους 

στόχους τους. Συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να περιπλανώνται στην τάξη και να 

παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τους συνεργάζονται μεταξύ 

τους και να προσπαθούν να ξεκινήσουν ανοικτές συζητήσεις σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα. 

Παρουσίαση της έκθεσης 

• Αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών  

• Διακειμενικότητα και συνέχεια 

Η παρουσίαση μιας έκθεσης θεωρείται ότι δίνει την αίσθηση στους μαθητές ότι 

έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη μάθηση και οι δοκιμές μας έχουν δείξει 
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μεγαλύτερη εστίαση σε βασικές πληροφορίες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 

την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η παρουσίαση μιας έκθεσης μπορεί να 

λειτουργήσει ως εργαλείο αξιολόγησης για την επίτευξη βασικών μαθησιακών 

στόχων και την ενδυνάμωση των μαθητών.  

Επιπλέον, ως εκπαιδευτικοί, δημιουργείτε διασυνδέσεις μεταξύ των 

μαθημάτων, γεγονός που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη και ενεργητική γνώση που είναι διεπιστημονική. Για 

παράδειγμα, στην έκθεση «Τέχνη της Γης και Περιβαλλοντική Τέχνη» που 

δημιουργήθηκε από Έλληνες μαθητές, είχαν την ευκαιρία να επινοήσουν ένα 

έργο τέχνης για να μιλήσουν για τη βιωσιμότητα από δημιουργική άποψη 

(πρόσβαση εδώ: https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/191) 

 

Η δημιουργία εκθέσεων είναι ένα εργαλείο που κάνει τη διαδικασία μάθησης 

ευκολότερη και προωθεί την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Οι μαθητές είναι 

υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της μάθησης και ενθαρρύνονται να επιλύσουν 

δημιουργικά κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει καθ΄ όλη τη διάρκεια και 

να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη. Και μην ξεχνάτε, η επανάληψη είναι η 

μήτηρ πάσης μαθήσεως, γι’ αυτό προσπαθήστε ξανά!  
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2.5 Συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για 
την ενσωμάτωση των μεθοδολογιών του VX 
Designers στις τάξεις της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Καθώς το υλικό του VX Designers μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς 

σκοπούς, όπως ασκήσεις στην τάξη, εργασίες, αξιολογήσεις, για να ελέγξετε το 

περιεχόμενο και άλλα, σας συνιστούμε να μελετήσετε τα Σχέδια Μαθημάτων εκ 

των προτέρων για να προγραμματίσετε σωστά την εισαγωγή τους στην τάξη και 

να βρείτε την καλύτερη στιγμή για να τα συμπεριλάβετε ως μέρος του 

εκπαιδευτικού σας υλικού, να συμπληρώσετε ή να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο 

μάθημα μέσω δυναμικών ασκήσεων που προωθούν την κριτική σκέψη.  

Συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση των σχεδίων 

μαθημάτων και των εκθέσεων του VX Designers: 

Πριν το μάθημα: 

• Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα Δημιουργίας 

Εκθέσεων, αφιερώστε λίγο χρόνο για να μάθετε τις βασικές της λειτουργίες 

και να εξοικειωθείτε με τις διάφορες ενότητες. 

• Δημιουργήστε έναν λογαριασμό εκπαιδευτικού και της τάξης: μέσα στον 

Οδηγό Χρήστη για τη Δημιουργία Εικονικών Εκθέσεων, θα βρείτε 

τεχνικές οδηγίες βήμα προς βήμα με όλες τις λεπτομέρειες για να το 

κάνετε. 

• Αν είναι η πρώτη φορά που η τάξη σας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, 

κρατήστε λίγο χρόνο για να τους δείξετε πώς χρησιμοποιείται και να 

δοκιμάσουν τα εργαλεία.  

• Διαβάστε τα σχέδια μαθημάτων και τις εκθέσεις πριν από το μάθημα σε 
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περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένες προηγούμενες ενέργειες και 

προετοιμάστε το απαιτούμενο υλικό 

• Εάν οι μαθητές σας πρέπει να δημιουργήσουν μια έκθεση, είναι καλή ιδέα να 

ανεβάσετε κάποιο υλικό (π.χ. γραφικά, εικόνες, κλπ.) που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα και ως σημείο εκκίνησης. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος:  

• Είναι καλύτερα κάθε μαθητής να έχει έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη 

συσκευή, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργαστούν πάνω στην ίδια έκθεση.  

• Να είστε προσεκτικοί κατά τη δημιουργία ομάδων εργασίας και καθηκόντων, 

βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν κάτι να κάνουν και συμμετέχουν ενεργά.  

• Αν το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει μια άσκηση στην τάξη, 

παρακολουθήστε την ομάδα και καθοδηγήστε τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, θυμηθείτε ότι μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις από τον 

υπολογιστή σας και να αναθεωρήσετε το έργο ενώ γίνεται.  

• Είναι μια καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος πριν από τη χρήση της ως αξιολόγηση. Αυτό βοηθά να 

βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές γνωρίζουν τη λειτουργία της πλατφόρμας.   

Μετά το μάθημα:  

• Αν η τάξη σας δημιουργήσει μια νέα έκθεση, φροντίστε να την 

αναθεωρήσετε και να τη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ έτσι ώστε να είναι ορατή σε 

όλους τους χρήστες.  

• Θυμηθείτε να αναφέρετε τους συγγραφείς των υλικών που χρησιμοποιείτε. 

• Συνιστούμε να ζητήσετε από την τάξη να προβληματιστεί σχετικά με το 

μάθημα: τι έμαθαν, αν τους άρεσε το μάθημα, το υλικό και η αξιολόγηση. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη χρήση των εργαλείων του VX 

Designers.  
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• Ένας άλλος τρόπος για να συγκεντρώσετε τα σχόλια των μαθητών είναι 

μέσω ερωτηματολογίων ικανοποίησης, τα οποία μπορείτε εύκολα να 

δημιουργήσετε και να αναλύσετε τα αποτελέσματα.  

2.6 Συν-δημιουργία με τη χρήση της 
Πλατφόρμας Δημιουργίας Εκθέσεων του VX 
Designers   
Η συν-δημιουργία, που συχνά νοείται ως η διαδικασία δημιουργίας σε ομάδες ή 

συνεργασίας σε ένα έργο, είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Διδάσκει στους μαθητές τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

εργαστούν σε ομάδες με αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο. Η πλατφόρμα 

Δημιουργίας του VX Designers έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συνεργαστούν σε ένα έργο - ανεξάρτητα 

από το τι έργο είναι, βήμα προς βήμα.  

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας έκθεσης θα πρέπει να γίνει από τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος θα ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργώντας κενές 

συλλογές και εκθέσεις, αναθέτοντάς τις στους μαθητές και δημιουργώντας έναν 

κωδικό που θα δοθεί αργότερα στους μαθητές για να έχουν πρόσβαση. Στη 

συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να γεμίσουν τη συλλογή και την έκθεσή τους με 

ενδιαφέροντα υλικά.  

 Χωρίς καμία αμφιβολία, η συλλογή είναι μια παιδική χαρά του μυαλού και ένας 

χάρτης για τους μαθητές. Επιλέγοντας από έναν σχεδόν ατελείωτο αριθμό 

έργων τέχνης στη βάση 

δεδομένων Europeana και 

τους δικούς τους πόρους, 

μπορούν να επιλέξουν 

φωτογραφίες που 
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ανταποκρίνονται καλύτερα στην ιδέα και το θέμα που επέλεξαν, για να 

δημιουργήσουν στη συνέχεια τις εκθέσεις τους. Η διάταξη των συλλογών στην 

ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με έναν μη επεμβατικό τρόπο που δίνει στον χρήστη 

την ελευθερία να εμπνευστεί: το πλέγμα που αποτελείται από τρεις στήλες 

παρουσιάζει τα στοιχεία της συλλογής των μαθητών με στρογγυλεμένες άκρες, 

σε ένα παστέλ-μπλε φόντο που βοηθά τους χρήστες να συγκεντρωθούν.  

Και τώρα, ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε μια έκθεση. Οι χρήστες μπορούν να 

επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων τύπων περιεχομένου: τίτλος, κείμενο, εικόνα ή 

βίντεο. Ενώ οι εικόνες πρέπει να εμφανίζονται στη συλλογή που θα 

χρησιμοποιηθεί στην έκθεση, το κείμενο, ο τίτλος και τα βίντεο είναι θέμα 

επιλογής των χρηστών. Όλα τα στοιχεία μπορούν να διαγραφούν ή να 

υποβληθούν σε επεξεργασία, σύμφωνα με την επιθυμία και τις ιδέες των 

χρηστών. Μόλις δημοσιευτεί η έκθεση, δεν μπορεί θα μπορούν να την 

επεξεργαστούν, αλλά αρκεί ένα απλό κλικ στο σημείο που λέει για την 

Ορατότητα (Visibility) στις Ρυθμίσεις όπου ο χρήστης μπορεί για άλλη μια φορά 

να αλλάξει τα πάντα! 

 

Αυτή η ευελιξία σε κάθε επίπεδο της πλατφόρμας είναι το κύριο σημείο 

ενδιαφέροντος των οργανισμών που δοκίμασαν την πλατφόρμα μας. 

Ανεξάρτητα από το θέμα της έκθεσης, οι δυνατότητες της πλατφόρμας είναι 

αρκετά μεγάλες, όπως και της βάσης δεδομένων Europeana, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Χάρη στη δυνατότητα συν-δημιουργίας 

που δίνεται στην Πλατφόρμα Δημιουργίας του VX Designers, οι μαθητές 
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μπορούν να επιμεληθούν τις εκθέσεις τους και να συνεργαστούν για τη 

δημιουργία μίας έκθεση. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας τους δίνει την πτυχή του 

καταιγισμού ιδεών, αλλά τους διδάσκει επίσης πώς να ταιριάξουν το 

περιεχόμενό τους με το ύφος της έκθεσης, πώς να γράψουν το περιεχόμενο και 

να σκεφτούν τους τίτλους μαζί. Αυτό μπορεί να φαίνεται κάτι κοινότυπο, αλλά 

στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά χρήσιμο όσον αφορά την εργασία σε 

ομάδες και, αναμφίβολα, θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μελλοντικά 

επαγγελματικά σχέδια. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα μπορεί να 

αποτελέσει μια εξαιρετική λύση για οργανισμούς των οποίων το κύριο πεδίο 

εφαρμογής είναι η πληροφορική, καθώς και η απόκτηση δεύτερης γλώσσας, και 

πολλά, πολλά άλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
30 ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
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Ιστορικό γεγονός 
Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση μέσω της 

Τέχνης – Εισαγωγή 
Περιγραφή Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί ως 

εισαγωγικό μάθημα για την περίοδο της 
Αναγέννησης στην Ευρώπη  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να:  

● κάνουν οπτική διάκριση μεταξύ της 
τέχνης που δημιουργήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Μεσαίωνα και της τέχνης 
της Αναγέννησης  

● κατανοήσουν πώς και γιατί όλες οι 
μορφές τέχνης (λογοτεχνία, ζωγραφική, 
μουσική) είχαν μια «αναγέννηση» κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

● περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της 
Αναγέννησης 

Σχετικά μαθήματα Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία, 
Φιλοσοφία 

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Αποθηκεύστε σε ηλεκτρονική μορφή 
εικόνες από τους πίνακες που 
σημειώνονται παρακάτω. 

Συγκεντρώστε εικόνες ζωγραφικής από 
άλλες εποχές (Σουρεαλισμός, Ποπ Άρτ, 
Εξπρεσιονισμός, Ιμπρεσιονισμός) 

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους μαθητές  

Οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί την 
ιστορία του Μεσαίωνα.  

Ηλικία μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (13-
14 ετών) 
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Μορφή μαθήματος Εισαγωγή 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 
βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Εισαγωγή στους πίνακες της 
Αναγέννησης και συλλογισμός 

Βήμα 2: Ανακάλυψη των διαφορών μεταξύ 
της τέχνης του Μεσαίωνα και της 
Αναγέννησης 

Βήμα 3: Εξέταση και αξιολόγηση της 
κατανόησης και της γνώσης που 
αποκτήθηκε από τους μαθητές 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης Ταξινόμηση των έργων τέχνης με τη χρήση 
του Google Jamboard 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, 
βιντεοπροβολέας, εικόνες έργων τέχνης 
αποθηκευμένες σε υψηλή ποιότητα ή 
διαδικτυακά, πρόσβαση στο Google 
Jamboard 

Έντυπη έκδοση αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά):  

Πριν από την εκμάθηση των λεπτομερειών της αναγεννησιακής περιόδου και 

μετά την παρακολούθηση μαθημάτων για τον Μεσαίωνα, οι μαθητές θα 

γνωρίσουν μερικούς διάσημους πίνακες από την αναγεννησιακή περίοδο από 

τον εκπαιδευτικό. 

Πίνακες από διάσημους καλλιτέχνες:  

• Μποτιτσέλι – «Η Γέννηση της Αφροδίτης» 1486, «Η Άνοιξη» 1482,  

• Ντα Βίντσι – «Ο Μυστικός Δείπνος» 1498, «Η κυρία με την Ερμίνα» 1489  

• Ραφαήλ – «Η Σχολή των Αθηνών» 1509-1511, «Ο Θρίαμβος της 

Γαλάτειας» 1512 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους παρατηρώντας τους πίνακες. 

ΒΗΜΑ 2 (15-20 λεπτά): 

Μετά από μια σύντομη συζήτηση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει πίνακες τόσο 

από τον Μεσαίωνα («Επιτάφιος Θρήνος – Θρήνος για τον Νεκρό Χριστό» 1306 

του Τζόττο ντι Μποντόνε, «Η Αλληγορία της Καλής και Κακής Κυβέρνησης» 

1338-1339 του Αμπρότζιο Λορεντσέτι) όσο και από την Αναγέννηση («Η 

Γέννηση της Αφροδίτης» 1486 του Μποττιτσέλλι, «Η Σχολή των Αθηνών» 1509-

1511 του Ραφαήλ) και ζητά από τους μαθητές να συγκρίνουν και να βρουν τις 

διαφορές από τις δύο περιόδους σε ομάδες 3-4 ατόμων (ανάλογα με το μέγεθος 

της τάξης). 

Οι παρακάτω καθοδηγητικές ερωτήσεις τίθενται στους μαθητές για να 

απαντήσουν εντός των ομάδων τους, πρώτα, συγκρίνοντας τις 

προαναφερθείσες εικόνες και αναζητώντας στο διαδίκτυο για περισσότερες 

πληροφορίες. 
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• Ποια είναι τα κύρια θέματα των έργων τέχνης κάθε περιόδου;  

• Τι είδους χρώματα αναγνωρίζετε σε κάθε σετ πινάκων; (Ανοιχτό, σκούρο, 

φωτεινό, μονοχρωματικό) 

• Ποιες σκηνές απεικονίζονται;  

• Πώς απεικονίζουν οι πίνακες της Αναγέννησης τη θρησκεία σε σύγκριση 

με τον Μεσαίωνα; 

• Πώς νομίζετε ότι αυτές οι σκηνές συνδέονται με τις ζωές των ανθρώπων 

εκείνη την εποχή; 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μοιραστούν τις απαντήσεις και τις 

σκέψεις τους με όλη την τάξη και ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά, τις κύριες πεποιθήσεις και τους συμβολισμούς των δύο 

περιόδων. 

Δραστηριότητες αξιολόγησης (15 λεπτά): 

Βήμα 1 (2 λεπτά): Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει και δείχνει στους μαθητές 

ένα μείγμα από πίνακες από διαφορετικές εποχές, συμπεριλαμβανομένης της 

Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. 

 Βήμα 2 (7 λεπτά): Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να ταξινομήσουν τους 

πίνακες στις αντίστοιχες ομάδες τους με βάση την εποχή στην οποία ανήκουν: 

Αναγέννηση, Μεσαίωνα ή άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση 

εκτυπωμένων εικόνων είτε με 

 το Google Jamboard.  

Βήμα 3 (6 λεπτά): Αφού τοποθετήσουν τις εικόνες με τους πίνακες στις τρεις 

κατηγορίες, οι ομάδες καλούνται να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους εξηγώντας 

γιατί τοποθέτησαν τον κάθε πίνακα στην αντίστοιχη κατηγορία.  
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Ιστορικά γεγονότα 
Ανασκόπηση των γεγονότων που αποτελούν 
«σημείο καμπής» του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου  
Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα θα μπορεί να διεξαχθεί αφού 

διδαχθούν οι μαθητές για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να κάνει μια 
επανάληψη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στους 
μαθητές και να εμβαθύνει την κατανόησή τους για 
τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 
• αναγνωρίζουν τα γεγονότα που οδήγησαν 

στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο 
• να αξιολογούν το σκεπτικό των αποφάσεων 

των βασικών παραγόντων κατά την έναρξη 
του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου 

• να δημιουργήσουν ένα πληροφοριακό 
γράφημα που εξηγεί τα βασικά γεγονότα που 
οδήγησαν στο Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο με μια 
σύντομη αιτιολόγηση  

Σχετικό μάθημα Ιστορία  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  

Θα πρέπει να έχουν παραδώσει όλα τα μαθήματα για 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  
 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καλή γνώση των 
κύριων γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, των κύριων χαρακτήρων καθώς και του 
τρόπου με τον οποίο η πορεία του πολέμου 
συνεχίστηκε μετά από αυτά τα γεγονότα.  

Ηλικία μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (16-17 ετών) 
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Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Επαναληπτικό μάθημα  

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Βήμα 1: Δημιουργία ενός διαγράμματος αράχνη με 
τα σημεία καμπής του πολέμου. 

Βήμα 2: Δημιουργία εικονογραφημένων σεναρίων 
(storyboard) τριών πλαισίων  

Βήμα 3: Παρουσίαση των εικονογραφημένων 
σεναρίων στην τάξη και ανάλυση των γεγονότων 
που αποτέλεσαν σημεία καμπής 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Η/Υ ή φορητός υπολογιστής, χαρτί Α3 και 
μαρκαδόροι (για τα διαγράμματα αράχνη και τα 
εικονογραφημένα σενάρια), έντυπη μορφή αυτής της 
παιδαγωγικής ακολουθίας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά):  

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε 

ομάδες 3-4 ατόμων.  

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν 

ένα διάγραμμα αράχνη στις ομάδες τους 

που να περιλαμβάνει 4 από τα 

σημαντικότερα γεγονότα ή σημεία καμπής 

του Β'ΠΠ.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τον ακόλουθο ορισμό για ένα γεγονός που 

αποτελεί «σημείο καμπής»: Ένα σημείο καμπής 

είναι μια απόφαση, ενέργεια ή αλλαγή που 

Παράδειγμα ενός 
διαγράμματος αράχνη 
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επηρεάζει σημαντικά την κατεύθυνση ή το αποτέλεσμα μιας κατάστασης.  

Παραδείγματα γεγονότων που αποτελούν «σημεία καμπής» και που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές:  

• Η μάχη του Στάλινγκραντ 

• Η Μάχη του Κουρσκ 

• Απόβαση στη Νορμανδία 

• Επιχείρηση Κιμάς 

• Η μάχη του Μίντγουεϊ 

• Πρόγραμμα Μανχάταν 

• Η χρήση της ατομικής βόμβας 

• Αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας του Χίτλερ 

ΒΗΜΑ 2 (20 λεπτά):   

Μόλις οι μαθητές δημιουργήσουν το διάγραμμα αράχνη στις ομάδες τους, 

μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός εικονογραφημένου σεναρίου 

τριών πλαισίων (μπορείτε ελεύθερα να αλλάξετε το μέγεθός του σε A4): 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα τέσσερα γεγονότα που ήταν 

επιζήμια κατά την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα σε κάθε πλαίσιο, 

καλούνται να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις με τη μορφή εικόνων με 

σύντομες λεζάντες. 

1. Ποιο ήταν το γεγονός; 
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2. Ποια ήταν η έκβαση του γεγονότος; 

3. Πώς αυτό το γεγονός άλλαξε την πορεία της ιστορίας; 

* Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

επιλέξουν διαφορετικά γεγονότα για τα εικονογραφημένα σενάρια που θα 

δημιουργήσουν. 

 

ΒΗΜΑ 3 (15 λεπτά):  

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα εικονογραφημένα σενάρια που δημιούργησαν 

στις ομάδες τους μπροστά σε όλη την τάξη και εξηγούν την επιλογή τους για το 

γεγονός «σημείο καμπής» που έχουν επιλέξει και αναλύουν πώς αυτό το 

γεγονός επηρέασε την πορεία του πολέμου καθώς και την πορεία της ιστορίας 

γενικότερα. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΕΧΝΗ 
Σπουδαίοι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές – 

Αντόνι Γκαουντί 
Περιγραφή Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται στην εξοικείωση των 

μαθητών με τις ζωές και τα δημιουργικά αποτελέσματα μεγάλων 
αρχιτεκτόνων του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα με το παράδειγμα 
του Αντόνι Γκαουντί. Ο σκοπός αυτής της ακολουθίας είναι να 
αποκτήσουν οι μαθητές μια δημιουργική και στοχαστική στάση 
απέναντι στον εαυτό τους και τον κόσμο, καθώς και αισθητικές, 
ηθικές και άλλες αξίες, να τονώσουν την πνευματική τους 
δραστηριότητα, να διαμορφώσουν δημιουργικές στάσεις 
μαθαίνοντας πράγματα για σημαντικά έργα τέχνης, να 
αναπτύξουν την ικανότητα της διορατικής και ευαίσθητης 
παρατήρησης. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Οι μαθητές: 

• Θα μάθουν για τη ζωή και τα έργα του Αντόνι Γκαουντί ως 
παράδειγμα εξαιρετικών αρχιτεκτόνων και ορισμένων 
σχεδιαστών που πήγαν κόντρα στο κλίμα της εποχής τους. 

• Θα αποκτήσουν γνώσεις για βασικές έννοιες που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη χωρική σύνθεση 

• Θα αναπτύξουν την ικανότητα συνειδητής χρήσης μέσων 
έκφρασης στον σχεδιασμό χωροταξικών λύσεων 

• Θα αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν με ακρίβεια 
έτοιμα στοιχεία διαρρύθμισης χώρου: έπιπλα, φωτισμός, 
συστήματα εκθεσιακών χώρων, διακοσμητικά κ.λπ. 

• Θα αναπτύξουν δεξιότητες της δημιουργικής σκέψης στη 
δημιουργία έργων 

• Θα πάρουν έμπνευση από διάφορα μέρη: τη φύση, τη 
φαντασία τους, από την πολιτιστική κληρονομιά του 
κόσμου 

• Θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις 
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αποκτηθείσες δεξιότητες με δημιουργικό τρόπο. 

Σχετικά μαθήματα Τέχνη, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήμες 
Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις για το ιστορικό 
πλαίσιο των εποχών, στο οποίο ζούσαν  οι παρουσιαζόμενοι 
αρχιτέκτονες και σχεδιαστές και να έχουν γνώσεις για την ιστορία 
της τέχνης. 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει: 

• να αποφασίσει τα ονόματα των αρχιτεκτόνων και των 
σχεδιαστών με βάση τη δομή που παρουσιάστηκε από τον 
Αντόνι Γκαουντί (μερικές προτάσεις: Τσαρλς Μάκιντος, Λε 
Κορμπιζιέ, Φρανκ Λόιντ Ράιτ, Τσαρλς και Ρέι Ιμς, Βέρνερ 
Πάντον, Άρνε Γιάκομπσεν, Άλβαρ Άαλτο, Φιλίπ Σταρκ, Ζάχα 
Χαντίντ) 

• να έχει συγκεντρώσει τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν 
Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (16-17 ετών), μάθημα 

Τέχνης 
Διάρκεια 90 λεπτά (2 x 45 λεπτά) 
Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 
Μορφή μαθήματος Αξιολόγηση 
Απαιτούμενα υλικά 
(κατά περίπτωση) 

Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, εικόνες 
έργων τέχνης αποθηκευμένες σε υψηλή ποιότητα ή διαδικτυακά 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

Βήμα 1: Σε ποιον κόσμο δημιούργησε ο Γκαουντί;  
Βήμα 2: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία 
Βήμα 3: Έμπνευση από στοιχεία της φύσης 
Βήμα 4: Βαρκελώνη, φτιάχτηκε για τους τουρίστες ή τους 
κατοίκους; 
Βήμα 5: Εργασίες για το σπίτι 

Υλικά 1. Τυπωμένες εικόνες του Αντόνι Γκαουντί και των έργων του 
2. Φωτογραφίες από την Βαρκελώνη 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

Αυτό το σχέδιο μαθήματος βασίζεται σε τέσσερα θεματικά βήματα. Σε κάθε ένα 

από αυτά, ο εκπαιδευτικός στρέφει την προσοχή σε μια διαφορετική πτυχή του 
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έργου του καλλιτέχνη, επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να αποκτήσουν μια 

βαθύτερη επαφή με τα έργα του.  

Η ακολουθία εισάγει κυρίως τις ιδέες και τη μοναδικότητα της τέχνης του 

Γκαουντί, αλλά υπερβαίνει επίσης τις βασικές περιγραφές και την τοποθετεί 

στο ευρύτερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της τέχνης και της 

αρχιτεκτονικής. Οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στο υπόβαθρο του 

έργου του Γκαουντί, στα ερωτήματα και τις αμφιβολίες που μπορεί να 

προκύψουν, αλλά και να εξερευνήσουν το φαινόμενο της Βαρκελώνης: την 

πόλη όπου λειτουργούσε ο Γκαουντί και τις ιστορικές πηγές της έμπνευσής του. 

Στο τέλος οι μαθητές θα είναι σε θέση να δουν τη σύγχρονη κληρονομιά του 

καλλιτέχνη και τι μπορούν να μάθουν από αυτόν σήμερα. 

ΒΗΜΑ 1 (20 λεπτά):  

Σε ποιο κόσμο δημιούργησε ο Γκαουντί;  

Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο κυρίως στο πλαίσιο του 

έργου του Γκαουντί = η αστική ανάπτυξη της πόλης, η Καταλονία και οι 

πολιτιστικές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή. Είναι ένα σημείο 

εκκίνησης για να μιλήσουμε για τη διαχρονικότητα του Γκαουντί ως 

δημιουργού. 

Ο εκπαιδευτικός θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις στους μαθητές και τους ζητά να 

γράψουν τις αρχικές τους απαντήσεις ξεχωριστά: 

• Τι γνωρίζουν για την ιστορική και πολιτική κατάσταση στη Βαρκελώνη 

και την Καταλονία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

αιώνα; 

• Πώς ήταν οι πόλεις και η αρχιτεκτονική εκείνες τις εποχές; 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 3-4 ατόμων (ανάλογα με το 
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μέγεθος της τάξης) και τους ζητά να συζητήσουν τις ατομικές τους απαντήσεις 

μέσα στις ομάδες τους. 

ΒΗΜΑ 2 (25 λεπτά): 

Αντόνι Γκαουντί - Αρχιτεκτονική και πολεοδομία 

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι μαθητές θα γνωρίσουν τον Γκαουντί 

ως σχεδιαστή σημαντικών έργων και ως αρχιτέκτονα. Επίσης θα εξοικειωθούν 

με τα πιο σημαντικά έργα του. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει φωτογραφίες από τα πιο σημαντικά και 

ενδιαφέροντα έργα του Αντόνι Γκαουντί και οι μαθητές καλούνται να 

ονομάσουν (ο καθένας μόνος του παίρνοντας σημειώσεις): 

 τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης του 

 τα πιο πρωτότυπα χαρακτηριστικά της τέχνης του 

 τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της τέχνης του 

 τι υλικά χρησιμοποιούσε ο αρχιτέκτονας 

 ποια στοιχεία καλλιτεχνικής έκφρασης χρησιμοποιούσε ο αρχιτέκτονας 

ΒΗΜΑ 3 (30 λεπτά): 

Έμπνευση από τη φύση 

Αυτό το βήμα έχει ως στόχο να δείξει τις ομοιότητες μεταξύ των δημιουργιών 

της φύσης και των ιδεών των αρχιτεκτόνων. Θα επιτρέψει στους μαθητές να 

δουν τη σχέση μεταξύ τέχνης και φύσης, ενώ ταυτόχρονα θα φέρει πιο κοντά 

τον πλούτο των μορφών και των χρωμάτων της φύσης. 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει μια συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό: 

• να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τα βασικά 

μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης στη δημιουργία χώρου. 
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• να αποκτήσουν γνώσεις για βασικές έννοιες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και τη χωρική σύνθεση 

• να αναπτύξουν την ικανότητα συνειδητής χρήσης μέσων έκφρασης στον 

σχεδιασμό χωροταξικών λύσεων 

 να πάρουν έμπνευση για τα σχέδιά τους από: τη φύση, τη φαντασία, 

την πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου 

Οι μαθητές καλούνται να βρουν τα καλύτερα παραδείγματα από το έργο του 

Αντόνι Γκαουντί που να παρουσιάζουν τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. 

Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 

επέλεξαν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. 

ΒΗΜΑ 4 (10 λεπτά): 

Βαρκελώνη, φτιάχτηκε για τους τουρίστες ή τους κατοίκους; 

Το τελευταίο βήμα έχει θέμα την Καταλονία, τη Βαρκελώνη και, γενικότερα, τα 

αστικά μέρη που αντιμετωπίζονται ως τουριστικός προορισμός. Η στιγμή που 

κτίρια και ολόκληρα αστικά τοπία παύουν να είναι χώροι που 

χρησιμοποιούνται κυρίως από τους κατοίκους και γίνονται τουριστικοί χώροι 

αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις σύγχρονες πόλεις.  

Αυτό το βήμα αποσκοπεί να εισάγει την έννοια του εξευγενισμού ξεκινώντας 

μια κοινή συζήτηση για το πώς η πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και έτσι αλλάζουν τη λειτουργία μιας 

πόλης. 

ΒΗΜΑ 5 (5 λεπτά): 

Εργασία για το σπίτι (για να επιλέξουν οι μαθητές) 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
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 να προετοιμάσουν μια παρουσίαση στον υπολογιστή για ένα επιλεγμένο 

/ αγαπημένο έργο του Γκαουντί εξηγώντας και τον λόγο που επέλεξαν 

αυτά τα έργα 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

 να σχεδιάσουν ένα στοιχείο εσωτερικής διακόσμησης (π.χ. λάμπες/βιτρό) 

εμπνευσμένο από το έργο του Γκαουντί ή από τα τοπικά/εθνικά έργα 

ή 

 να δημιουργήσουν τρία σκίτσα στοιχείων εσωτερικής διακόσμησης 

εμπνευσμένα από στοιχεία της φύσης που θα επιλέξουν οι ίδιοι  
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Μονοθεϊστικές Θρησκείες 
 

Περιγραφή 
 

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο να κάνει μια ιστορική 
επισκόπηση των Αβρααμικών θρησκειών, οι οποίες 
θεωρούνται ως οι παλαιότερες μονοθεϊστικές θρησκείες στον 
κόσμο. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι ● Κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν 
αυτές οι μονοθεϊστικές θρησκείες 

● Να σκεφτούν οι μαθητές τις διαφορές και τις ομοιότητες 
αυτών των τριών θρησκειών: του Ιουδαϊσμού, του 
Χριστιανισμού και του Ισλάμ.  

● Έρευνα και επιχειρηματολογία για τις θρησκείες και τα 
χαρακτηριστικά τους. 

 
Σχετικά μαθήματα 

Ιστορία, Θρησκευτικά 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  

 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί ως μέρος των 
μαθημάτων ιστορίας, ενώ μελετά την αρχαία Μεσοποταμία.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν πηγές έρευνας στους 
μαθητές. 

Ηλικία Μαθητών 13-14 ετών 

 Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά 

Επίπεδο Δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή Μαθήματος Εισαγωγή + Εργασία για το σπίτι 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

1 .Εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο και τις τρεις θρησκείες του 
μαθήματος 

2 .Επιλογή μιας από τις θρησκείες 

3. Ατομική έρευνα 

4. Συζήτηση σε ομάδες 

5. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 
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 Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

• Έρευνα μιας από τις θρησκείες 

• Δημιουργία της έκθεσης 

• Παρουσίαση 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

• Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

• Χαρτί ή χαρτόνι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (20 λεπτά): 

Σε αυτό το βήμα ο εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα και το ιστορικό πλαίσιο όπου 
δημιουργήθηκαν οι θρησκείες. Αυτή η εισαγωγή μπορεί να ξεκινήσει ρωτώντας 
τους μαθητές για τα πρόσφατα νέα ότι οι μαθητές μπορεί να γνωρίζουν για 
αυτό το θέμα, προκειμένου να αποδείξουν τη σημασία των θρησκειών αυτή τη 
στιγμή.  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις τρεις κύριες μονοθεϊστικές θρησκείες που 
έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία του Αβραάμ: τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό 
και το Ισλάμ.  

ΒHΜΑ 2 (10 λεπτά): 

Κάθε μαθητής επιλέγει μία από τις θρησκείες για να ερευνήσει, αφού γίνει 
διαχωρισμός της τάξης εξίσου μεταξύ των τριών θρησκειών 

 

ΒHΜΑ 3 (30 λεπτά): 

Οι μαθητές δίνουν ατομικές απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις για τις θρησκείες:  

Ιστορικό: 

Έναρξη: Ιδρυτής, Ημερομηνία που ξεκίνησε, ρόλος του Αβραάμ, επέκταση 

Αρχές: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, ιερό βιβλίο, γιορτές, πώς ονομάζονται οι 
ασκούμενοι και πού συγκεντρώνονται. 

Σύμβολα 
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ΒHΜΑ 4 (25 λεπτά): 

Μετά την πρώτη άσκηση, ο εκπαιδευτικός φτιάχνει ομάδες τριών μαθητών, 
ανακατεύοντας τις τρεις θρησκείες. Οι μαθητές θα πρέπει να συγκρίνουν και να 
εντοπίσουν τις διαφορές των τριών θρησκειών δημιουργώντας ένα διάγραμμα 
όπως το παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒHΜΑ 5 (5 λεπτά): 

Η εργασία για το σπίτι που θα τους δοθεί θα είναι να συγκρίνουν τις θρησκείες 
σε ομάδες μέσω της τέχνης:  

Μπορούν να αναζητήσουν εικόνες της Βυζαντινής εποχής, τέχνη της 
Αναγέννησης και γοτθική αρχιτεκτονική για τη διερεύνηση του Χριστιανισμού. 
Η τέχνη των επιζώντων του Ολοκαυτώματος είναι μια σημαντική περίοδος στην 
ιστορία του Ιουδαϊσμού. Ισλαμική τέχνη: είναι κυρίως γεωμετρική ή αφηρημένη 
και όχι εικονιστική. 
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Ανακαλύψτε και κατανοήστε τη 
φωτογραφία με τίτλο «Θάνατος ενός 

Ρεπουμπλικανού Στρατιώτη / Ο θάνατος 
ενός πιστού στρατιώτη» του Ρόμπερτ Κάπα 

(5 Σεπτεμβρίου 1936) 

Περιγραφή Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μάθει για την επαναστατική 
σύγκρουση στην Ισπανία. Μετά τη μελέτη αυτού του 
εμφυλίου πολέμου, οι μαθητές ανακαλύπτουν και 
προσπαθούν να κατανοήσουν τη φωτογραφία με τίτλο «Ο 
Θάνατος του πιστού στρατιώτη» του Ρόμπερτ Κάπα (5 
Σεπτεμβρίου 1936). Η φωτογραφία παρουσιάζει τον 
στρατιώτη ακριβώς τη στιγμή του θανάτου του κατά τη 
διάρκεια της Μάχης του Cerro Muriano (Σέρρο Μουριάνο) 
στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο (1936-1939).  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι ● Να τοποθετηθούν τα γεγονότα της ιστορίας που 
μελετήθηκαν στην τάξη στο πλαίσιο της πραγματικής 
ζωής, με πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικά 
γεγονότα που μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες 

● Να αναλυθεί η φωτογραφία σε ιστορικό, αλλά και σε 
οπτικό επίπεδο 

● Να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
κινδύνους του πολέμου που κάποτε φαίνονταν 
πανταχού παρόντες και αναπόφευκτοι και ότι στον 
σημερινό κόσμο ο πόλεμος κατά κάποιο τρόπο 
ρομαντικοποιείται από τις ταινίες και ειδωλοποιείται 
από τους παίκτες/δημιουργούς βιντεοπαιχνιδιών και 
γενικά από την ποπ κουλτούρα 

Σχετικό Μάθημα ●  Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
 Μιλήστε στην τάξη σας για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο 
για να τεθεί το υπόβαθρο της φωτογραφίας. Βεβαιωθείτε 
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βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

ότι μπορείτε να εμφανίσετε τη φωτογραφία σε έναν 
βιντεοπροβολέα ή μοιράστε αντίγραφα. Ωστόσο, σας 
συνιστούμε να παρουσιάσετε σε έναν βιντεοπροβολέα ή 
στην οθόνη του υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να 
κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση και να μην χάσετε 
σημαντικές λεπτομέρειες. 

 Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

 Να γνωρίζουν για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Να 
σκεφτούν πώς φαίνεται ο πόλεμος στην ποπ-κουλτούρα; 
Πώς παρουσιάζεται; Πως παρουσιάζονται τα θύματα 
πολέμου; Έχετε παρατηρήσει ότι μιλάμε περισσότερο για 
τους ήρωες πολέμου αντί για τα θύματα πολέμου; Γιατί 
άραγε; Γνωρίζετε κανένα πολεμικό τραγούδι; Γνωρίζετε το 
πλαίσιο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου; Γνωρίζετε τι 
είναι εμφύλιος πόλεμος;   

Ηλικία μαθητών 15-18 ετών 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Αξιολόγηση 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 1.  Πρώτη υπόθεση - τι απεικονίζει αυτή η φωτογραφία;  

2. Δώστε ένα υπόβαθρο της φωτογραφίας. Είναι η 
πολεμική δημοσιογραφία ηθική;  

3. Ειδωλοποίηση και ρομαντικοποίηση του πολέμου από 
την ποπ κουλτούρα - πολεμικές απεικονίσεις και ο ρόλος 
των πολεμικών δημοσιογράφων.   

 Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1.  Βιντεοπροβολέας ή υπολογιστής για την εμφάνιση της 
φωτογραφίας στους μαθητές σας 

2. Τυπωμένα αντίγραφα της φωτογραφίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: (10 λεπτά)  

Οι μαθητές πρώτα παρατηρούν τη φωτογραφία, χωρίς να τους δοθεί ο τίτλος ή 

ο δημιουργός. Σημειώνουν τις ιδέες τους για το τι μπορεί να αντιπροσωπεύει 

αυτή η φωτογραφία. Μπορούν να σημειώσουν τις ιδέες τους και να μιλήσουν 

γι’ αυτές σε ζευγάρια, ανταλλάσσοντας τις υποθέσεις τους. Μπορεί τότε να είναι 

ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις ερμηνείες των μαθητών με την πραγματική 

ερμηνεία της φωτογραφίας και να δούμε αν ήταν σωστές. Δώστε τους περίπου 

5-8 λεπτά για να συζητήσουν τη φωτογραφία και υπενθυμίστε τους να δώσουν 

προσοχή στις λεπτομέρειες. Έλεγξε αν πραγματικά βλέπουν έναν ανθρώπινο 

θάνατο σε αυτή την εικόνα, και αν τους φαίνεται σαν κάτι τραγικό. Πώς 

βλέπουν το θάνατο στις μέρες μας, τι σημαίνει αυτό για τους νέους σήμερα;  

ΒΗΜΑ 2: Η ΗΘΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ; (20 λεπτά) 

Δώστε ένα υπόβαθρο για τη φωτογραφία δίνοντας στους μαθητές ορισμένες 

κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το γεγονός στην ιστορία. Στη συνέχεια, 

προσπαθήστε να ξεκινήσετε διάλογο για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. 

Μπορείτε να ρωτήσετε αν αυτός ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος και αν αυτό 

συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις (πόλεμοι, επαναστάσεις). Στη συνέχεια 

μπορείτε να μιλήσετε για την πολεμική δημοσιογραφία και τη σημασία της στο 

ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο.  

Μπορείτε να ρωτήσετε για τη ρεαλιστική πτυχή αυτής της φωτογραφίας 

και άλλων διάσημων φωτογραφιών (V-J Day in Times Square από τον  Άλφρεντ 

Άιζενσταντ ή Το κορίτσι του Αφγανιστάν από τον Στιβ Μακκέρι). Από τη 

δεκαετία του 1970, έχουμε δει όλο και περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με την 
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αυθεντικότητα αυτής της εικόνας. Δημοσιεύτηκε αρχικά το 1975 με την έκδοση 

του βιβλίου The First Casualty. Από την Κριμαία στο Βιετνάμ: Ο Πολεμικός 

Ανταποκριτής ως Ήρωας, Προπαγανδιστής και Μυθοποιός του δημοσιογράφου 

Φίλιπ Νάιτλι ότι οι αμφιβολίες και οι θεωρίες εμφανίζονται. Ο Νάιτλι 

παρουσιάζει τις απαρχές της πολεμικής δημοσιογραφίας μαζί με τις (όχι πάντα) 

βέλτιστες πρακτικές τους. Αν και το έργο του Κάπα αναφέρεται εκεί μόνο ως ένα 

αστείο γεγονός, αρκεί να κάνουμε τους θεατές να αμφισβητήσουν την 

αυθεντικότητά του και, από την άλλη πλευρά, να προκαλέσουμε ένα κύμα οργής 

από τους οπαδούς του έργου του Κάπα, καθώς και από τον βιογράφο και την 

οικογένεια του. Κάποιοι κριτικοί της δουλειάς του Κάπα λένε ότι είναι ένα απλό 

μοντάζ, ή ότι η σκηνή ήταν σκηνοθετημένη.  

Αλλάζει αυτό τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη φωτογραφία;  

Δεδομένων των παραπάνω πληροφοριών, κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα του 

Θανάτου του Στρατιώτη και αναλύστε τα κύρια στοιχεία της. Υπάρχουν κάποιοι 

που σας κάνουν να αμφισβητείτε την αξιοπιστία της φωτογραφίας; Ή μήπως 

κατά τη γνώμη σας η φωτογραφία είναι εξαιρετικά ρεαλιστική; Αν ναι, τι σας 

κάνει να πιστεύετε κάτι τέτοιο;  

Προσπαθήστε να μεγεθύνετε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εικόνα.  

Η πολεμική δημοσιογραφία είναι ένα ιδιαίτερο είδος δημοσιογραφίας. 

Πιστεύετε ότι οι πολεμικοί ανταποκριτές μπορούν να μείνουν 

αμερόληπτοι και κάπως να διαχωρίσουν τη δουλειά τους από τις 

συναισθηματικές πτυχές των γεγονότων που καταγράφουν; Τι πιστεύετε 

για τη δημοσιογραφική ουδετερότητα; Είναι δυνατόν να παραμείνουμε 

ουδέτεροι απέναντι στον πόνο και την ταλαιπωρία των άλλων ανθρώπων; 

Μήπως ο Κάπα, τραβώντας μια φωτογραφία ενός ετοιμοθάνατου 

ρεπουμπλικάνου στρατιώτη, ζήτησε συγγνώμη για τον εθνικισμό του Φράνκο, ή 

μάλλον έδειξε συμπόνια για τους Ρεπουμπλικάνους και την αφοσίωσή τους; 
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(μετά τις υποθέσεις των μαθητών, παρουσιάστε τους την ιστορία λέγοντας ότι η 

φωτογραφία δημοσιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό Vu, στις 23 Σεπτεμβρίου 

1936 και στο περιοδικό LIFE, στις 12 Ιουλίου 1937, καθιστώντας αυτή τη 

φωτογραφία σύμβολο του ισπανικού εμφυλίου πολέμου και μία από τις πιο 

διάσημες φωτογραφίες πολέμου κατά τη σύγχρονη εποχή). 

Οι φωτογραφίες που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο συνδέονται με 

πολέμους από όλο τον κόσμο. Πιστεύετε ότι η πολεμική δημοσιογραφία 

είναι ηθική; Μπορείτε επίσης να τονίσετε τη σημασία του έργου του Ρόμπερτ 

Κάπα για τη σύγχρονη πολεμική δημοσιογραφία και να σκεφτείτε πώς αυτό το 

επάγγελμα άλλαξε με τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου 

προβλήματος της έλλειψης αυθεντικότητας που προκαλείται από την εμφάνιση 

και την ανάπτυξη προγραμμάτων όπως το Photoshop και γενικά τις 

οπτικές/τεχνολογικές δεξιότητες των σημερινών φωτογράφων. Με όλα τα 

φίλτρα και τις μετατροπές, μπορούμε πραγματικά να πιστέψουμε τη 

φωτογραφία το 2022;  

ΒHΜΑ 3. ΕΙΔΩΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ. (20 λεπτά) 

Ειδωλοποίηση και ρομαντικοποίηση του πολέμου από την ποπ κουλτούρα. Ο 

ρόλος ενός πολεμικού ανταποκριτή. Συζήτηση. Γιατί μιλάμε για ήρωες 

πολέμου πιο συχνά από τα θύματα πολέμου; Μπορείτε να διακρίνετε μια 

λατρεία ηρώων στη χώρα σας; Αναλύστε τον τίτλο του βιβλίου του Φίλιπ Νάιτλι 

The First Casualty (Η Πρώτη Απώλεια). Από την Κριμαία στο Βιετνάμ: Ο 

Πολεμικός Ανταποκριτής ως Ήρωας, Προπαγανδιστής και Μυθοποιός που 

αναφέρεται στο Βήμα 2 - τι σας λέει για τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος 

πολιτισμός βλέπει τον πόλεμο; Πιστεύετε ότι μερικές φορές όταν μιλάμε για 

πόλεμο, το ψέμα και την αλλαγή των γεγονότων είναι δικαιολογημένα; Γιατί 
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ναι; Γιατί όχι; Ποιους ήρωες πολέμου γνωρίζετε; Πιστεύετε ότι η ιστορία τους 

είναι απολύτως αληθινή, ή τροποποιήθηκε για να φαίνεται καλύτερη και πιο 

ενδιαφέρουσα στα μάτια της κοινωνίας; Πώς απεικονίζονται οι ήρωες πολέμου 

από την ποπ κουλτούρα; Ποιους ήρωες πολέμου που έχουν ρομαντικοποιηθεί 

γνωρίζετε; Ποιους πολεμικούς ανταποκριτές γνωρίζετε; Πιστεύετε ότι η 

ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα είναι εγγενές στοιχείο αυτού του 

επαγγέλματος; Γιατί ναι; Γιατί όχι;  

Κατά τη διάρκεια (ή μετά) αυτής της άσκησης, μπορείτε να δείξετε στους 

μαθητές σας μερικές από τις εικόνες της ποπ κουλτούρας από διάφορους 

πολέμους και συγκρούσεις, ή έργα τέχνης εμπνευσμένα από τον πόλεμο (το 

τραγούδι Gimme Shelter από τους Rolling Stones, την ταινία Άδωξοι 

Μπάσταρδη του Κουέντιν Ταραντίνο, το τραγούδι Holiday in Cambodia των 

Dead Kennedys, MCMXIV του Philip Larkin, την Γκουέρνικα του Πικάσο). Ποιες 

είναι οι κύριες διαφορές που βλέπετε μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι 

καλλιτέχνες παρουσιάζουν τον πόλεμο και του τρόπου με τον οποίο το κάνουν 

οι πολεμικοί ανταποκριτές; Γιατί; Ισχύει πάντα αυτό;  
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Ιστορία στα κόμικς 

 

Περιγραφή 
 

Αν και τα κόμικς έχουν τις ρίζες τους στον 19ο αιώνα, αυτό το 
λογοτεχνικό είδος πραγματικά απογειώθηκε στην Ευρώπη τη 
δεκαετία του 1930. Πολύ γρήγορα, οι σεναριογράφοι και οι 
καλλιτέχνες των κόμικς άρχισαν να ενδιαφέρονται για την 
ιστορία. Το είδος σταδιακά διαφοροποιήθηκε και έγινε πολύ 
δημοφιλές στο κοινό. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, 
περισσότερα από 500 ιστορικά κόμικς εκδίδονται κάθε χρόνο 
στον γαλλόφωνο κόσμο. Είναι επομένως ένας πρόσθετος και 
διασκεδαστικός τρόπος για τους μαθητές να ανακαλύψουν τα 
ιστορικά γεγονότα με ολοένα και πιο ακριβή τρόπο. 

Επιπλέον, η εκπαιδευτική αρετή του σχεδίου επιτρέπει στα 
κόμικς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της διδασκαλίας της ιστορίας. Πολλά ιστορικά κόμικς 
περιλαμβάνουν ένα παράρτημα, συχνά γραμμένο από 
αναγνωρισμένους ιστορικούς, που παρέχει πληροφορίες για το 
ιστορικό πλαίσιο, εκτός από την ίδια την ιστορία. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Ανακάλυψη της ιστορίας μέσα από άλλες πηγές. 

● Διερεύνηση ενός ιστορικού γεγονότος και της 
αναπαράστασής του στα κόμικς. 

● Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
προφορικά. 

Σχετικά μαθήματα ● Ιστορία και λογοτεχνία 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  

● Παρουσιάστε το είδος των ιστορικών κόμικς και στη 
συνέχεια δείξτε στους μαθητές διάφορα ιστορικά κόμικς 
που παρουσιάζουν διάφορα γεγονότα. 
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Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους μαθητές  

Μετά τη θεωρητική παρουσίαση, χωριστείτε 
σε ζευγάρια και επιλέξτε ένα ιστορικό 
γεγονός, μια ιστορική περίοδο ή μια 
διάσημη ιστορική φιγούρα και αναζητήστε 
κόμικς για το επιλεγμένο θέμα. 

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (13-
14 ετών) 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας  Μέτριο 

Μορφή Μαθήματος  Εργασία για το σπίτι/Αξιολόγηση 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 1. Επιλογή ενός θέματος 

2. Παρουσιάστε το επιλεγμένο θέμα και 
ένα βιβλίο κόμικς σχετικά με αυτό 
στην τάξη. 

Απαιτούμενα υλικά (κατά περίπτωση) 1. Οθόνη για προβολή εικόνων και για 
παρουσιάσεις μαθητών. 

2. Εκτυπωμένα αντίγραφα του 
μαθήματος. 

3. Ενδεχομένως κάποια ιστορικά κόμικς 
για να ξεφυλλίσουν οι μαθητές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: Εισαγωγή 

Τα ιστορικά κόμικς είναι ένα είδος κόμικς το οποίο, όπως και το ιστορικό 

μυθιστόρημα, παίρνει ως σκηνικό ένα επεισόδιο (μερικές φορές ένα σημαντικό) 

στην ιστορία, στο οποίο γενικά συνδυάζει πραγματικά και φανταστικά γεγονότα 

και χαρακτήρες. Έχει πολλούς εκπροσώπους στα γαλλο-βελγικά βιβλία κόμικς. 

Η δεύτερη κατηγορία κόμικς με τις περισσότερες δημοσιεύσεις, με σχεδόν 

τετρακόσια νέα άλμπουμ να κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία κάθε χρόνο, τα 

«ιστορικά κόμικς» δεν είναι, ωστόσο, ομοιογενής κατηγορία. Από το 
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εκπαιδευτικό βιβλίο κόμικς, που σχεδιάστηκε για να δώσει στα παιδιά μια 

γεύση της ιστορίας (με, για παράδειγμα, τη συλλογή «L'Histoire de France en 

bande dessinée» (Η ιστορία της Γαλλίας μέσα από τα κόμικς) που εκδόθηκε από 

τον Εκδοτικό οίκο Λαρούς, η οποία ήταν επιτυχία πριν από σαράντα χρόνια), 

έως τη γραφική αφήγηση με μια άποψη (όπως η επανάσταση, από τους 

Grouazel και Locard, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Actes Sud), υπάρχει 

μερικές φορές ένα κενό. Πράγματι, μεταξύ των στενών σχέσεων ανάμεσα στα 

ιστορικά γεγονότα και τις ρομαντικές ίντριγκες που βασίζονται σε 

αποδεδειγμένα γεγονότα, τα ιστορικά βιβλία κόμικς αποτελούν ένα πολλαπλό 

και ποικίλο είδος που μειώνεται σε ρεαλιστικά, ημι-ρεαλιστικά ή εντελώς 

χιουμοριστικά σχέδια. Εκπροσωπούνται όλες οι εποχές. Υπάρχουν επίσης 

πολλά έργα βιογραφικού χαρακτήρα. 

ΒΗΜΑ 2: Οι διάφορες κατηγορίες ιστορικών κόμικς. 

Τα ιστορικά κόμικς απέχουν πολύ από το να είναι ένα ομοιογενές είδος. 

Μπορούν να διακριθούν πολλές υποκατηγορίες, όπως: 

 Δραματικές ιστορίες 

Τα κλασικά ιστορικά κόμικς συχνά περιλαμβάνουν μια σειρά από άλμπουμ 

αφιερωμένα στις περιπέτειες ενός ήρωα, μιας ηρωίδας ή μιας ομάδας ηρώων 

που ζουν σε μια δεδομένη εποχή, είτε στο κοντινό είτε στο μακρινό παρελθόν (Il 

était une fois en France – Fabien Nury & Sylvain Vallée, Adèle Blanc-sec – Jacques 

Tardi). 

 Χιουμοριστικά και/ή ευφάνταστα κόμικς  

Σε αντίθεση με τα πιο «σοβαρά» έπη, τα χιουμοριστικά ιστορικά κόμικς 

βασίζονται συχνά σε μικρότερες ιστορίες και σε μια συλλογή κωμικών 

χαρακτήρων. Οι καταστάσεις που περιγράφονται συχνά παίρνουν ελευθερίες 

με ιστορική ειλικρίνεια προκειμένου να δημιουργήσουν μια χιουμοριστική 

56 



 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

μετατόπιση, για παράδειγμα μέσω αναχρονισμών (Asterix, The Bluecoats, Marzi, 

κ.λπ.) 

 Ιστορικά εικονογραφημένα μυθιστορήματα 

Σε αντίθεση με τα κλασικά κόμικς, τα γραφικά μυθιστορήματα είναι πιο κοντά 

στο είδος του μυθιστορήματος. Συνήθως προσφέρουν μια ενιαία ιστορία (σε 

αντίθεση με μια αντιπαραβολή αρκετών μικρών σκηνών), με μια ισχυρή συνοχή 

και ενότητα στην αφήγηση, μερικές φορές ακόμη και συμπεριλαμβάνοντας μια 

διαίρεση σε κεφάλαια. Τα θέματα των γραφικών μυθιστορημάτων είναι συχνά 

αρκετά σοβαρά, ακόμη και οικεία. Προορίζονται κυρίως για ενήλικες 

αναγνώστες και συνήθως αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σελίδων (πάνω από 

εκατό). 

Αυτός ο ορισμός του εικονογραφημένου μυθιστορήματος δεν έχει σταθερό 

περίγραμμα. Αλλά ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε 

αυτό, από την άποψη του περιεχομένου και της μορφής, το γραφικό 

μυθιστόρημα προσφέρεται καλά στην ιστορική μυθοπλασία (Maus of Art 

Spiegelman, The Arab of the future of Riad Sattouf, Persepolis of Marjane 

Satrapi, κλπ.) 

 Βιογραφικά κόμικς 

Οι βιογραφίες που λέγονται με τη μορφή κόμικς είναι τώρα μια πολύ 

δημοφιλής μορφή ιστορικών κόμικς. Είναι συνήθως καλά τεκμηριωμένα, 

ωστόσο αυτά τα βιογραφικά κόμικς είναι πολλές φορές φανταστικά. Ο εκδότης 

Glénat έχει κάνει μια ειδικότητα των βιογραφικών κόμικς μέσω της συλλογής 

«Ils ont fait l'Histoire». Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ιστορικό μάνγκα μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. (Olympes de Gouge of Catel, 

Napoléon κ.λπ.) 
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Ενώ αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες απεικονίζουν τον πλούτο του 

λογοτεχνικού είδους των ιστορικών κόμικς, στην πράξη πολλά έργα διασχίζουν 

διάφορες κατηγορίες: βιογραφικά και χιουμοριστικά, ιστορικά και φανταστικά... 

Όταν πρόκειται για μυθιστορήματα, τα πάντα επιτρέπονται! 

ΒΗΜΑ 3: Επιλογή ενός θέματος για παρουσίαση  

Μετά τη θεωρητική παρουσίαση, χωριστείτε σε ζευγάρια και επιλέξτε ένα 

ιστορικό γεγονός, μια ιστορική περίοδο ή μια διάσημη ιστορική φιγούρα και 

αναζητήστε κόμικς για το επιλεγμένο θέμα. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να παρουσιάσετε το θέμα της επιλογής σας και τα 

κόμικς που έχετε βρει στην τάξη σε μια παρουσίαση 15 λεπτών με εικόνες. 
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Λογοτεχνία 
 Εργασία για το μυθιστόρημα «Ο Υπέροχος 

Γκάτσμπι» του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ 
Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού οι 

μαθητές ολοκληρώσουν τα μαθήματα στο μυθιστόρημα «Ο 
Υπέροχος Γκάτσμπι» του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ. Οι 
δραστηριότητες επικεντρώνονται στην έννοια του 
«Αμερικανικού ονείρου» και στο πώς αυτό διαφέρει από τη 
δεκαετία του 1920 έως σήμερα. Οι μαθητές θα 
χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη και τη 
δημιουργικότητά τους για να δημιουργήσουν πληροφοριακό 
γράφημα βασισμένο σε αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες 

Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 
 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 
• Να εξηγήσουν την ιδέα του «Αμερικανικού Ονείρου» μέσα 

από τα μάτια των χαρακτήρων στο μυθιστόρημα «Ο 
Υπέροχος Γκάτσμπι» 

• Να αναλύουν κριτικά το κείμενο για να εντοπίζουν μέρη 
που αναδεικνύουν την ιδέα του «Αμερικάνικου ονείρου» 

• Να συγκρίνουν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις του 
«Αμερικάνικου ονείρου» μέσω των χαρακτήρων 

• Να συσχετίσουν την έννοια του «Αμερικανικού Ονείρου» 
με πραγματικές εμπειρίες 

Σχετικό Μάθημα  Αγγλική Λογοτεχνία 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για 
τους 
εκπαιδευτικούς 

Θα πρέπει να έχουν διδάξει τα βασικά θέματα του 
μυθιστορήματος και ιδιαίτερα την έννοια του «Αμερικανικού 
ονείρου». Θα πρέπει να έχει δοθεί έμφαση σε αυτό το θέμα, 
αναφέροντας πώς και πότε ξεκίνησε η ιδέα του αμερικανικού 
ονείρου και τι αντιπροσώπευε στην κοινωνία της δεκαετίας 
του 1920. 
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Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για 
τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο 
πριν από αυτή την δραστηριότητα και θα πρέπει να έχουν 
καλή γνώση των θεμάτων του (Αμερικάνικο Όνειρο, 
Κοινωνική Τάξη) και του συμβολισμού (π.χ., το πράσινο φως 
στην αποβάθρα). 

Ηλικία Μαθημάτων  Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (17-18 χρονών) 

Διάρκεια  50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Υψηλό 

Μορφή μαθήματος Εργασία για το σπίτι 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων 
βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Ανάγνωση ενός σύντομου άρθρου για το πώς έχει 
μεταμορφωθεί το Αμερικανικό Όνειρο  

Βήμα 2: Ανάλυση της έννοιας του αμερικανικού ονείρου 
μέσα από τους χαρακτήρες του Υπέροχου Γκάτσμπι 

Βήμα 3:  Δημιουργία ενός πληροφοριακού γραφήματος των 
διαφορετικών ερμηνειών του αμερικανικού ονείρου στο 
μυθιστόρημα του Υπέροχου Γκάτσμπι και του σημερινού 
κόσμου 

Απαιτούμενα υλικά 
(κατά περίπτωση) 

Υπολογιστής/ φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (50 

λεπτά) 

ΒΗΜΑ 1 (5 λεπτά):  

Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές να διαβάσουν ένα μέρος του παρακάτω 

άρθρου (κατά προτίμηση τις πρώτες 3 παραγράφους): 

https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-

american-dream.html 

61 

https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-american-dream.html
https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-american-dream.html


 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

Μετά την ανάγνωση του άρθρου, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα 

Σύννεφο Ετικετών για την έννοια του αμερικανικού ονείρου με βάση αυτά που 

γνωρίζουν από τον Υπέροχο Γκάτσμπι και το άρθρο.  

 

Παράδειγμα Σύννεφου Ετικετών:  

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 2 (15 λεπτά): 

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν έναν ορισμό του «Αμερικανικού Ονείρου» 

και να απαντήσουν στις ακόλουθες πρόσθετες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας 2-3 

αποσπάσματα από το βιβλίο: 

1. Τι σημαίνει το Αμερικάνικο Όνειρο για κάθε χαρακτήρα του 

μυθιστορήματος;  

2. Πώς προσπαθούν οι διάφοροι χαρακτήρες του μυθιστορήματος να 

επιτύχουν το Αμερικάνικο Όνειρο;  

3. Πώς αποτελεί η αγάπη του Γκάτσμπι για τη Ντέιζι αλληγορία για το 

Αμερικάνικο Όνειρο;  

4. Ποιο είναι το κίνητρο κάθε χαρακτήρα για την επίτευξη του 

Αμερικανικού Ονείρου;  

5. Πέτυχε ο Γκάτσμπι το Αμερικάνικο Όνειρο πριν το τέλος του 

μυθιστορήματος;  
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6. Πώς σχετίζεται το πράσινο φως στην αποβάθρα της Ντέιζι με το 

Αμερικάνικο Όνειρο; 

ΒΗΜΑ 3 (30 λεπτά):   

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα πληροφοριακό γράφημα με 

δωρεάν εργαλεία διαθέσιμα στο διαδίκτυο όπως το Canva ή το Visme, για να 

δείξουν τις διαφορετικές ερμηνείες του αμερικανικού ονείρου που βρίσκονται 

στον Υπέροχο Γκάτσμπι και στον σημερινό κόσμο. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το Σύννεφο Ετικετών που δημιούργησαν και τις απαντήσεις 

από την προηγούμενη άσκηση για να δημιουργήσουν το πληροφοριακό 

γράφημά τους.  
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Λογοτεχνία 
Αξιολόγηση του μυθιστορήματος «1984» του 

Τζωρτζ Όργουελ 
 

Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού οι 
μαθητές έχουν διαβάσει και αναλύσει το «1984» του 
Τζωρτζ Όργουελ. Σκοπός αυτής της ακολουθίας είναι η 
αξιολόγηση της γνώσης και της κατανόησης που 
αποκτήθηκε μέσω προηγούμενων μαθημάτων και η 
έναρξη διαλόγου μεταξύ των μαθητών σχετικά με τον 
ολοκληρωτισμό, την παρακολούθηση, τη λογοκρισία και 
τη σημασία των δημοκρατικών αξιών με βάση τα τρέχοντα 
γεγονότα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 
• να ερμηνεύουν τα θέματα των έργων τέχνης με 

παραθέματα από το «1984» του Όργουελ 
• να αιτιολογούν το σκεπτικό πίσω από την επιλογή τους 

και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με το βιβλίο 
• να επαναπροσδιορίσουν τα θέματα και τον 

συμβολισμό του βιβλίου στις τρέχουσες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες 

Σχετικά Μαθήματα Τέχνη, Λογοτεχνία, Πολιτική Αγωγή 
Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς 

• Τα μαθήματα για την ανάλυση του βιβλίου θα πρέπει 
να διεξαχθούν από πριν.  

• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τις 
εικόνες των έργων τέχνης και των αποσπασμάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της πλοκής, 
των θεμάτων, των χαρακτήρων και των συμβολισμών που 
εντοπίστηκαν στο «1984» 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

ΒΗΜΑ 1 (5 λεπτά):  

Ο εκπαιδευτικός θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις στους μαθητές και τους ζητά να 

γράψουν τις αρχικές τους ατομικές απαντήσεις. 

Πώς επηρεάζει η διαφορά ηλικίας μεταξύ της Τζούλια και του Γουίνστον το πώς 

βλέπουν τις πράξεις του Μεγάλου Αδελφού και της κυβέρνησης; Βλέπετε 

τέτοιες διαφορές στη ζωή σας; 

Ηλικία μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (14-15 ετών) 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Αξιολόγηση  

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

Βήμα 1: Θέστε ερωτήματα σχετικά με τα βασικά θέματα 
του 1984 και πώς συνδέονται με τα τρέχοντα γεγονότα 

Βήμα 2: Σκεφτείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές του 
κόσμου που απεικονίζονται στο βιβλίο σε σχέση με το 
παρόν 

Βήμα 3: Οι ομάδες παρουσιάζουν και αιτιολογούν πώς 
αντιστοίχισαν τα αποσπάσματα με τους πίνακες 
παρέχοντας επιχειρήματα βασισμένα στα θέματα, τους 
συμβολισμούς, τους χαρακτήρες και την πλοκή του 
βιβλίου. 

Βήμα 4: Οι μαθητές εξετάζουν τις αρχικές απαντήσεις 
τους στις ερωτήσεις που τους έχουν τεθεί στην αρχή του 
μαθήματος 

Υλικά 1. Τυπωμένες εικόνες των έργων τέχνης 

2. Τυπωμένα αποσπάσματα 
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• Πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία από τον Μεγάλο Αδελφό και το Κόμμα; 

Σας θυμίζει κάποια επίκαιρα τεχνολογικά ζητήματα; 

• Πώς γίνεται πλύση εγκεφάλου στους χαρακτήρες στο μυθιστόρημα; 

Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους πλύση εγκεφάλου μπορεί να συμβεί στην 

πραγματική ζωή; 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να δώσει παραδείγματα για να παρακινήσει 

τους μαθητές να σκεφτούν αναφέροντας ιστορικά γεγονότα ή τρέχοντα 

γεγονότα.  

ΒΗΜΑ 2 (10 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 3-4 ατόμων (ανάλογα με το 

μέγεθος της τάξης) και τους ζητά να συζητήσουν τις ατομικές τους απαντήσεις 

μέσα στις ομάδες τους.  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να συζητήσουν πόσο 

παρόμοια ή ανόμοια είναι η πραγματικότητα που απεικονίζεται στο βιβλίο με 

την τρέχουσα πραγματικότητά τους με βάση τα θέματα της παρακολούθησης, 

της λογοκρισίας, του ολοκληρωτισμού και της ελευθερίας των ατόμων.  

ΒΗΜΑ 3 (20 λεπτά): 

Μετά τη συζήτηση, ο εκπαιδευτικός δείχνει διαφορετικούς πίνακες και 

αποσπάσματα από το βιβλίο στους μαθητές. Κάθε πίνακας συνοδεύεται από 

ένα απόσπασμα του βιβλίου.  

* Ο εκπαιδευτικός δεν θα πει στους μαθητές από την αρχή ποια αποσπάσματα 

αντιστοιχούν σε κάθε έργο τέχνης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον 

ιστότοπο για να δει αντιστοιχίες έργων τέχνης με αποσπάσματα του βιβλίου 

για έμπνευση. 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε ομάδα να επιλέξει έναν πίνακα που του αρέσει 
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και να προσπαθήσει να καταλάβει ποιο απόσπασμα περιγράφει καλύτερα τον 

πίνακα.  

Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για τους μαθητές 

για να συνδυάσουν τον επιλεγμένο πίνακα με το αντίστοιχο απόσπασμα του: 

• Ποιους συμβολισμούς από το βιβλίο χρησιμοποίησαν για να συνδέσουν το 

απόσπασμα με τον πίνακα;  

• Ποια σκηνή από το βιβλίο τους θυμίζει ο πίνακας; 

• Ποιοι χαρακτήρες θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν στον συγκεκριμένο 

πίνακα;  

Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν σε ομάδες και να παρουσιάσουν το 

σκεπτικό τους αιτιολογώντας την επιλογή τους στους συμμαθητές τους με βάση 

τις παραπάνω ερωτήσεις και άλλα κριτήρια που μπορεί να έχουν εξετάσει. 

ΒΗΜΑ 4 (10 λεπτά): 

Μετά τη σύντομη παρουσίαση της κάθε ομάδας, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να επανεξετάσουν τις αρχικές απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που 

τους τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος και ζητά από εθελοντές να μοιραστούν 

αυτά που έγραψαν στην τάξη.  
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Tο Θεατρικό Σενάριο 
Περιγραφή 
 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές, με 
προηγούμενες βασικές γνώσεις για τον κόσμο του 
θεάτρου και τους ρόλους σε μια θεατρική 
παράσταση, γράφουν ένα θεατρικό έργο από ένα 
διήγημα 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Κατανόηση του τί είναι ένα θεατρικό 
σενάριο 

● Να είναι σε θέση οι μαθητές να αναπτύξουν 
ένα θεατρικό σενάριο από ένα διήγημα 

Σχετικά μαθήματα 
Λογοτεχνία, θέατρο  

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Επιλέξτε ένα θεατρικό έργο που μπορεί να 
διαβαστεί από τους μαθητές στην τάξη. 
Προτείνουμε αυτή τη λίστα θεατρικών έργων: 
http://www.kidsinco.com/complete-list-of-
playscripts/  

Ένα τυπωμένο σενάριο μιας σύντομης ιστορίας για 
κάθε μαθητή 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προεπιλέξει αρκετές 
ιστορίες για να επιλεγούν με τους μαθητές και να 
το χρησιμοποιήσει ως σημείο εκκίνησης για να 
τους βοηθήσει να γράψουν ένα σενάριο. 

Ηλικία Μαθητών 
 

13-14 ετών 

Διάρκεια 
80 λεπτά  

 

Επίπεδο δυσκολίας  
Μέτριο 
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Μορφή μαθήματος 
Εισαγωγή + Εργασία για το σπίτι 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

1. Ανάγνωση ενός θεατρικού έργου 

2. Αναστοχασμός σχετικά με την εμπειρία  

3. Επιλογή μιας ιστορίας για το σενάριο 

4. Επεξήγηση της αξιολόγησης 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
• Συγγραφή ενός σεναρίου  

• Συγγραφή ενός λεπτομερούς 
χρονοδιαγράμματος  

• Συγγραφή των διαλόγων  

Απαιτούμενα υλικά (κατά περίπτωση) 
Φωτοτυπίες ενός μικρού σεναρίου για κάθε 
μαθητή 

Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (30 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τη δραστηριότητα και οι μαθητές κάθονται σε κύκλο, 

επιλέγουν έναν χαρακτήρα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και διαβάζουν το 

θεατρικό έργο μαζί. 

Οι σκηνικές οδηγίες, οι οποίες είναι οι λέξεις με πλάγιους χαρακτήρες που 

δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τον σκηνοθέτη, μπορούν να διαβαστούν από 

τον εκπαιδευτικό ή έναν από τους μαθητές. 

ΒΗΜΑ 2 (15 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία των μαθητών, όπως: 

Τι σας άρεσε στο έργο; Τι σας ξάφνιασε; Πώς διαφέρει ένα θεατρικό έργο από 
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ένα βιβλίο; Είναι διαφορετικό από το να διαβάζεις ένα βιβλίο; Μπορέσατε να 

παρακολουθήσετε την ιστορία; Ήταν κάτι διασκεδαστικό για εσάς;  

ΒΗΜΑ 3 (15 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται μια λίστα με γνωστές ιστορίες, όπως κλασικά 

παραμύθια, και οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν μια από τις ιστορίες για να 

δημιουργήσουν ένα σενάριο.  

ΒΗΜΑ 4 (20 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την εργασία που θα ανατεθεί στους μαθητές: να 

γράψουν ένα σενάριο ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:  

1. Γράψτε την πλοκή: Η πλοκή είναι μια ακολουθία γεγονότων με τη 

σειρά, μπορεί να γραφτεί με κουκκίδες ή μια λίστα ενεργειών.  

2. Δημιουργήστε μια λίστα με τους χαρακτήρες της ιστορίας 

3. Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα, εξηγώντας τις ενέργειες μία προς 

μία. Χωρίστε την ιστορία μεταξύ πράξεων και σκηνών.  

4. Γράψτε τους διαλόγους: η συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων 

χαρακτήρων  

5. Γράψτε τις σκηνικές οδηγίες, ελέγξτε τις λεπτομέρειες, πληροφορίες 

σχετικά με τα μέρη, την ώρα κ.λπ.  
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Θησέας εναντίον Χάρι Πότερ 
Περιγραφή 
 

Ο Θησέας, ο Χάρι Πότερ και άλλοι λογοτεχνικοί και 
μυθολογικοί ήρωες είναι ιστορίες που αντανακλούν τις 
κοινωνίες. Το αρχέτυπο του ήρωα είναι κοινό σε όλους 
τους πολιτισμούς. Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία 
εμπλέκει τους μαθητές στη συγκριτική λογοτεχνία και 
την κριτική σκέψη 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

• Να ανακαλύψουν χαρακτήρες από λογοτεχνικά 
έργα 

• Να μάθουν πώς να συγκρίνουν έννοιες 

• Βελτίωση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 

 

Σχετικά μαθήματα 
 

Τέχνη και ψυχολογία  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάσουν τους 
χαρακτήρες του Θησέα και του Χάρι Πότερ στην τάξη σε 
περίπτωση που οι μαθητές δεν τους γνωρίζουν. Επίσης, 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα διαφορετικά 
στάδια στο ταξίδι του ήρωα και πώς αντιστοιχούν με 
τους δύο ήρωες 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  
 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μια γενική ιδέα για τους 
δύο ήρωες. 

Ηλικία Μαθητών 
 

12-14 

Διάρκεια 1 ώρα 

Επίπεδο δυσκολίας Mέτριο 
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Μορφή μαθήματος Εργασία για το σπίτι / Εργασία 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Βήμα 1. Εμπλοκή των μαθητών στη λογοτεχνία 

Βήμα 2. Παρουσίαση του Ταξιδιού του Ήρωα από τον 
Κάμπελ 

Βήμα 3. Παρουσίαση του Θησέα εναντίον του Χάρι 
Πότερ ως παράδειγμα.  

Βήμα 4 Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

Δραστηριότητες αξιολόγησης • Παρουσίαση  

Σχόλια από συμμαθητές 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒHΜΑ 1 (5 λεπτά): 

Κινήστε το ενδιαφέρον των μαθητών ρωτώντας τους ποιες είναι οι ομοιότητες 
μεταξύ του Χάρι Πότερ και του Θησέα.  

ΒΗΜΑ 2 (15 λεπτά): 

Παρουσιάστε το ταξίδι του ήρωα από τον Τζόζεφ Κάμπελ. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι σε όλους τους πολιτισμούς υπάρχουν στάδια - εναρκτήριες 
δοκιμασίες, τις οποίες οι ήρωες πρέπει να ξεπεράσουν για να εξιλεωθούν τόσο 
οι ίδιοι όσο και η κοινωνία στην οποία ανήκουν. Το αρχέτυπο του ήρωα ξεκινά 
πάντα με την αρχική αναζήτηση, συνεχίζει με το κάλεσμα στην περιπέτεια, τις 
δοκιμασίες-δυσκολίες, μέχρι τη στιγμή της νίκης, της επιστροφής, και της 
τελικής καταλυτικής μεταμόρφωσής τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η 
διαχρονική δύναμη των μυθικών ηρώων, τους οποίους συναντάμε μέχρι 
σήμερα στη σύγχρονη μυθοπλασία, αναδεικνύεται με επιδέξιο τρόπο. 

Εξηγήστε τα διαφορετικά στάδια και ρωτήστε τους μαθητές αν μπορούν να 
εντοπίσουν τα στάδια στο ταξίδι των δύο ηρώων. 
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ΒΗΜΑ 3 (15 λεπτά):  

Σε αυτό το βήμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έκθεση 
για να δείξουν τα διαφορετικά στάδια του ταξιδιού του ήρωα και στις δύο 
περιπτώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία 
ζητώντας τους να βρουν τα δικά τους παραδείγματα. Τα στάδια του Κάμπελ 
είναι μάλλον πιο γενικευμένα, οπότε ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι 
δημιουργικοί στις απαντήσεις τους. 

ΒΗΜΑ 4 (20 λεπτά): 

Οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο και ο εκπαιδευτικός ρωτάει έναν- έναν 
τους μαθητές ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας/ βιβλίο του καθενός. Μην 
περιοριστείτε μόνο σε βιβλία λογοτεχνίας. Τα κόμικς και οι ταινίες είναι επίσης 
μια εξαιρετική επιλογή. Σε περίπτωση που οι μαθητές έχουν τον ίδιο 
αγαπημένο ήρωα, μπορούν να σχηματίσουν μια ομάδα.  

Μερικές άλλες προτάσεις: Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Το Χόμπιτ, Μάτριξ, 
Άβαταρ, Πέρσι Τζάκσον, Οδυσσέας, Τροία 

Αφού επιλέξουν τον ήρωά τους, οι μαθητές θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν το 
βιβλίο, να ξαναδούν την ταινία κ.λπ. Θα χρησιμοποιήσουν τα στάδια του 
Κάμπελ ως οδηγό και θα προσπαθήσουν να συγκρίνουν αυτά τα στάδια με το 
ταξίδι του ήρωά τους. Μετά θα πρέπει να κάνουν μια παρουσίαση στην τάξη. Οι 
υπόλοιποι μαθητές θα αξιολογήσουν την παρουσίαση και θα προσπαθήσουν 
να τους κάνουν εισηγήσεις. Δώστε στους μαθητές σας 20 λεπτά για τις 
παρουσιάσεις.  
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Λογοτεχνία 
Ο Μυθικός Ήρωας και η Έννοια του Σύγχρονου 

μύθου 
Περιγραφή 
 

Η μυθολογία είναι ένα σημαντικό μέρος του δυτικού 
πολιτισμού, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντοτε γνωστό 
στους μαθητές. Ο στόχος της ακολουθίας είναι να τους 
βοηθήσουμε να ανακαλύψουν ή να ανακαλύψουν εκ 
νέου την έννοια του μύθου και των ηρώων και να τους 
δείξουμε πώς οι μύθοι είναι ακόμα πολύ ζωντανοί 
σήμερα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Να είναι σε θέση να ορίσουν τι είναι ένας «μύθος» 
● Να μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα ήρωα. 
● Καθορισμός των παραγόντων της μυθοποίησης 

μιας προσωπικότητας  
Σχετικά μαθήματα Λογοτεχνία, Μυθολογία 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  

Παρέχετε αναπαραστάσεις του ελληνικού και ρωμαϊκού 
πανθέου καθώς και εικόνες «σύγχρονων μύθων». 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

Σκεφτείτε πώς θα όριζαν την έννοια του μύθου. 

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15-16 ετών) 

Διάρκεια 70 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας  Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 1. Αναλογιστείτε την ήδη υπάρχουσα γνώση των 
μαθητών για τη μυθολογία. 

2. Σκεφτείτε την έννοια του σύγχρονου μύθου. 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1.Έντυπη έκδοση αυτής της Παιδαγωγικής Ακολουθίας  

2. Αναπαραστάσεις του ελληνικού και ρωμαϊκού 
πανθέου καθώς και εικόνες «σύγχρονων μύθων». 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒHΜΑ 1: Εισαγωγή  

Τι είναι η μυθολογία; Πώς θα την ορίζατε; Μπορείτε να ονομάσετε κάποιες 

διάσημες μυθολογικές ιστορίες; Εκτός από την ελληνική και τη ρωμαϊκή 

μυθολογία, γνωρίζετε άλλα είδη μυθολογίας; 

ΒHΜΑ 2: Ορισμός του «μύθου»  

Ένας μύθος είναι μια συλλογική θρησκευτική ή κοσμική πίστη, η οποία 

επιχειρεί να εξηγήσει, ή να δικαιολογήσει, τo μεγάλo μυστήριo της δημιουργίας 

του κόσμου, τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο, τις αξίες που πρέπει να 

θεωρούνται ιερές ή, αντίθετα ό, τι θεωρείται ταμπού ή απαγορευμένο.  

Όταν οι μύθοι δεν είναι πλέον το αντικείμενο της πίστης, γίνονται απλά μύθοι. 

Ωστόσο, συνεχίζουν να διαπερνούν τη φαντασία μας και εξακολουθούν να 

αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες και τους συγγραφείς.  

ΒHΜΑ 3: Έννοια και λειτουργία του μύθου  

Για να μελετήσει κανείς έναν μύθο, πρέπει να λάβει υπόψη τα συστατικά toy 

στοιχεία και τη συμβολική του αξία: «Κάθε μύθος είναι ένα συμπυκνωμένο 

ανθρώπινο δράμα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε μύθος μπορεί 

τόσο εύκολα να χρησιμεύσει ως σύμβολο για μια τρέχουσα δραματική 

κατάσταση» (Gaston Bachelard). Έτσι, ο μύθος μπορεί να έχει:  

• Μια θρησκευτική λειτουργία: οι μύθοι καθορίζουν τη σχέση μεταξύ 

ανθρώπου και ιερού. Ο μύθος του Αδάμ και της Εύας και η πτώση από 

τον Παράδεισο απαντά σε ερωτήματα για τη δημιουργία του ανθρώπου.  

• Μια κοινωνική λειτουργία: οι μύθοι διασφαλίζουν τη συνοχή μιας 

κοινωνικής ομάδας. Όταν ο Ρωμύλος ενηλικιώθηκε, ίδρυσε την πόλη της 

Ρώμης αφού σκότωσε τον αδελφό του.  

• Μια ηθική λειτουργία: οι μύθοι εκφράζουν την αγωνία και τις 
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ασυνείδητες παρορμήσεις του ατόμου, όπως στο μύθο του Φάουστ.  

• Μια αισθητική λειτουργία: οι μύθοι συμβάλλουν στην ποίηση και την 

ομορφιά ενός λογοτεχνικού κειμένου, διεγείροντας τη δημιουργική 

φαντασία. Ο Ορφέας γίνεται έτσι ο πρίγκιπας των ποιητών. 

 

ΒHMΑ 4: Ο μυθικός ήρωας και τα χαρακτηριστικά του.  

1) Η κρυφή ζωή: Ο ήρωας γεννιέται από επιφανείς γονείς, βασιλικής ή θεϊκής 

προέλευσης. Ο ήρωας συχνά εγκαταλείπεται κατά τη γέννηση και υιοθετείται 

από μια άλλη οικογένεια. Ως εκ τούτου, θα ζήσει μια κρυφή παιδική ηλικία, 

χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι πραγματικά οι γονείς του. 

2) Μύηση: Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία ο ήρωας εγκαταλείπει την 

παιδική του ηλικία για να ενηλικιωθεί. Είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία 

θα μάθει την αλήθεια για την καταγωγή του. Για να μάθει αυτή την αλήθεια, θα 

πρέπει να αποδείξει την αξία του. 

3) Δημόσιος βίος: Αυτό είναι το σύνολο των δοκιμασιών που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο ήρωας. 

4) Η αποθέωση ή η καταδίκη: Ο ήρωας θα ολοκληρώσει τη ζωή του με δόξα ή θα 

καταδικαστεί. 

5) Μοναξιά: Ο ήλιος υποδηλώνει το φως, τη λευκότητα, τη φωτεινότητα, κ.λπ. Ο 

ήρωας έχει όλες τις ιδιότητες του ήλιου: σωματικά, θα είναι όμορφος, δυνατός 

και θα κατέχει επίσης πολλές ηθικές ιδιότητες. 

6) Κυριαρχία ή η σχέση με την πολιτική εξουσία: Ο ήρωας τείνει να 

προσδιορίζει τον εαυτό του ως ηγέτη. Συχνά αντικαθιστά τον βασιλιά πριν από 

αυτόν. Σκοτώνει τον εκπρόσωπο της εξουσίας όταν ο τελευταίος είναι κακός για 

τον λαό.  

7) Συναισθηματικότητα του ήρωα: 3 δυνατότητες μπορούν να προκύψουν:  

- Γυναίκα = απειλή. Η αγάπη τον εμποδίζει να πραγματοποιήσει τα 

πολεμοχαρή κατορθώματά του. 
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- Η γυναίκα = η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση. Στέλνει τον ήρωα σε 

μια αποστολή κατάκτησης και πρέπει να αποδείξει την ανδρεία του για 

να της αξίζει. 

- Γυναίκα = ευτυχία μετά από όλα τα ηρωικά κατορθώματα.  

8) Η παρέα του ήρωα: Ο ήρωας συχνά συνοδεύεται από ένα φίλο, που 

ονομάζεται σύντροφος. Βοηθάει να σωθεί ο ήρωας ή να τον κάνει να νιώσει 

καλύτερα. 

 

ΒHΜΑ 5: Ο σύγχρονος μύθος  

Λόγω της επιστημονικής προόδου και της παρακμής της θρησκευτικής σκέψης, 

πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μύθοι έχουν εξαφανιστεί στην εποχή μας. 

Αυτό είναι απολύτως εσφαλμένο. Οι μύθοι έχουν αλλάξει μορφή, αλλά είναι 

παρόντες όπως πάντα. Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι οι μύθοι αποτελούν 

βασική ανθρώπινη ανάγκη. Παίζουν σημαντικούς ρόλους στη ζωή μας. Εκτός 

από τους θρησκευτικούς και πολιτικούς μύθους, υπάρχουν πολλοί μύθοι στα 

μέσα ενημέρωσης, στη διαφήμιση, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. 

Παραδείγματα αφθονούν: ο μύθος της αιώνιας νεότητας, ο μύθος της 

ρομαντικής αγάπης, ο μύθος της δύναμης του αυτοκινήτου! 

Σημειολόγοι όπως ο Ρολάν Μπαρτ και ο Ουμπέρτο Έκο έχουν μελετήσει αυτούς 

τους σύγχρονους μύθους που μεταδίδονται από χαρακτήρες όπως ο Τζέιμς 

Μποντ, η κούκλα Μπάρμπι, τα σπορ αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες Harley 

Davidson. Κάθε ένας από αυτούς τους μύθους είναι μια σύνθεση ιστοριών, 

συμβόλων και συναισθημάτων που σχετίζονται με έναν ιδανικό εαυτό. Όπως ο 

Ηρακλής στην αρχαιότητα, ο Σούπερμαν διορθώνει τα λάθη και πολεμά τους 

κακοποιούς. Όπως η Ωραία Ελένη της Τροίας, τα μοντέλα στο χώρο της μόδας 

κάνουν τις καρδιές να αναστενάζουν από φθόνο και επιθυμία! Έτσι, βλέπουμε 

ότι οι σύγχρονοι μύθοι είναι μάλλον συλλογικές αναπαραστάσεις παρά 
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υπέροχες ιστορίες ως τέτοιες.  

Οι μύθοι έχουν έναν πολύ σημαντικό ψυχικό ρόλο: αποκρυσταλλώνουν ελπίδες 

και φόβους, κινητοποιούν ζωτικές ενέργειες γύρω από σημαντικούς 

συμβολικούς στόχους και κατευθύνουν τις επιθυμίες και τα συναισθήματα που 

συνοδεύουν οποιαδήποτε δράση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 

οποίους οι αρχαίοι μύθοι είναι ακόμα πολύ παρόντες σε επιτυχημένα έργα (Ο 

Πόλεμος των Άστρων, Χάρι Πότερ, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, κλπ.), καθώς 

και σε διαφημίσεις, για παράδειγμα. 

Στην κοινωνική ζωή οι μύθοι παίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο: οργανώνουν τις 

μάζες γύρω από κοινούς ιδεολογικούς στόχους, έτσι είναι απαραίτητοι στην 

πολιτική και την εκπαίδευση. Προωθούν την ομαδική συνοχή και καθιστούν 

δυνατή την επικοινωνία παρέχοντας μια κοινή γλώσσα για τους κοινωνικούς 

παράγοντες.  

ΒΗΜΑ 7: Παράγοντες στη μυθοποίηση μιας προσωπικότητας  

Εικόνες προσωπικοτήτων προβάλλονται στην τάξη. Αυτές οι φωτογραφίες 

ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά που υπάρχουν μεταξύ 

των χαρακτήρων. Αυτά τα κοινά σημεία θα καταστήσουν δυνατό τον εντοπισμό 

των παραγόντων που μυθοποιούν μια προσωπικότητα. 
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ΤΕΧΝΗ 
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ΤΕΧΝΗ 
Χρώμα και φως στον σχεδιασμό εσωτερικού 

χώρου – πώς λειτουργεί; 
Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί ένα εισαγωγικό 

μάθημα για τον ρόλο των χρωμάτων και του φωτός 
στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων. Εξοικειώνει τους 
μαθητές με τις βασικές γνώσεις για το φως και τα 
χρώματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο μάτι και ο εγκέφαλος αντιλαμβάνονται και 
ερμηνεύουν τα χρώματα, μέσω της αρχής της 
επίδρασης του χρώματος και του φωτός στους 
ανθρώπους. Επικεντρώνεται στην ικανότητα 
αναγνώρισης, αναφοράς και χρήσης διαφόρων υλικών 
και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στον 
σχεδιασμό εσωτερικού χώρου. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Οι μαθητές θα:  

 αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με τα βασικά μέσα καλλιτεχνικής 
έκφρασης στη δημιουργία ενός χώρου. 

 αναπτύξουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται 
τις βασικές συνθήκες των χρωμάτων και του 
φωτός και την εφαρμογή αυτών των αρχών σε 
έργα σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. 

 αναπτύξουν την ικανότητα διάκρισης και 
χαρακτηρισμού υλικών και τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό εσωτερικών 
χώρων. 

 αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης 
στον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου 

 είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και 
τις αποκτηθείσες δεξιότητες με δημιουργικό 
τρόπο. 

 είναι σε θέση να εκτελούν έργα στον τομέα του 
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σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα έκφρασης. 

 γνωρίζουν τις βασικές αρχές της δημιουργικής 
εργασίας και της εργασίας σχεδιασμού. 

Σχετικά μαθήματα Οπτική, Φυσική, Βιολογία 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

Προετοιμάστε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά του φωτός και της όρασης, 
δοκιμάζοντας την εφαρμογή My Eye Anatomy. 

Συγκεντρώστε εικόνες από διάφορους εσωτερικούς 
χώρους που σχετίζονται με το θέμα (που να δείχνουν 
τις διαφορές) 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

Οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί στη βασική γνώση 
της βιολογίας, της οπτικής και της φυσικής. 

Ηλικία μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15-16 ετών), 
μάθημα Τέχνης 

Διάρκεια 90 λεπτά (2 x 45 λεπτά) 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή  

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Βήμα 1: Ζεστό ή ψυχρό; Φωτεινό ή σκοτεινό; 

Βήμα 2: Πώς βλέπουμε;  

Βήμα 3: Ο ρόλος του φωτός και του χρώματος στον 
σχεδιασμό εσωτερικών χώρων 

Δραστηριότητες αξιολόγησης Ταξινόμηση των έργων τέχνης 

Συζήτηση/Αξιολόγηση 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, 
βιντεοπροβολέας, εικόνες έργων τέχνης αποθηκευμένες 
σε υψηλή ποιότητα ή διαδικτυακά, πρόσβαση στο 
Google Jamboard 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (35 λεπτά):  

Ζεστό ή Ψυχρό;  

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ορίσουν την αντίληψη των 

χρωμάτων με τη βοήθεια διαφόρων εικόνων που τους παρουσιάζονται. Ο 

στόχος αυτού του έργου είναι να επικεντρωθούν στη διάκριση των 

χαρακτηριστικών της φύσης και των πλαστικών τεχνών, καθώς και να 

δοκιμάσουν την ικανότητα να ταξινομήσουν τα χρώματα στην τέχνη.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν (ο 

καθένας ξεχωριστά) τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους παρατηρώντας τους 

πίνακες/τα αναφερόμενα παραδείγματα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

Google Jamboard για να διαχωρίσουν τις εικόνες σε δύο ομάδες, σε «ζεστό» και 

«ψυχρό». 

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η εισαγωγή / ανάκληση των όρων: εύρος 

χρωμάτων, χρωματικός δίσκος, βασικά και παράγωγα χρώματα, θερμοκρασία 

χρώματος, φωτεινότητα χρώματος, χρωματική αντίθεση.  

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν έναν κατάλογο (γλωσσάρι) με τους 

σημαντικότερους σχετικούς όρους και τους ορισμούς τους και θα τον γράψουν 

στον πίνακα. 

Άσκηση: 

 Βρείτε τα ζεστά/ψυχρά χρώματα στη φύση και στην τέχνη 

 Ορίστε τη διαφορά και την επιρροή του φωτός σε τρία γυναικεία 

πορτρέτα των Σάντρο Μποττιτσέλλι, Άνιoλο Μπροντσίνο και Ρέμπραντ 

(ΑΣΚΗΣΗ 1) 

 Παρατηρήστε τα παραδείγματα των έργων τέχνης που φωτίζονται από το 
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φως του κεριού και από το φως του ήλιου/φεγγαριού και βρείτε τις 

κύριες διαφορές. Βρείτε περισσότερα παραδείγματα στην ιστορία της 

τέχνης. Ορίστε την ψευδαίσθηση του φωτός στις εικόνες (ΑΣΚΗΣΗ 2) 

ΒΗΜΑ 2 (10 λεπτά): 

Πώς βλέπουμε;  

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, ο εκπαιδευτικός δείχνει πώς είναι δομημένο 

το ανθρώπινο μάτι και τι επηρεάζει τη διαδικασία της όρασης.  

Εφαρμογή My Eye Anatomy (διαθέσιμη στο Google Play ή στο App Store): 

https://apps.apple.com/us/app/anatomy-human-eye/id1443441993 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual3dscience.Eye&hl=pl)  

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του μέρους του μαθήματος είναι ότι οι μαθητές 

κατανοούν πώς το φως επηρεάζει την αντίληψη του χρώματος. 

ΒΗΜΑ 3 (40 λεπτά): 

Ο ρόλος του φωτός και του χρώματος στον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου 

Με βάση τις φωτογραφίες διαφόρων εσωτερικών χώρων, οι μαθητές θα πρέπει 

να προσδιορίσουν τα στοιχεία που επηρεάζουν την αντίληψη του εσωτερικού 

και την αίσθηση θερμότητας / ψύχους σε έναν εσωτερικό χώρο 

(συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του αριθμού των πηγών φωτός, του 

χρώματος του φωτός, της έντασης του φωτός, των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό, των χρωμάτων και της δομής τους κ.λπ.).  

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 3-4 ατόμων (ανάλογα με το 

μέγεθος της τάξης) και τους ζητά να συζητήσουν τις ατομικές τους απαντήσεις 

μέσα στις ομάδες τους. Οι παρακάτω καθοδηγητικές ερωτήσεις τίθενται στους 

μαθητές: 

 Τι είδους χρώματα αναγνωρίζετε σε κάθε σετ εικόνων; (Ανοιχτό, σκούρο, 
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φωτεινό, μονοχρωματικό); 

 Ποια στοιχεία του εσωτερικού χώρου επηρεάζουν την αντίληψή σας; 

Η λίστα χαρακτηριστικών μπορεί να αποθηκευτεί στο Miro ή στο Google 

Jamboard ή στο flipchart.  

ΒΗΜΑ 4 (5 λεπτά): 

Κατ' οίκον εργασίες, παραδείγματα εργασιών: 

 Σχεδιάστε μια λάμπα χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά  

 Σχεδιάστε ένα μικρό έκθεμα που επηρεάζεται από το φως 

 Σχεδιάστε κάποιο στοιχείο ενός εσωτερικού χώρου, π.χ. το σκηνικό για 

ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα  
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Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι, μία από 
τις πρώτες γυναίκες ζωγράφους  

 

Περιγραφή 
 

Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι ήταν μία από τις πρώτες Ιταλίδες 
ζωγράφους της αναγεννησιακής/μπαρόκ περιόδου που 
γνωρίζουμε. Όχι μόνο άνοιξε το δρόμο για τις μελλοντικές 
γυναίκες ζωγράφους, αλλά ασχολήθηκε και επαγγελματικά 
με την τέχνη από την ηλικία των δεκαπέντε ετών και είχε 
πελάτες από όλο τον κόσμο. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Να παρουσιαστούν οι γυναίκες στην ιστορία και 
ιδιαίτερα στην ιστορία της τέχνης που κυριαρχείται 
από τους άνδρες για αιώνες. Η απουσία των 
γυναικών στην ιστορία της τέχνης δεν σημαίνει ότι 
δεν υπήρχαν, απλά σημαίνει ότι κανείς δεν μιλάει γι’ 
αυτές επειδή η ιστορία και ο κόσμος της τέχνης 
κυβερνάται από τους άνδρες και επικεντρώνεται 
γύρω από αυτούς.  

● Να εξερευνήσουν οι μαθητές αναγεννησιακούς/ 
μπαρόκ πίνακες 

● Nα μελετήσουν τις συνθήκες ζωής/εργασίας των 
γυναικών κατά τον 16ο αιώνα και να τις συγκρίνουν 
με τις σημερινές 

Σχετικό μάθημα Ιστορία της τέχνης Αναγέννηση και Μπαρόκ.  
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Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

Καταρχάς, παρουσιάστε την περίοδο της Αναγέννησης 
στους μαθητές σας.  
Στη συνέχεια, ρωτήστε τους μαθητές σας ποιες 
γυναίκες καλλιτέχνιδες γνωρίζουν. Ξεκινήστε με τη 
σημερινή καλλιτεχνική σκηνή πηγαίνοντας σταδιακά 
πίσω στην αναγεννησιακή, μπαρόκ και μεσαιωνική 
περίοδο. Μπορούν να σκεφτούν οι μαθητές μερικά 
ονόματα γυναικών καλλιτεχνίδων; Κάντε τους να 
παρατηρήσουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποια 
δυσκολία στο να σκεφτούν ανδρικά ονόματα από αυτή 
την περίοδο από τη λογοτεχνία έως και την τέχνη, 
ωστόσο αυτό γίνεται πιο δύσκολο όταν πρόκειται για 
γυναικεία ονόματα. Ρωτήστε τους μαθητές σας γιατί 
συμβαίνει αυτό.  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  
 

Χωρίς να κάνετε κάποια προετοιμασία, σκεφτείτε 
γυναίκες καλλιτέχνιδες. Προσπαθήστε να αναφέρετε 10 
από αυτές στη σημερινή πολιτιστική σκηνή. Τώρα, 
προσπαθήστε να ονομάσετε γυναίκες καλλιτέχνιδες 
από την εποχή του Μπαρόκ και της Αναγέννησης. 
Πόσες καταφέρατε να βρείτε; Σκεφτείτε γιατί ο αριθμός 
είναι διαφορετικός από τον αριθμό των σημερινών 
γυναικών καλλιτεχνών.  

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-14 ετών) 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Οι μαθητές θα ξεκινήσουν συζητώντας για το πώς 
μπορεί να ήταν η ζωή στην Αναγέννηση. Στη συνέχεια, 
θα μιλήσουν συγκεκριμένα για τη ζωή των γυναικών 
στην Αναγέννηση που ήταν σίγουρα λίγο διαφορετική 
από των ανδρών. Τέλος, θα αναλύσουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου της Τζεντιλέσκι και θα το 
συγκρίνουν με εκείνα του Καραβάτζιο και του 
Ρούμπενς. 
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Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Εκτυπωμένα αντίγραφα από τα πιο διάσημα 
έργα τέχνης της Τζεντιλέσκι και αυτά του 
Καραβάτζιο και του Ρούμπενς (για παράδειγμα 
το «Η κλήση του Αγίου Ματθαίου» και «Ο 
Νάρκισσος» του Καραβάτζιο και το «Οι τρεις 
χάριτες» του Ρούμπενς) 

2. Έντυπη έκδοση αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: Παρουσίαση της αναγεννησιακής πραγματικότητας (10 λεπτά) 

(πελατεία/χορηγία των καλλιτεχνών, ρόλος της Εκκλησίας και της θρησκευτικής 

τέχνης, βασικές εμπνεύσεις για τους αναγεννησιακούς ζωγράφους)  

Προσπαθήστε να απαντήσετε στην εξής ερώτηση με τους μαθητές σας: «Πώς 

χρηματοδοτούνταν οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης;» 

ΒΗΜΑ 2: Η ζωή των γυναικών στην Αναγέννηση (20 λεπτά) 

Γιατί νομίζετε ότι ήταν δύσκολο για την Τζεντιλέσκι και άλλες γυναίκες 

ζωγράφους να γίνουν γνωστές μέσα στον αναγεννησιακό κόσμο της τέχνης; 

Πιστεύετε ότι υπήρχαν άλλες γυναίκες σαν την Τζεντιλέσκι που δεν τα 

κατάφεραν στον καλλιτεχνικό κόσμο αυτής της περιόδου; Νομίζετε ότι είναι πιο 

δύσκολο για τις γυναίκες καλλιτέχνιδες να πετύχουν στον κόσμο της τέχνης, 

ακόμα και σήμερα; Δημιουργήστε μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά του να είσαι 

γυναίκα στην Αναγέννηση. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την εργασία σε ομάδες. 

Στη συνέχεια, σκεφτείτε τα αποτελέσματα μαζί και προσπαθήστε να εξαγάγετε 

συμπεράσματα.  

 

87 



 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

  

  

  

  

  

 

ΒΗΜΑ 3 (20 λεπτά): 

Το στυλ της Αρτεμιζίας είναι εμπνευσμένο από αυτό του Καραβάτζιο. Ποιες 

ομοιότητες και διαφορές βλέπετε ανάμεσα στα έργα αυτών των δύο 

καλλιτεχνών; 

 Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι Καραβάτζιο  

χρήση του φωτός / ρόλος του 

φωτός  

  

είδος / θέμα (θρησκευτική 

ζωγραφική, μυθολογική, 

καθημερινή ζωή, νεκρή φύση, 

πορτρέτα κ.λπ.) 

  

χρήση χρωμάτων - ποια παλέτα 

χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες; 

(ζεστά, ψυχρά χρώματα κ.λπ.) 
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Πώς απεικονίζει η Τζεντιλέσκι τις γυναίκες και πως παρουσιάζει τα σώματα των 

γυναικών; Σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την απεικόνιση των γυναικών από 

τον Ρούμπενς, βλέπετε κάποιες διαφορές στο ύφος του πίνακα λόγω του 

βιολογικού φύλου (αυτό που αποδίδεται κατά τη γέννηση) του καλλιτέχνη;  

 Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς  

είδος / θέμα (θρησκευτική 

ζωγραφική, μυθολογική, 

καθημερινή ζωή, νεκρή φύση, 

πορτρέτα κ.λπ.) 

  

χρήση χρωμάτων - ποια παλέτα 

χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες; 

(ζεστά, ψυχρά χρώματα κ.λπ.) 

  

αναπαράσταση του σώματος    

 

Θα χρειαστείτε τα εκτυπωμένα αντίγραφα των έργων τέχνης των διάσημων 

ζωγράφων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε 

τις διαφορές και τις ομοιότητες.  

https://artincontext.org/female-renaissance-artists/ 

el.wikipedia.org/wiki/Αρτεμίζια_Τζεντιλέσκι 
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«Το αίμα του ποιητή» και 
«Ανδαλουσιανός σκύλος», ή Ζαν 
Κοκτώ και Λουίς Μπουνιουέλ. Το 
σουρεαλιστικό όραμα του κόσμου 

και της τέχνης 
 

Περιγραφή 
 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν το καλλιτεχνικό κίνημα του 
σουρρεαλισμού, μαζί με δύο καλλιτέχνες που συνδέονται με το 
κίνημα, τον Ζαν Κοκτώ και τον Λουίς Μπουνιουέλ. Θα 
αναλύσουν το κίνημα και την τέχνη των Κοκτώ και 
Μπουνιουέλ, καθώς και τις πιο γνωστές δημιουργίες τους.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Να αναλύσουν οι μαθητές το καλλιτεχνικό κίνημα στις 
αρχές του 20ου αιώνα  

● Να μάθουν πώς να διακρίνουν τον σουρεαλισμό από 
άλλα καλλιτεχνικά κινήματα του 20ου αιώνα  

● Να μάθουν τους κύριους καλλιτέχνες του σουρεαλισμού, 
καθώς και το πιο σημαντικό σημείο στη φιλοσοφία του 
κινήματος  

Σχετικά μαθήματα Τέχνη, Κινηματογράφος  

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Μιλήστε στην τάξη σας για τα διαφορετικά καλλιτεχνικά 
κινήματα του 20ου αιώνα. Προσπαθήστε να τονίσετε τη 
σημασία του σουρεαλισμού. Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς 
από τους πρωτοπόρους του κινήματος που διαμόρφωσαν τα 
καλλιτεχνικά κινήματα του μέλλοντος. Παρουσιάστε τις δύο 
ταινίες που αναφέρονται στον τίτλο στους μαθητές σας. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε «Το αίμα του ποιητή» εδώ και 
«Ανδαλουσιανός σκύλος» εδώ. 
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Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  
 

Παρακολουθήστε «Το αίμα του ποιητή» του Ζαν 
Κοκτώ και «Χρυσή Εποχή» ή «Ανδαλουσιανός 
Σκύλος» του Λουίς Μπουνιουέλ (και Σαλβαδόρ 
Νταλί αν επιλέξετε τον «Ανδαλουσιανό Σκύλο»). 
Σκεφτείτε τον τρόπο παρουσίασης των 
χαρακτήρων και των γεγονότων σε αυτές τις 
ταινίες.  

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (17-18 
ετών)  

Διάρκεια 50 λεπτά  

Επίπεδο δυσκολίας  Μέτριο 

Μορφή μαθήματος  Εργασία για το σπίτι και αξιολόγηση 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Οι μαθητές θα ξεκινήσουν το μάθημα 
συζητώντας για τους πιθανούς ορισμούς των 
λέξεων «σουρεαλιστής» και «σουρεαλισμός». Στη 
συνέχεια, θα δοκιμάσουν τις δημιουργικές τους 
ικανότητες παίζοντας ένα σουρεαλιστικό 
παιχνίδι που ονομάζεται «το εξαίσιο πτώμα». Στη 
συνέχεια θα συγκρίνουν δύο ταινίες (που 
αναφέρονται στα «προαπαιτούμενα βήματα»). 
Ολοκληρώνοντας το βήμα 4 και όλα τα 
προηγούμενα βήματα, οι μαθητές θα συγκρίνουν 
τις αρχικές τους υποθέσεις σχετικά με τον 
σουρεαλισμό με τους πραγματικούς ορισμούς και 
τα συμπεράσματα που συνήγαγαν.  

Δραστηριότητες αξιολόγησης Σουρεαλιστικό παιχνίδι που λέγεται «το εξαίσιο 
πτώμα», συζήτηση για τον ορισμό του 
«σουρεαλισμού» 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Μολύβια/στυλό 
2. Έντυπη μορφή αυτού του σχεδίου 

μαθήματος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

     ΒΗΜΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΥ (10 λεπτά) 

Τι σημαίνουν για εσάς οι λέξεις «σουρεαλιστής» και «σουρεαλιστικό»; Ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά ενός πράγματος που είναι «σουρεαλιστικό»; Τι 

μπορείτε να περιγράψετε με αυτό το σύνολο λέξεων; Γνωρίζετε τον 

«σουρεαλισμό» ως καλλιτεχνικό κίνημα; Ποια είναι τα μέλη ή τα 

χαρακτηριστικά του; Θα θέλατε να γίνετε σουρεαλιστικοί καλλιτέχνες; 

Ταυτίζεστε με το κίνημα; Είναι κατανοητό για εσάς; Είναι ενδιαφέρον για εσάς;  

ΒΗΜΑ 2: ΤΟ ΕΞΑΙΣΙΟ ΠΤΩΜΑ (CADAVRE EXQUIS) (10 λεπτά) 

Το «εξαίσιο πτώμα» ή «cadavre exquis» στα γαλλικά ήταν ένα δημοφιλές 

παιχνίδι στον σουρεαλιστικό περίγυρο. Προσπαθήστε να παίξετε με τους 

συμμαθητές σας, πρώτα με λέξεις και μετά με σκίτσα. Παρουσιάστε τα 

αποτελέσματά σας στην υπόλοιπη τάξη. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια μικρή 

έκθεση όπου θα παρουσιάσετε τα έργα τέχνης που δημιουργήσατε, όπως 

έκαναν και οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες.  

ΚΑΝΟΝΕΣ: το εξαίσιο πτώμα ξεκίνησε ως παιχνίδι, αλλά κατέληξε ως μια 

καλλιτεχνική μέθοδος δημιουργίας. Κάθε άτομο προσθέτει σε μια σύνθεση σε 

ακολουθία, είτε ακολουθώντας έναν κανόνα (για παράδειγμα άρθρο - επίθετο - 

ουσιαστικό – ρήμα – επίρρημα το επίθετο - ουσιαστικό), είτε επιτρέποντας μόνο 

να δει το τέλος αυτού που έγραψε/σχεδίασε ο προηγούμενος συμμετέχων.  

Ένα παράδειγμα αυτού θα μπορούσε να είναι «Η μπλε αρκούδα έφαγε 

προσεκτικά το αηδιαστικό σάντουιτς». Ωστόσο, μπορείτε να το τροποποιήσετε 

όπως θέλετε, ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών σας.  

ΒΗΜΑ 3. ΚΟΚΤΩ & ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ (20 λεπτά) 

Αφού παρακολουθήσετε και τις δύο ταινίες, προσπαθήστε να συγκρίνετε τη μία 

ταινία με την άλλη και στη συνέχεια και τις δύο ταινίες με τις σημερινές 
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καλλιτεχνικές, ανεξάρτητες (indie) παραγωγές. Ποιες διαφορές εντοπίζετε; 

Απαριθμήστε τις κύριες διαφορές και ομοιότητες, καθώς και τα χαρακτηριστικά 

μιας σουρεαλιστικής ταινίας από τη δεκαετία του 1930. Ο παρακάτω πίνακας 

μπορεί να σας βοηθήσει. 

 Ανδαλουσιανός Σκύλος  Το αίμα του ποιητή 

Ομοιότητες    

Διαφορές    

Υπάρχει ένας κύριος 

χαρακτήρας ή πολλοί 

χαρακτήρες; Περιγράψτε 

τον/την/τους 

  

Θέματα στην ταινία   

Ποια είναι η πλοκή;    

Τα γεγονότα που 

προβάλλονται στην 

ταινία θα μπορούσαν να 

συμβούν στην 

πραγματική ζωή;  

  

Ποιο είδος θα   
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χρησιμοποιούσατε για 

να το περιγράψετε ή 

ποια στοιχεία του 

είδους μπορείτε να 

προσδιορίσετε; 

Τί θα χρησιμοποιούσατε 

ως έμπνευση;  

  

Σας αρέσει;   

Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά μιας 

σουρεαλιστικής ταινίας;  

 

Διαφορές/ομοιότητες με 

τις σημερινές 

ανεξάρτητες (indie) 

ταινίες 

 

 

ΒΗΜΑ 4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ (10 λεπτά) 

Αφού ολοκληρώσετε τον πίνακα και σκεφτείτε τα χαρακτηριστικά και τον 

ορισμό μιας σουρεαλιστικής ταινίας, θυμηθείτε την απάντηση που δώσατε στο 

βήμα 1. Ορίσατε σωστά τον σουρεαλισμό; Εάν όχι, πώς ήταν διαφορετικός ο 

αρχικός σας ορισμός από αυτόν που παρουσιάσατε ως αποτέλεσμα του 

Βήματος 3;  
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Παραπομπές: 

• https://www.theartstory.org/movement/surrealist-film/history-and-
concepts/#:~:text=Surrealist%20films%20share%20fundamental%20traits,
a%20dislocation%20of%20logical%20narrative 

• https://rhondaviolachurchartblog.wordpress.com/surrealism-lesson-plan/ 

• https://engl245umd.wordpress.com/2013/11/22/a-freudian-
interpretation-of-an-andalusian-dog/ 

• https://themoviescreenscene.wordpress.com/2020/09/10/un-chien-
andalou-an-andalusian-dog-1929/ 

• https://www.cinematheque.fr/article/1566.html 

• https://www.pixelcreation.fr/graphismeart-design/art/women-surrealists/ 

• https://www.theguardian.com/world/2016/may/29/national-museum-
spanish-civil-war-barcelona 

• https://www.history.com/news/7-things-you-may-not-know-about-the-
spanish-civil-war 

• https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3677?lang=en 
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Η Τέχνη του δρόμου 
 

Περιγραφή 
 

Η τέχνη του δρόμου είναι ένα κίνημα σύγχρονης τέχνης 
που περιλαμβάνει όλες τις μορφές τέχνης που 
δημιουργούνται στο δρόμο ή σε δημόσιους χώρους. Ως 
εκ τούτου, οι μαθητές έρχονται συχνά σε επαφή με αυτή 
τη μορφή τέχνης χωρίς να το γνωρίζουν. Ο στόχος αυτού 
του μαθήματος θα είναι να στρέψει την προσοχή τους σε 
μια μορφή τέχνης με την οποία έρχονται σε επαφή κάθε 
μέρα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Να είναι οι μαθητές σε θέση να αναγνωρίσουν ένα 
έργο τέχνης του δρόμου. 

● Να μπορούν να προσδιορίσουν τις διαφορετικές 
τεχνικές της τέχνης του δρόμου. 

● Να μάθουν για τις μορφές τέχνης που μας 
περιβάλλουν. 

Σχετικά μαθήματα  Εικαστικές τέχνες και ιστορία 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  

Παρουσιάστε μερικά έργα κλασικής τέχνης και τέχνης του 
δρόμου και ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν την 
έννοια της τέχνης. Στη συνέχεια, παρουσιάστε τον ορισμό 
και τις τεχνικές της τέχνης του δρόμου. 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

Να σκεφτούν πως ορίζουν οι ίδιοι την τέχνη. 

Ηλικία Μαθητών 15-16 ετών 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας  Χαμηλό 

Μορφή μαθήμστος Εισαγωγή 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

1. Συζήτηση σε ομάδες 
2. Θεωρητική παρουσίαση 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Οθόνη για την εμφάνιση των διαφορετικών εικόνων 
2. Έντυπες εκδόσεις αυτού του μαθήματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: Τροφή για σκέψη 

- Γενικά, έχετε ακούσει ποτέ για την τέχνη του δρόμου; 

- Έχετε δει ποτέ τέχνη του δρόμου; 

- Τι μηνύματα νομίζετε ότι θέλει να μεταφέρει η τέχνη του δρόμου στους 

περαστικούς; 

ΒΗΜΑ 2: Ορισμός της τέχνης του δρόμου 

Η τέχνη του δρόμου είναι ένα κίνημα σύγχρονης τέχνης που περιλαμβάνει όλες 

τις μορφές τέχνης που δημιουργούνται στο δρόμο ή σε δημόσιους χώρους. Στα 

γαλλικά ονομάζεται «art de rue» ή «art urbain». Είναι μια στιγμιαία, γρήγορη, 

απαγορευμένη τέχνη, στόχος της οποίας είναι να μεταφέρει ένα μήνυμα, χωρίς 

εξουσιοδότηση.  

Η τέχνη του δρόμου μπορεί να είναι διακριτική και να καταλαμβάνει πολύ 

μικρούς χώρους (σχέδια, αυτοκόλλητα) ή να είναι μνημειώδης και ιδιαίτερα 

ορατή, όπως φουσκωτές κατασκευές.  

Πρόκειται κυρίως για μια μορφή τέχνης που προορίζεται για το ευρύ κοινό, 

εφήμερη και σε συνεχή ανανέωση. Αυτή η μορφή τέχνης φτάνει στους 

ανθρώπους χωρίς απαραίτητα να το θέλουν. Απευθύνεται σε ανθρώπους που 

διαφορετικά δεν θα έμπαιναν σε μουσείο ή γκαλερί τέχνης.  

ΒΗΜΑ 3: Ανακαλύπτοντας τεχνικές της τέχνης του δρόμου  

 Γκράφιτι 

Η λέξη «γκράφιτι» αντιπροσωπεύει πάνω απ’ όλα μια εξαιρετικά αρχαία μορφή 

έκφρασης που αποτελείται από την τοποθέτηση του σήματος, της υπογραφής 

κάποιου σε έναν τοίχο. Η ιδιαιτερότητα αυτής της τέχνης είναι ότι εκτίθεται στο 

δημόσιο χώρο, στο φως της ημέρας και ως εκ τούτου είναι προσβάσιμη σε 

όλους. Το θέμα των γκράφιτι είναι τεράστιο και περίπλοκο.  Το γκράφιτι όπως 
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το ξέρουμε σήμερα γεννήθηκε τη δεκαετία του 1960 στην καρδιά της Νέας 

Υόρκης.  

Μέσα στο ίδιο το γκράφιτι, γίνονται διαχωρισμοί:  

- η ετικέτα (Tag) είναι μια υπογραφή ή σημάδι. Προέρχεται από την αγγλική 

λέξη «to tag». Τα τυποποιημένα γράμματα του σχηματίζουν ένα όνομα, συχνά 

το ψευδώνυμο του καλλιτέχνη. Τις περισσότερες φορές είναι μονόχρωμα, 

γενικά μικρά σε μέγεθος και γίνεται σε μια γρήγορη χειρονομία 

χρησιμοποιώντας ένα δοχείο ψεκασμού αερολύματος, βούρτσα,  μαρκαδόρο ή 

αυτοκόλλητο. 

-Το «flop» είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ της ετικέτας και του γκράφιτι ή 

της τοιχογραφίας. Ορίζεται από μια γραφή που περιλαμβάνει επίσης το όνομα 

του δημιουργού με μεγαλύτερα, πιο ογκώδη γράμματα. Η σκίαση μπορεί να 

προστεθεί, και μπορεί να είναι δίχρωμη, αλλά παραμένει σχετικά 

ανεπεξέργαστη. 

- Το γκράφιτι, το αριστούργημα, το κομμάτι ή η τοιχογραφία αντιπροσωπεύει 

ένα σύνολο γραμμάτων, συχνά το όνομα του συγγραφέα, αλλά αυτή τη φορά, η 

σύνθεσή του είναι πολύ περίπλοκη και εξελιγμένη με γράμματα που μερικές 

φορές αποσυντίθενται εντελώς και επαναπροσδιορίζονται. Συχνά η 

τοιχογραφία γίνεται από αρκετούς καλλιτέχνες γκράφιτι, δηλαδή από μια 

«συμμορία». Σε αυτή την τεχνική, συνδυάζονται σχήματα και χρώματα και στη 

συνέχεια προστίθεται σκίαση για να αναδείξει το γκράφιτι, το οποίο 

ονομάζεται επίσης "περίγραμμα". Το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη σκίαση 

είναι συχνά αντίθετο από αυτό του γκράφιτι. Χαρακτήρες, τοπία, βέλη, σχόλια... 

αναμειγνύονται με τα γράμματα. 

 Τοιχογραφίες 

Η τοιχογραφία είναι μια μορφή γκράφιτι, δεν είναι σε μορφή γραμμάτων, αλλά 

είναι μια απεικόνιση. 

 Το στένσιλ 
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Εμφανίστηκε λίγο πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως μια νέα μορφή 

έκφρασης της τέχνης του δρόμου, όταν οι τοίχοι του Παρισιού ήταν κορεσμένοι 

με γκράφιτι. Πράγματι, καλλιτέχνες της εποχής όπως ο Blek le Rat, ο Nemo ή η 

Miss Tic. Η Miss Tic άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική για να 

διαφοροποιηθεί από τα διάσημα γκράφιτι της Νέας Υόρκης.  

Το στένσιλ είναι μια απλή τεχνική που αποτελείται από την κοπή ενός 

άκαμπτου υλικού όπως χαρτόνι, πλαστικό, ξύλο, μέταλλο... Ο καλλιτέχνης 

σχεδιάζει ή μεταφέρει το μοτίβο από μια εικόνα, μια φωτογραφία κ.λπ., με την 

οποία στη συνέχεια θα «ψεκάσει» τα τείχη της πόλης. 

 Το αυτοκόλλητο 

Το αυτοκόλλητο, γκράφιτι σε χαρτί ή Stick Art είναι στην πραγματικότητα ένα 

αυτοκόλλητο που είναι πολύ δημοφιλές αυτές τις μέρες. Η επιτυχία αυτή 

οφείλεται αναμφίβολα στην απλούστερη και πιο διακριτική τεχνική της στον 

κόσμο της τέχνης του δρόμου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό από το να βγάλετε 

από την τσάντα σας ένα σωρό από αυτοκόλλητα που έχετε σχεδιάσει στο σπίτι 

και γρήγορα να τα κολλήσετε εκεί που νομίζετε ότι φαίνονται καλύτερα χωρίς 

να πάρετε πάρα πολλά ρίσκα. 

 Η αφίσα 

Η αφίσα είναι διαδεδομένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη δημοφιλή 

παράδοση, καθώς είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας που 

αναγνωρίζεται ως μορφή τέχνης από τον 19ο αιώνα χάρη σε ζωγράφους όπως 

ο Σερέ, ο Μπονάρ και ο Τουλούζ Λωτρέκ.  

Οι καλλιτέχνες γκράφιτι και οι καλλιτέχνες του δρόμου της δεκαετίας του 1980 

το ανακατέλαβαν για να ανανεώσουν τις μεθόδους τους: τις περισσότερες 

φορές αποτελούσε κάτι τρελό ή παράνομο, και επομένως η αφίσα είναι ένα 

άλλο καλλιτεχνικό μέσο για να εκφραστούν. 

 Η οφθαλμαπάτη 

Και ποιος δεν έχει εκπλαγεί ποτέ από μια πρόσοψη ενός κτιρίου που, για 
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παράδειγμα, αντιπροσωπεύει τη ζωή που μπορεί να λάβει χώρα μέσα σε αυτό 

το κτίριο, από ένα αντικείμενο που φαίνεται σαν να βγαίνει έξω από το πλαίσιό 

του, από μια προοπτική που μας κάνει να νιώθουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε ένα 

δάσος, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε στο κέντρο μιας πόλης. Η τεχνική 

αυτή, που επιτυγχάνεται μέσα από τη ζωγραφική, απευθύνεται σε όσους την 

ανακαλύπτουν, κυρίως λόγω του ρεαλισμού της και της σχολαστικής δουλειάς 

των ζωγράφων. 

 Τέχνη εγκατάστασης (Installation Art) 

Πρόκειται για έργα φτιαγμένα από διάφορα αντικείμενα, φτιαγμένα για ένα 

συγκεκριμένο τόπο και σχεδόν πάντα εφήμερα. Ο αστικός χώρος, η τοπογραφία 

μιας συνοικίας, η ομορφιά ενός επίσημου κτιρίου, η πρωτοτυπία μιας 

συγκεκριμένης κατασκευής, είναι όλες πηγές έμπνευσης για τους καλλιτέχνες 

που δημιουργούν αυτές τις εγκαταστάσεις. Μπορούν να κατασκευαστούν από 

διάφορα υλικά: μέταλλο, ξύλο, υφάσματα, φώτα... 

 Βομβαρδισμός των νημάτων (Yarn Bombing) 

Γνωστό και ως «πλεκτογκράφιτι», ο βομβαρδισμός των νημάτων χρησιμοποιεί 

πλεκτά ή χρωματιστά νήματα.  

Οι βομβαρδισμοί των νημάτων καταλαμβάνουν την πόλη και την τέχνη του 

δρόμου χρησιμοποιώντας και καλύπτοντας το δρόμο με πλεκτά: παγκάκια, 

σκάλες, γέφυρες, αλλά και στοιχεία της φύσης, όπως κορμούς δέντρων, καθώς 

και γλυπτά σε πλατείες ή κήπους. Ένας από τους στόχους είναι να ντύσουμε 

δημόσιους χώρους, καθιστώντας τους λιγότερο απρόσωπους, εξανθρωπίζοντάς 

τους και προκαλώντας αντιδράσεις από περαστικούς.  

ΒΗΜΑ 4: Ποια είναι τα μηνύματα της τέχνης του δρόμου; 

- Διαμαρτυρία ενάντια σε μια κατάσταση της σύγχρονης κοινωνίας 
(καταναλωτισμός, νόμοι, πολιτική, ρατσισμός, σεξισμός, λογοκρισία, 
κλπ.) 

- Υποστήριξη μιας ιδέας. 
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- Να δώσει χαρά και ελπίδα στον κόσμο ομορφαίνοντας το περιβάλλον. 

- Να προκαλέσει μια σύνδεση με τους ανθρώπους αλλά και μεταξύ των 
ανθρώπων προκαλώντας αλληλεπίδραση και/ή συναίσθημα. 
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Das Bild beschreiben – 
Mαθαίνοντας πώς να περιγράφουμε 

μια εικόνα 
Περιγραφή 
 

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθουν οι μαθητές 
πώς να περιγράφουν μια εικόνα χρησιμοποιώντας το σωστό 
λεξιλόγιο. Όταν μάθουν πώς να το κάνουν αυτό, οι μαθητές 
θα αποκτήσουν επίσης δεξιότητες και γνώσεις ζωτικής 
σημασίας για να μάθουν πώς να περιγράψουν την 
πραγματικότητα που τους περιβάλλει. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

• Να αποκτήσουν λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή μιας εικόνας. 

• Να εξασκήσουν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή μιας εικόνας 

• Να εξασκήσουν την ικανότητα ομιλίας 

• Να εξασκήσουν την ικανότητα γραφής 

• Να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις τελικές σχολικές 
εξετάσεις 

Σχετικό μάθημα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
  
 

Υλικά: 10 εικόνες (μερικές από αυτές πιο στατικές, άλλες πιο 
δυναμικές) 

Φυλλάδια με εικόνες 

Προαπαιτόυμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 
 
 

Γνώση Γερμανικής γλώσσας - Επίπεδο A1+/A2 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας εικόνας 

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15-16 ετών) 
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Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο Δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή Μαθήματος  Επανάληψη 

 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

1. Επανάληψη του λεξιλογίου του προηγούμενου 
μαθήματος 

2. Μια υποδειγματική περιγραφή μιας εικόνας 

3. Εργασία σε ομάδες για την περιγραφή μιας 
εικόνας 

4. Παρουσίαση των περιγραφών 

5. Εργασία για το σπίτι 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 1. Παρουσίαση 

2. Συζήτηση 

3. Εργασία σε ομάδες 

Απαιτούμενα υλικά (κατά περίπτωση) 1. Εικόνες 
2. Η/Υ, φυλλάδια με εικόνες 
3. Μαυροπίνακας 
4. Κιμωλίες 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός κάνει μια επανάληψη του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή εικόνων με τους μαθητές. Ζητά από τους μαθητές τη λέξη στη 
μητρική γλώσσα και έπειτα οι μαθητές απαντούν με την ίδια λέξη στα 
γερμανικά. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μοιράζει τις τυπωμένες λέξεις στη μητρική 
γλώσσα των μαθητών. Οι μαθητές ρωτούν ο ένας τον άλλο (σε ζευγάρια), πώς 
είναι αυτές οι λέξεις στα γερμανικά. 

ΒΗΜΑ 2 (10 λεπτά): 
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Μετά την επανάληψη του λεξιλογίου, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μαζί το 
πρώτο παράδειγμα περιγραφής μιας εικόνας.  

Ο εκπαιδευτικός δείχνει μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την 
άσκηση. 

Κάθε μαθητής λέει μια πρόταση για την εικόνα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
λεξιλόγιο. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει έναν μαθητή για να γράψει τις προτάσεις 
στον πίνακα και βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν μια περιγραφή της 
εικόνας. Όλοι οι μαθητές γράφουν την περιγραφή στα τετράδιά τους. 

Στο τέλος της άσκησης, μετά τη δημιουργία της περιγραφής, ένας άλλος 
μαθητής που επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό διαβάζει τα πάντα δυνατά. 

ΒΗΜΑ 3 (12 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα 
παίρνει μια εικόνα για να την περιγράψει (οι εικόνες θα έχουν εκτυπωθεί από 
τον εκπαιδευτικό πριν από το μάθημα). 

Οι ομάδες έχουν 10 λεπτά για να προετοιμάσουν μια περιγραφή των εικόνων 
που τους δόθηκαν. 

ΒΗΜΑ 4 (12 λεπτά): 

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει την περιγραφή σε όλη 
την τάξη. Κατά τη διάρκεια της περιγραφής, η εικόνα εμφανίζεται από τον 
εκπαιδευτικό στη μεγάλη οθόνη. 

ΒΗΜΑ 5 (1 λεπτό): 

Εργασία για το σπίτι: κάθε μαθητής πρέπει να βρει μια εικόνα που του αρέσει 
και να γράψει μια περιγραφή στο τετράδιό του.  

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

Auf dem Bild sehe ich… 

im Vordergrund 

im Hintergrund 

links, rechts 

unten – oben 
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vorne – hinten 

ganz oben 

ganz hinten 

in den linken/rechten Ecke 

vor/neben/auf/hinter/über/zwischen dem/der 

in der Mitte/im Zentrum/im Mittelpunkt 

… sieht glücklich/traurig aus 

… wirkt sympathisch 

… sind vielleicht/vermutlich wahrscheinlich 

… hat … an 

… ist zu sehen 

auf der linken/rechten Seite 

Ich denke, glaube, meine, vermute, nehme an 

Ich habe den Eindruck 
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Εκμάθηση λεξιλογίου μέσα από 
έργα τέχνης 

 

Περιγραφή 
 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το σχέδιο μαθήματος για να 
εισαγάγουν διαφορετικά μέρη του λόγου, όπως 
επίθετα, ουσιαστικά και ρήματα ή για να κάνουν 
επανάληψη στους μαθητές.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι ● Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των μαθητών 

● Να μάθουν να εκφράζουν τις ιδέες τους με 
σαφήνεια και εν συντομία 

● Να ενισχύσουν τις δεξιότητες περιγραφής 

Σχετικά μαθήματα 
 

Ιστορία, Τέχνη 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν παραδώσει το 
μάθημα σχετικά με τα μέρη του λόγου και να δώσουν 
παραδείγματα. Συγκεντρώστε μερικές πληροφορίες 
σχετικά με τους καλλιτέχνες και τους πίνακες. 

Προετοιμάστε λίστες με λέξεις για κάθε πίνακα 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

Θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τα 
διάφορα μέρη του λόγου. 

Ηλικία Μαθητών 15-18 

Διάρκεια 1 ώρα (ή περισσότερο ανάλογα με το πόσους πίνακες 
θα χρησιμοποιήσουν) 

Επίπεδο δυσκολίας  Μέτριο  

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή/ Επανάληψη 
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Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

1. Παρουσιάστε/Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ 
ουσιαστικών, επίθετων και ρημάτων και ζητήστε 
παραδείγματα  

2. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4/5 ατόμων 

3. Παρουσιάστε κάθε πίνακα και ζητήστε διαφορετικές 
λέξεις για να τους περιγράψετε 

4. Μοιράστε στους μαθητές τις λίστες με τις λέξεις  

5. Δημιουργήστε μια ιστορία 

6. Αναθέστε πίνακες σε κάθε ομάδα ως εργασία στο 
σπίτι 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

1. Επιλέξτε τις καλύτερες λέξεις για να τις 
παρουσιάσετε σε ολόκληρη την τάξη 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Φορητός υπολογιστής και σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

2. Πίνακας- Μαρκαδόροι 
3. Φύλλα χαρτί 
4. Λίστες με λέξεις 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (15 λεπτά):  

Παρουσίαση των ουσιαστικών, των ρημάτων και των επιθέτων. Ζητήστε από 
τους μαθητές να δώσουν παραδείγματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
πίνακα για να καταγράψετε τις διαφορές και τα παραδείγματα και να τον 
αφήσετε εκεί ώστε να μπορούν να τον βλέπουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.  

ΒΗΜΑ 2 (5 λεπτά):  

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4/5 ατόμων. Θα ήταν χρήσιμο αν 
τοποθετούσατε τους μαθητές σε ομάδες μεικτών ακαδημαϊκών επιδόσεων. Με 
αυτόν τον τρόπο οι συνεργασίες των μαθητών θα μπορούσαν να είναι πιο 
παραγωγικές. 

ΒΗΜΑ 3 (10 λεπτά ανά πίνακα): 

Παρουσιάστε τον πίνακα και κάποιες γενικές πληροφορίες όπως το όνομα, την 
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ημερομηνία και τον καλλιτέχνη. Κάντε στους μαθητές ερωτήσεις όπως: Πώς θα 
περιγράφατε αυτόν τον πίνακα; Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτός ο πίνακας; Τι 
νομίζετε ότι είχε στο μυαλό του ο ζωγράφος όταν δημιούργησε αυτόν τον 
πίνακα; Μπορείτε να βρείτε συμβολισμούς; 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 10 λέξεις και στη 
συνέχεια να τις κατηγοριοποιήσουν ως ουσιαστικά, ρήματα ή επίθετα. Κάθε 
ομάδα παρουσιάζει τις λέξεις που βρήκε και εξηγεί στους υπόλοιπους το 
σκεπτικό πίσω από αυτές. Ο καθηγητής θα μπορούσε να πάρει τις καλύτερες ή 
πιο κατάλληλες λέξεις και να τις γράψει στον πίνακα ως μια μορφή 
αξιολόγησης. 

 

ΒΗΜΑ 4 (10 λεπτά): 

Μοιράστε στους μαθητές τις λίστες με τις λέξεις, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούνται από πιο εξειδικευμένες λέξεις από τις τρεις κατηγορίες (ρήμα, 
ουσιαστικά, επίθετα). Στην περίπτωση που ένας μαθητής δεν καταλαβαίνει μια 
λέξη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να την συσχετίσει με τον πίνακα και να 
εξηγήσει τη λέξη μέσα από αυτό το πλαίσιο. 

Με την εισαγωγή νέων λέξεων με αυτόν τον ελκυστικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές να γράψουν αυτές τις λέξεις όπως τις 
θυμούνται. Ως εκ τούτου, θα θυμούνται πιο αποτελεσματικά το λεξιλόγιο που 
έμαθαν. 

 

ΒΗΜΑ 5 (20 λεπτά):  

Με τις λέξεις που έχουν επιλέξει και εκείνες από τις λίστες λέξεων, οι ομάδες 
μπορούν να δημιουργήσουν μια ιστορία με βάση το έργο τέχνης που έχουν 
μπροστά τους. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι για το ίδιο το έργο τέχνης 
και το περιεχόμενό του, ή οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια ιστορία 
για τους ανθρώπους που απεικονίζονται σε αυτό. Κινήστε το ενδιαφέρον των 
μαθητών αναφέροντας μερικά πράγματα για τα ιστορικά γεγονότα κατά τη 
διάρκεια της δημιουργίας του πίνακα. Το βήμα αυτό αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της επικοινωνίας, της έκφρασης ιδεών και της χρήσης νέων 
λέξεων.  

ΒΗΜΑ 6: 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναθέσει 
ένα έργο τέχνης σε κάθε ομάδα ή κάθε μαθητή. Ως εργασία για το σπίτι, ο 109 
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εκπαιδευτικός μπορεί να προκαλέσει τους μαθητές να δουν ποιος μπορεί να 
επινοήσει τη μεγαλύτερη λίστα λεξιλογίου για να περιγράψει τα στοιχεία του 
πίνακα που τους δόθηκε.  
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ΜΟΥΣΙΚΗ/ΙΣΤΟΡΙΑ/ΤΕΧΝΗ 
Μουσική σημειογραφία στο Γρηγοριανό Μέλος 

Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί ως 
εισαγωγικό μάθημα στη μουσική 
σημειογραφία στο Γρηγοριανό Μέλος 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να:  

● αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της μουσικής του 
Γρηγοριανού Μέλους  

● αναγνωρίζουν τη μουσική σημειογραφία 
που χαρακτηρίζει το Γρηγοριανό Μέλος 

● έχουν γενική γνώση της θρησκευτικής 
μουσικής στην Ευρώπη του Μεσαίωνα 

Σχετικά μαθήματα Ιστορία, Ιστορία της τέχνης, Ιστορία της 
Μουσικής 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Εύρεση σύντομων μουσικών ηχογραφήσεων 
που να χαρακτηρίζουν το Γρηγοριανό Μέλος 

Εύρεση ψηφιακών αναπαραγωγών από 
παρτιτούρες Γρηγοριανών μελών - από 
διάφορα στάδια δημιουργίας 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
μαθητές  

Οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί την 
ιστορία του Μεσαίωνα.  

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15-
16 ετών) 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή μαθήματος  Εισαγωγή  
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων 
βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Εισαγωγή στη γενική γνώση της 
ιστορίας και της θρησκευτικής μουσικής 
στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα  

Βήμα 2: Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά 
μουσικά παραδείγματα του Γρηγοριανού 
τραγουδιού (2-3 σύντομα παραδείγματα)  

Βήμα 3: Γνωριμία με μερικά διαφορετικά 
παραδείγματα από παρτιτούρες της 
μεσαιωνικής περιόδου 

Βήμα 4: Περίληψη του μαθήματος 

Δραστηριότητες αξιολόγησης Σύντομες συζητήσεις και ερωτήσεις μετά 
από κάθε βήμα κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, 
βιντεοπροβολέας, έργα τέχνης 
αποθηκευμένα σε υψηλή ευκρίνεια ή στο 
διαδίκτυο, πρόσβαση στο YouTube και 
μουσικός εξοπλισμός για την 
αναπαραγωγή μουσικής 

Έντυπη έκδοση αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά):  

Εισαγωγή και συζήτηση του ιστορικού υποβάθρου στο Μεσαίωνα. Ο ρόλος των 
μοναστηριών στη μεσαιωνική πνευματική ζωή. Η δραστηριότητα του Πάπα 
Γρηγορίου Α' και ο ρόλος του στη συλλογή λειτουργικών ασμάτων για 
ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος. 

ΒΗΜΑ 2 (15 λεπτά): 

Επιλογή και παρουσίαση 2-3 παραδειγμάτων Γρηγοριανών μελών στους 
μαθητές. Μπορεί να υπάρχουν αποσπάσματα από μεγαλύτερα κομμάτια. Πολύ 
σημαντικό: Αυτά πρέπει να είναι παραδείγματα αυθεντικών κομματιών της 
περιόδου. Σήμερα, υπάρχουν πολλά κομμάτια σε στυλ Γρηγοριανού μέλους και 
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διασκευές των κομματιών. 

Μερικά τραγούδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

1. The Rosary — All 15 Mysteries — Gregorian Chant 
https://youtu.be/Muo1NNKUK80  

(Επιλογή 3 σύντομων αποσπασμάτων) 

2. “De profundis” 
https://youtu.be/QxFoRMysAtE 

3. “Dies Irae” 
https://youtu.be/VCBc39jTkC4 

4. “Felicidad del Cielo” 
https://youtu.be/hLAFlD23Kzs 

Σύντομες συζητήσεις και ερωτήσεις: 

1. Ποιος ερμήνευσε αυτά τα τραγούδια; 

2. Ακούσατε τα μουσικά όργανα; 

3. Σας άρεσαν; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών, παρουσιάστε τα χαρακτηριστικά του 
Γρηγοριανού μέλους: 

1. Άμεση σύνδεση με τη λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας 
2. Τραγούδι ενιαίας φωνής που εκτελείται συνήθως από μια χορωδία 

μοναχών 
3. Συνήθως υπάρχει απουσία ονόματος μιας σύνθεσης από τον συνθέτη - 

ανωνυμία 
 

ΒΗΜΑ 3 (15 λεπτά): 

Διεξάγετε μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές για τους τρόπους της 

σημειογραφίας σήμερα και στο παρελθόν. Εισαγωγή της έννοιας της 

Νευματικής σημειογραφίας («neumes»). 

Παρουσίαση μερικών παραδειγμάτων ψηφιακών αναπαραστάσεων από 

παρτιτούρες γρηγοριανών μελών. Προτεινόμενα παραδείγματα: 
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1. https://en.wikipedia.org/wiki/Neume#/media/File:Digraphic_neumes.png 

(Δεν υπάρχουν γραμμές, μόνο συλλαβές και γραφικοί χαρακτήρες) 

2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Graduale_Aboens

e.jpg 

(Μπορούμε ήδη να δούμε τέσσερις γραμμές) 

3. https://www.ccwatershed.org/gregorian/lesson-5-names-of-the-notes/ 

(λεπτομερέστερη περιγραφή των ονομάτων των Νευματικών σημειογραφιών) 

Σύντομες συζητήσεις και ερωτήσεις: 

1. Πώς ήταν τα μεσαιωνικά βιβλία τραγουδιών; 

2. Ήταν οι μεσαιωνικές παρτιτούρες παρόμοιες με τις μοντέρνες; 

3. Πόσες γραμμές χρησιμοποιούνταν κατά τον Μεσαίωνα για να γράψουν 

μουσική και πόσες γραμμές χρησιμοποιούνται σήμερα; 

ΒΗΜΑ 4 (5 λεπτά): 

Περίληψη του μαθήματος: 

Μια περίληψη των χαρακτηριστικών της μουσικής και της παρτιτούρας των 

Γρηγοριανών μελών. 

Εργασία για το σπίτι (ατομική): 

Βρείτε 3 παραδείγματα εκτελεστών και κομματιών εμπνευσμένων από το 

Γρηγοριανό μέλος σε ευρέως διαδεδομένη σύγχρονη ποπ μουσική. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
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Σημεία του ορίζοντα και 
προσανατολισμός 

Περιγραφή Σε αυτή τη δραστηριότητα θα εξερευνήσουμε τον 
προσανατολισμό: 

Όταν λέμε ότι κάποιος ζει μπροστά από μια συγκεκριμένη 
πλατεία ή το καμπαναριό μιας τσιμεντένιας εκκλησίας, 
τοποθετούμε το σπίτι σε σχέση με ένα συγκεκριμένο μέρος. 
Η κατάσταση ενός τόπου ή ενός προσώπου είναι, 
επομένως, η θέση τους σε σχέση με ορισμένα σημεία 
αναφοράς. Είναι επίσης όταν, εκτός από την τοποθέτηση 
ενός τόπου, γνωρίζουμε το μονοπάτι που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί.   

Εκπαιδευτικοί στόχοι ● Κατανόηση της σημασίας του προσανατολισμού και 
των σημείων του ορίζοντα.  

● Να είναι οι μαθητές σε θέση να προσανατολιστούν 
χρησιμοποιώντας σημεία αναφοράς 

● Να μπορούν να μιλούν για μέρη που χρησιμοποιούν 
σημεία του ορίζοντα 

Σχετικό Μάθημα Γεωγραφία 

Ηλικία Μαθητών 13-14 ετών 

Διάρκεια 1 ώρα 

Επίπεδο Δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή μαθήματος Επανάληψη 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

1. Προβληματισμός σχετικά με τον ήλιο και το φεγγάρι 

2. Προσδιορισμός των σημείων του ορίζοντα 

3. Επεξήγηση της δραστηριότητας 

4. Δραστηριότητα 
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Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

Προσδιορισμός των σημείων του ορίζοντα σε διαφορετικές 
καταστάσεις: Εικόνες και χάρτες 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 
2. Φωτογραφίες τοπίων 
3. Χάρτες 
4. Ένα σχέδιο ενός λαβύρινθου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά): 

Σε αυτό το βήμα ο εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του προσανατολισμού 
σχετικά με τις τοποθεσίες. Μπορεί να γίνει μια εισαγωγή στο θέμα βάζοντας 
τους μαθητές να σκεφτούν τι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι άνθρωποι ως σημείο 
προσανατολισμού: τη θέση του ήλιου, της σελήνης και των αστεριών.  

ΒΗΜΑ 2 (20 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί πώς προσανατολιζόμαστε με βάση τον ήλιο και τις 
σκιές, και αν είναι δυνατόν, μπορεί να βγει έξω από την αίθουσα μαζί με τους 
μαθητές και να τους δείξει με βάση τις δικές τους σκιές.  

ΒΗΜΑ 3 (10 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τη δραστηριότητα 

ΒΗΜΑ 4 (10 λεπτά):  

Η δραστηριότητα συνίσταται από τον προσδιορισμό του τόπου όπου λήφθηκε 
μια φωτογραφία σχετικά με τη θέση του ήλιου και στην απάντηση ερωτήσεων 
σχετικά με τη θέση διαφορετικών τοποθεσιών που βασίζονται σε άλλες 
τοποθεσίες πάνω σε έναν χάρτη.  

ΒΗΜΑ 5 (10 λεπτά): 

Σε αυτή τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα λαβύρινθο και 
ζητά από τους μαθητές να δώσουν οδηγίες για το πώς να βγουν έξω 
χρησιμοποιώντας τα σημεία του ορίζοντα.  

 

 
118 102 



 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

Η Τριαδική Περίοδος 
 

Περιγραφή  
 

Μια εισαγωγή στην Τριαδική περίοδο, περίπου 251.902 
εκατομμύρια χρόνια πριν (Mya) – 201.36 Mya. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Κατανόηση του χρονοδιαγράμματος της Τριαδικής 
περιόδου. Π.χ. σημείο έναρξης, διαφορετικές 
ονομασίες των σημείων της περιόδου και σημείο 
λήξης. 

● Επίγνωση του τρόπου εξέλιξης των ειδών κατά την 
πάροδο των χρόνων και πώς ορισμένα είδη έχουν 
παρόμοιες ιδιότητες με αυτές που υπάρχουν σήμερα. 

● Να είναι σε θέση οι μαθητές να περιγράψουν τη 
θεωρία τεκτονικών πλακών της εποχής και πού 
βρίσκονται σήμερα οι τομές. 

Σχετικά Μαθήματα Γεωγραφία, Παλαιοντολογία, Ιστορία  

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς 

• Επαρκής κατανόηση της εξέλιξης και της θεωρίας της 
τεκτονικής των πλακών. 

• Κατανόηση των αναγκών των μαθητών τους. 

• Να έχουν διαθέσιμο εκτυπωτή, ψαλίδι, χαρτί. 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 

Δείτε ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον αντίκτυπο της 
εξαφάνισης των ειδών 
https://www.britannica.com/video/188853/overview-
extinctions  

Ηλικία Μαθητών 12-14 ετών 

Διάρκεια 2 ώρες 

Μορφή Μαθήματος Εισαγωγή 
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Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Μάθημα 1. 

• Απόκτηση γνώσεων σχετικά με το τί σηματοδότησε την 
έναρξη της συγκεκριμένης περιόδου 

• Κατανόηση της βασικής λωρίδας του χρόνου. 

• Η δομή της Γης κατά την Τριαδική περίοδο. 
Χρησιμοποιώντας αποκόμματα που απεικονίζουν 
κομμάτια της γης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
με τμήματα κομμένα κατά μήκος των ορίων των 
πλακών και των οροσειρών, ζητήστε από τους μαθητές 
να ενώσουν και πάλι τα κομμάτια της γης. 

• Κατανόηση της ποικιλομορφίας των θαλάσσιων ειδών 
με την πάροδο του χρόνου. Αφαιρέστε αυτά που 
γράφει σε κάθε σημείο της λωρίδας του χρόνου και 
ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά. 

Μάθημα 2.  

• Κατανόηση της δυνατότητας της εξέλιξης των ειδών ως 
τρόπου ζωής όπως την ξέρουμε ότι είναι εφικτή.  

• Συζήτηση για το πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι 
εφικτό και ποια χαρακτηριστικά έχουν περάσει ανά 
τους αιώνες. 

• Να κατανοήσουν πώς έληξε η Τριαδική περίοδος. 

Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά 
σχετικά με την ποικιλομορφία της θαλάσσιας ζωής. 

2. Ανάλυση μέσω συζήτησης στην τάξη για το πώς είναι 
δυνατή η εξέλιξη και πώς έχουν εξελιχθεί τα 
διαφορετικά είδη. 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Πρόσβαση στο βίντεο της Britannica για το γεγονός 
μαζικού αφανισμού στη Γη 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

Κάθε βήμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 
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ΒΗΜΑ 1:  

Εισαγωγή στην ηφαιστειακή δραστηριότητα από την οποία έληξε η Πέρμια 
Περίοδος και η Πέρμια-Τριασική Εξαφάνιση. Εμφανίστε το χρονοδιάγραμμα με 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες μαζί με τις εικόνες της Γης κατά τη διάρκεια 
έναρξης της Τριαδικής περιόδου.  

ΒΗΜΑ 2: 

Εισαγωγή στην ποικιλομορφία της χλωρίδας με την αφαίρεση της λωρίδας του 
χρόνου. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν το 
χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το βίντεο. Εισάγετε τους 
μικροοργανισμούς της Τριαδικής περιόδου.  

ΒΗΜΑ 3.  

Εισαγωγή στα είδη της τότε εποχής, ξεκινώντας με το είδος Ceratodus  το οποίο 
αποτελεί την εισαγωγή των άκρων στη θαλάσσια ζωή. Στη συνέχεια, εισάγετε το 
είδος του Λυστρόσαυρου που αποτέλεσε την εισαγωγή παρόμοιων άκρων στα 
είδη της ξηράς. 

ΒΗΜΑ 4 

Θα πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσει η εισαγωγή του είδους Ποστόσουχου 
για να συνδεθεί ο φυτοφάγος Λυστρόσαυρος με το αντίστοιχο θηρευτικό του 
είδος. Αυτό το αρπακτικό είδος γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ κροκόδειλων, 
ερπετών και δεινοσαύρων. 

ΒΗΜΑ 5 

Παρουσιάστε εικόνες του Νοθόσαυρου που δείχνουν την εξέλιξη των 
θαλάσσιων ειδών ώστε να ξεκινήσουν να εμφανίζουν λαιμούς με ενεργούς 
μύες, παρόμοιους με αυτούς των Myrichthys pardalis (είδος χελιού). Είναι 
επίσης παρόμοια με τις φώκιες, καθώς ήρθαν στη ξηρά αλλά και με τους 
κροκόδειλους.  

ΒΗΜΑ 6. 

Πρόδρομος των Πτερόσαυρων, ένα μικρό, φτερωτό ερπετό που αποτελούσε 
πρωταρχικό αρπακτικό μεταξύ της Ύστερης Τριαδικής και της Ύστερης 
Κρητιδικής περιόδου. Το Lagerpetidae ήταν ένα μικρό ερπετό που το μέγιστο 
που μπορεί να έφτανε το μέγεθός του ήταν το 1 μέτρο. 
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ΒΗΜΑ 7 

Μετά από αυτό θα προχωρήσουμε σε είδη πτηνών με την εισαγωγή του 
Πτερόσαυρου. Αποτέλεσαν το πρώτο είδος ζώων (άλλα και εντόμων) που είχαν 
την ικανότητα να πετούν. Αντί να γλιστρούν ή να πηδούν, οι Πτερόσαυροι 
χρησιμοποίησαν τη δύναμη των φτερών τους για να δημιουργήσουν ζωή και να 
ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις. Αν και για πολλά χρόνια οι επιστήμονες 
πίστευαν ότι αυτά τα πλάσματα ήταν ο πρόδρομος των πτηνών, τώρα 
πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  

ΒΗΜΑ 8 

Κάντε μια συζήτηση χωρίζοντας την τάξη σε ομάδες και εξετάζοντας κάθε είδος 
ζώων της τότε εποχής (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, πτηνά και θαλάσσια) και 
συγκρίνοντάς τα με τα ζώα που βρέθηκαν στη σύγχρονη εποχή. 

ΒΗΜΑ 9 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τα τελικά στάδια της 
Τριαδικής Περιόδου. Αυτό γίνεται αρχικά με την εισαγωγή της θεωρίας 
τεκτονικών πλακών (ζητώντας από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά 
καθώς αυτό θα πρέπει να το θυμούνται από την αρχή του μαθήματος). *Οι 
πράσινες υπογραμμισμένες περιοχές σε αυτήν την εικόνα προσδιορίζουν τα 
όρια των τεκτονικών πλακών *  

ΒΗΜΑ 10 

Παρουσιάστε εικόνες από την Καρνιακή (Carnian), τη Νοριανή (Norian) και τη 
Ραϊτική (Rhaetian) περίοδο, για να δείξετε τις τελικές μορφές των σαρκοφάγων 
και των φυτοφάγων ειδών της πανίδας και των ειδών της χλωρίδας.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
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Σύγκριση Πολιτισμών 
 

Περιγραφή 
 

Συγκρίνοντας την ιστορία και τον πολιτισμό μέσω του 
φωτογραφικού φακού. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών και 
της κατανόησης των άλλων πολιτισμών 

● Να διερευνήσουν οι μαθητές πώς ο πολιτισμός 
επηρεάζει τις τρέχουσες εμπειρίες στη ζωή των 
ανθρώπων 

● Ενίσχυση της κριτικής σκέψης για τη χρήση της 
φωτογραφίας ως τρόπου διατήρησης της 
ιστορίας  

Σχετικά μαθήματα 
 

Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνικές Επιστήμες 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν γενική γνώση των 
διαφορετικών πολιτισμών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να έχουν γενική γνώση των διαφορετικών πολιτισμών 
που συνθέτουν την τάξη του μαθήματος. 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
μαθητές  
 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εισέρχονται 
στα μαθήματα με ανοιχτό μυαλό και να διερευνούν τις 
πολιτιστικές προκαταλήψεις με περιέργεια και 
συμπόνια.  

Ηλικία Μαθητών 
 

14-15 χρονών 

Διάρκεια 2 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας  Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Εργασία για το σπίτι & αξιολόγηση 
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Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

Μάθημα 1: 1 ώρα 

1. Κάντε μια εισαγωγή της έννοιας του πολιτισμού 
2. Παρουσιάστε εικόνες, χωρίστε μεγαλύτερες ομάδες 

σε μικρότερες ομάδες (ομάδες των 4), αναθέστε 
επιλεγμένες εικόνες σε κάθε ομάδα. 

3. Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν συζητήσεις 
στις ομάδες τους για το ποιες είναι οι εικόνες στο 
πλαίσιο του πολιτισμού και της παιδικής ηλικίας. 

4. Κάντε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τα βασικά 
σημεία που συζητήθηκαν. 

5. Αναθέστε στους μαθητές την εργασία παρουσίασης 
για το σπίτι  

Μάθημα 2: 1 ώρα 

1. Ομαδικές παρουσιάσεις  
2. Περίληψη με τα καλύτερα σημεία των 

παρουσιάσεων και εισαγωγή στην έννοια των 
φωτογραφιών ως ιστορικών τεχνουργημάτων. 

3. Ομαδική συζήτηση για παλιές φωτογραφίες  
4. Κουίζ 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

1. 5-λεπτη παρουσίαση των μαθητών στους 
συμμαθητές τους σχετικά με τον πολιτισμό που 
τους έχει ανατεθεί. 

Κάντε ένα κουίζ στην τάξη στο τέλος των μαθημάτων 
σχετικά με το περιεχόμενο που καλύφθηκε. 

Υλικά 1. Ηλεκτρονική πρόσβαση σε εικόνες και ιστοσελίδες 
για τους μαθητές ώστε να προετοιμαστούν για τις 
παρουσιάσεις. 

Χώρος στην τάξη για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε 
μικρότερες ομάδες.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

ΜΑΘΗΜΑ 1 (1 ΩΡΑ) 

ΒΗΜΑ 1 

Εισάγετε την έννοια του πολιτισμού και πώς έχει επηρεάσει την ιστορία. 
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Εξερευνήστε τις αντιλήψεις των μαθητών για το τι σημαίνει πολιτισμός για 
αυτούς.  

ΒΗΜΑ 2 

Παρουσίαση φωτογραφιών σε διαφάνειες ή σε έντυπη μορφή. Χωρίστε την τάξη 
σε μικρότερες ομάδες (ομάδες των 4). Δώστε στις ομάδες χρόνο να συζητήσουν 
τις αρχικές εντυπώσεις τους για τις φωτογραφίες. Αναθέστε επιλεγμένες εικόνες 
σε κάθε ομάδα ή επιτρέψτε στις ομάδες να επιλέξουν τη δική τους εικόνα. 

ΒΗΜΑ 3 

Συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες σχετικά με το ποια εικόνα τους έχει ανατεθεί, 
και από τον πολιτισμό από τον οποίο προέρχονται. Πώς είναι παρόμοιος ή 
διαφορετικός από τους πολιτισμούς στους οποίους μεγάλωσαν οι ίδιοι; Πώς 
μπορεί ο πολιτισμός να έχει επηρεάσει τις εμπειρίες των παιδιών στην εικόνα; 
Δώστε χρόνο στους μαθητές να συγκρίνουν και να ανταλλάξουν απόψεις για 
τους δικούς τους πολιτισμούς (οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την 
κάθε τάξη).  

ΒΗΜΑ 4 

Κάντε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν. 

ΒΗΜΑ 5 

Αναθέστε την εργασία για το σπίτι για τη δημιουργία μιας παρουσίασης και 
χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες εργασίας για να δείτε τι γνωρίζουν ήδη για 
τους πολιτισμούς που τους έχουν ανατεθεί και ποια είναι τα κενά στις γνώσεις 
τους. Δώστε χρόνο στις ομάδες να προγραμματίσουν τον τύπο παρουσίασης 
που θα ήθελαν να προετοιμάσουν. 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 (1 ΩΡΑ) 

ΒΗΜΑ 1 

Παρουσιάσεις των ομάδων σχετικά με τους πολιτισμούς που τους έχουν 
ανατεθεί. 

ΒΗΜΑ 2 

Περίληψη των καλύτερων σημείων των παρουσιάσεων και εισαγωγή στην 
έννοια των φωτογραφιών ως ιστορικών τεχνουργημάτων. 

ΒΗΜΑ 3 
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Κάντε μια ομαδική συζήτηση για τις παλιές φωτογραφίες που μπορεί να έχουν 
δει των γονέων/κηδεμόνων/μελών της οικογένειάς τους και εντοπίστε τις 
διαφορές με τη σύγχρονη ιστορία. Εξερευνήστε πώς η φωτογραφία μπορεί να 
είναι χρήσιμη στην καταγραφή βασικών κοινωνικών στιγμών τόσο στην 
οικογενειακή όσο και στην παγκόσμια ιστορία. Διερευνήστε τον πιθανό 
αντίκτυπο της σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτό.  

ΒΗΜΑ 4 

Κουίζ πάνω στο περιεχόμενο που καλύφθηκε. 
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 Φεμινισμός: πώς διαμορφώνουν 
οι σύγχρονοι καιροί και το 

διαδίκτυο την ταυτότητα των 
γυναικών τον 21ο αιώνα;  

 

Περιγραφή 

 

Το διαδίκτυο διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή των 
νέων. Διαμορφώνει το μυαλό μιας ολόκληρης γενιάς. Το 
Διαδίκτυο είναι ένα κοινωνικό και κοινωνιολογικό 
φαινόμενο και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και 
τρέλες του επηρεάζουν πραγματικά τα συμφέροντα και την 
κοσμοθεωρία των νέων. Πρόσφατα, το Διαδίκτυο έχει 
αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο ένα κοινωνικό 
εργαλείο, το οποίο είδαμε μετά την υπόθεση του Χάρβεϊ 
Γουαϊνστάιν και το κίνημα #metoo, καθώς και το κίνημα 
BLM.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 

● Να δουν οι μαθητές τη σημασία του διαδικτύου ως 
σοβαρού εργαλείου στα χέρια των νέων, το οποίο 
μπορούν να χρησιμοποιούν όποτε θέλουν 

● Παρουσίαση της πρόσφατης ιστορίας του 
φεμινισμού καθώς και των σημαντικών μορφών του 
φεμινιστικού κινήματος στις δεκαετίες του '90, του' 
00 και του '10 

Σχετικά μαθήματα Ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες 
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Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 

προετοιμασίας για τους 

εκπαιδευτικούς  

Παρουσιάστε την ιστορία του φεμινισμού στους 
μαθητές σας. Είναι σημαντικό να παρουσιάσετε τον 
φεμινισμό ως ένα πολύπλευρο, συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κίνημα - συμπεριλαμβανομένου του 
δεύτερου και τρίτου κύματος του φεμινισμού, 
καθώς και διαφορετικών κινημάτων εντός του 
φεμινισμού, όπως ο οικοφεμινισμός, ο 
κυβερνοφεμινισμός, ο Φεμινισμός του σφάλματος 
(glitch feminism) και ο ξενοφεμινισμός.  

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 

προετοιμασίας για τους μαθητές  

Κάντε την έρευνά σας για τον φεμινισμό και για το 
πώς άλλαξε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. 
Θεωρείτε τον εαυτό σας ως φεμινιστή; Μπορεί ένας 
άντρας να είναι φεμινιστής; Ή απλά ένας σύμμαχος;  

Ηλικία Μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (17-18 ετών) 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος  Αξιολόγηση 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 

βήμα προς βήμα 

Οι μαθητές θα ορίσουν τον φεμινισμό και θα 
συζητήσουν τις εισηγήσεις τους. Θα διαπιστώσουν 
ότι υπάρχουν πολλά είδη φεμινισμού και ότι το 
φεμινιστικό κίνημα της δεκαετίας του 1960 δεν ήταν 
απαραίτητα το ίδιο με αυτό που είναι σήμερα. Στη 
συνέχεια, θα σκεφτούν τον αντίκτυπο που έχει το 
Διαδίκτυο στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων και 
των απόψεών τους, εάν έχουν. Στη συνέχεια, θα 
σκεφτούν τι ρόλο παίζει το Διαδίκτυο στη ζωή τους.  

Απαιτούμενα υλικά (κατά 

περίπτωση) 

1. Έντυπη μορφή αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

     ΒΗΜΑ 1: Ορισμός του φεμινισμού (10 λεπτά) 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «φεμινισμός»; Ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό; 

Κάντε έναν καταιγισμό ιδεών για 3 λεπτά. Γράψτε τις προτάσεις σας σε ένα 

φύλλο χαρτί.  

Συγκρίνετε τις προτάσεις σας με αυτές των συμμαθητών σας. Τι συμπεράσματα 

μπορείτε να βγάλετε; Ήταν όλες οι προτάσεις σας θετικές; Αν όχι, γιατί; 

Δικαιολογήστε την επιλογή σας. Στη συνέχεια, μαζί με τους συμμαθητές σας και 

τον καθηγητή σας, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:  

Ο φεμινισμός είναι………………………………………………………. 

Ο φεμινισμός δεν είναι………………………………………………... 

ΒΗΜΑ 2: Ο φεμινισμός στην εποχή του διαδικτύου (10 λεπτά) 

Πώς πιστεύετε ότι ο φεμινισμός σήμερα διαφέρει από τον φεμινισμό των 

δεκαετιών 60 και 70 του εικοστού αιώνα; Με ποιο τρόπο;  

Ο φεμινισμός στις δεκαετίες του 1960 

και του 1970 

Ο φεμινισμός το 2022 

  

  

  

  

  

  

130 



 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

 

Θεωρείτε τον εαυτό σας ως φεμινιστή; Το διαδίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της φεμινιστικής σας ταυτότητας; Εάν ναι, εξηγήστε: ποια στοιχεία 

ακριβώς διαδραμάτισαν ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία;  

ΒΗΜΑ 3. Πώς διαμορφώνουν οι σύγχρονοι καιροί και το διαδίκτυο τα 

σώματα των γυναικών τον 21ο αιώνα; / κίνημα του «Body positivity» (10 

λεπτά) 

Το διαδίκτυο και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν 

πλεονεκτήματα για τους νέους. Τους επιτρέπει να δημιουργούν τις 

διαδικτυακές τους ταυτότητες, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

δημιουργούν κοινωνικά δίκτυα. Για κάποιους, ευτυχώς, το Instagram και το 

TikTok έχουν γίνει ένας ασφαλής χώρος όπου μπορούν να εκφραστούν πλήρως 

και εντελώς ανοιχτά. Για άλλους, αυτές οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

γίνονται οι χειρότεροι εχθροί τους, όπου ο εκφοβισμός και η παρενόχληση 

είναι ένα καθημερινό φαινόμενο για αυτούς. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, τα σώματα των οποίων 

αποτελούν αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης. Μπορούμε σίγουρα να 

πούμε ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν τις 

ταυτότητες των γυναικών.  

Αλλάζει το διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε το σώμα σας; Τι σημαίνει 

για εσάς το να έχετε θετική στάση προς το σώμα (body positive); Ποια είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος; Γράψτε τις προτάσεις σας και, στη 

συνέχεια, μοιραστείτε τα με τους συμμαθητές και τον καθηγητή σας. Είναι το 

body positivity απλά μια αποδοχή του σώματός σας, ή υπάρχει κάτι 

περισσότερο πίσω από αυτό;  
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ΒΗΜΑ 4. Πώς διαμορφώνουν οι σύγχρονοι καιροί και το διαδίκτυο τα 

σώματα των γυναικών τον 21ο αιώνα; / κίνημα #metoo (10 λεπτά) 

Κατά τη γνώμη σας, τι αντίκτυπο είχαν αυτά τα κινήματα στη διαμόρφωση της 

ταυτότητάς σας ως γυναίκα και στις ταυτότητες των γυναικών γύρω σας; Ή 

μήπως δεν είχαν καθόλου; Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να αναφέρετε 

άλλα κινήματα που είχαν αντίκτυπο στη ζωή σας ή που την άλλαξαν με κάποιο 

τρόπο. Πιστεύετε ότι αυτού του είδους τα κινήματα και τα κοινωνικά δρώμενα 

έχουν κάποια επίδραση και αξία;  

Συμπληρώστε τις προτάσεις και αναπτύξτε το θέμα. Δεν χρειάζεται να 

συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις. Εκφέρετε την άποψή σας.  

Για μένα, το κίνημα του body positivity άλλαξε……………………………………………. 

Χάρη σε αυτό το κοινωνικό κίνημα, κατάλαβα……………………………………………… 

Το κίνημα #metoo μου έδειξε ότι………………………………………………………… 

Νομίζω ότι οι γυναίκες που μιλούν για τις εμπειρίες τους 

είναι………………………………. 

Τα πράγματα που συμβαίνουν στο διαδίκτυο μου προκαλούν 

……………………………………………  

ΒΗΜΑ 5. Αντίο, Ίντερνετ. Δεν θα τα ξαναπούμε σύντομα (10 λεπτά) 

Ως ένα 17χρονο άτομο, έχετε γεννηθεί στην εποχή του διαδικτύου. Μπορείτε να 

φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτό; Τι θα αλλάζατε;  

Χωρίς το διαδίκτυο, η ζωή μου θα ήταν………………………………………………………. 

Ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας ζωής χωρίς το 

διαδίκτυο για μια γυναίκα; Βάλτε τα στον παρακάτω πίνακα και συζητήστε τις 

απαντήσεις σας με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας.  
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Ζώντας χωρίς το διαδίκτυο  

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

  

  

  

 

https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-

second-third-fourth  
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Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 Διαφορετικές αναπαραστάσεις της γυναικείας 
ομορφιάς στην ιστορία 

Περιγραφή 
 

Η ομορφιά πάντα είχε μια γοητεία για την 
ανθρωπότητα, μέσα από την προσέγγισή της στην 
τελειότητα. Ιστορικά, η ανθρωπότητα επεδίωκε να 
φτάσει πιο κοντά σε αυτή την τελειότητα, ανεξάρτητα 
από το φύλο. Είτε μέσω της τέχνης (ζωγραφική, 
γλυπτική, μουσική κ.λπ.) είτε μέσω της λατρείας της 
φυσικής εμφάνισης, αυτή η έλξη προς την τελειότητα 
είναι πάντα παρούσα. Η υποκειμενική φύση της 
ομορφιάς καθορίζεται στην πραγματικότητα από την 
κοινωνία. Αυτό το μάθημα επομένως διασχίζει τους 
αιώνες για να δείξει την εξέλιξη των γυναικείων 
κανόνων ομορφιάς μέσα στους αιώνες. 

Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 
 

● Να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά 
πρότυπα γυναικείας ομορφιάς. 

● Να αποκτήσουν επίγνωση της επιρροής της 
κοινωνίας μας στα ιδανικά ομορφιάς που 
διαδίδονται. 

● Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εξέλιξη 
της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται στη μόδα. 

Σχετικά μαθήματα 
 

Ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες 

Προαπαιτούμενα 
βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για 
τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Μπορείτε να κάνετε μια εισαγωγή στο μάθημα 
ζητώντας από τους μαθητές να σκεφτούν τα ιδανικά 
πρότυπα ομορφιάς για άνδρες και γυναίκες, πρώτα ο 
καθένας μόνος του και στη συνέχεια όλοι μαζί, 
βάζοντάς τους να αναλογιστούν τι είναι αυτό που 
καθορίζει τις απόψεις τους. 

+ Μέρος 1 του παρόντος μαθήματος 

Προαπαιτούμενα 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές 
να βρουν εικόνες γυναικών που θεωρούν όμορφες και 
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βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για 
τους μαθητές  
 

να εξηγήσουν τα κριτήρια που τους οδήγησαν στην 
επιλογή τους. 

Ηλικία Μαθητών 
 

15-16 ετών 

Διάρκεια 
50 λεπτά 

Επίπεδο 
δυσκολίας  

χαμηλό 

Μορφή μαθήματος 
Εισαγωγή 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

Οι μαθητές θα συζητήσουν και θα προβληματιστούν 
για το τι είναι η ομορφιά και ποια κριτήρια την 
καθορίζουν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα τους 
δείξει ότι τα κριτήρια της ομορφιάς εξελίσσονται 
ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. 

Απαιτούμενα 
υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Έντυπη μορφή αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: Εισαγωγή 

Η ομορφιά πάντα γοήτευε την ανθρωπότητα. Πράγματι, οι άνθρωποι πάντα 

προσπαθούσαν να φτάσουν πιο κοντά στην τελειότητα. Αλλά τι είναι η 

ομορφιά; Είναι κάτι που μπορεί να οριστεί ορθολογικά ή είναι μια εντελώς 

υποκειμενική έννοια; Μέσα από αυτό το μάθημα θα δούμε ότι τα πρότυπα 

ομορφιάς εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και του χώρου. Έτσι, αυτό 

που θεωρείτο όμορφο πριν από έναν αιώνα δεν θεωρείται απαραίτητα όμορφο 

σήμερα. Οι κανόνες της ομορφιάς ακολουθούν την εξέλιξη της μόδας και 

εξαρτώνται επίσης από τις τεχνολογικές καινοτομίες, με την πλαστική 
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χειρουργική να αποτελεί το πιο δυνατό παράδειγμα. Από τη διάφανη νύμφη 

μέχρι τη γλυκύτατη ξανθιά και τη σαρκώδη γυναίκα της αστικής τάξης, οι 

κανόνες της ομορφιάς αλλάζουν συνεχώς με την πάροδο των αιώνων.  

ΒΗΜΑ 2: Τι θεωρείται ένας κανόνας ομορφιάς; 

Ο «κανόνας ομορφιάς» αναφέρεται στα αυστηρά καθορισμένα πρότυπα 

ομορφιάς για ένα συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Η σωματική ομορφιά 

καθορίζεται έτσι από τα πρότυπα, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά από τα 

άτομα, για να θεωρούνται όμορφα. Αντιστοιχούν σε διαστάσεις, αρμονία, ένα 

συνδυασμό χαρακτηριστικών. Τα πρότυπα αυτά ποικίλλουν ανά τους αιώνες 

και μερικές φορές αντιστρέφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καθορίζουν 

εάν ένα άτομο είναι όμορφο ή όχι, ανάλογα με την εμφάνισή του και την 

περίοδο στην οποία ζει. 

ΒΗΜΑ 3: Ομορφιά ανά τους αιώνες.  

 Η περίοδος Μπαρόκ (17ος-18ος αιώνας) 

Οι γυναίκες ήθελαν πολύ να έχουν χλωμό δέρμα. Για την 

ακρίβεια, δεν έπρεπε να μοιάζουν με τις κατώτερες τάξεις: 

οι αγρότες, οργώνοντας κάτω από τον καυτό ήλιο, είχαν 

μαυρισμένο δέρμα, το οποίο τότε δεν εκτιμιόταν από την 

κοινωνία. Αντίθετα, οι αριστοκράτες διατηρούσαν το 

«γαλάζιο αίμα» τους, σύμβολο της τάξης τους, 

καλύπτοντας τους εαυτούς τους με μάσκες και ομπρέλες για τον ήλιο.  

Για να κάνουν τα πρόσωπά τους πιο όμορφα, οι γυναίκες 

έκοβαν αστέρια, λουλούδια και καρδιές από κομμάτια 

υφάσματος και τα κολλούσαν στα πρόσωπα ή τα ντεκολτέ 

τους για να δημιουργήσουν πρωτότυπα σημάδια στο 

δέρμα τους. Χρειάζονταν για να κρύψουν την ευλογιά ή 

Η Μαρία-Αντουανέτα 
κρατώντας ένα 
τριαντάφυλλο, Ελιζαμπέτ 
Βιζέ Λε Μπρεν, Μουσείο 
Ανακτόρου των Βερσαλλιών 

Madame Moitessier, Ingres, 
1851, National Gallery of Art, 
Washington 
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τα σπυράκια. Αλλά αργότερα, αυτά τα ψεύτικα σημάδια απέκτησαν κι άλλο 

νόημα. Ένα απλό σημάδι ομορφιάς στο δεξί μάγουλο σήμαινε ότι η γυναίκα 

ήταν παντρεμένη. Αν ήταν στο αριστερό μάγουλο, η γυναίκα ήταν 

αρραβωνιασμένη για παράδειγμα. 

Το ιδανικό γυναικείο σώμα της εποχής αποτελούνταν από μια λεπτή μέση, 

φαρδιούς γοφούς και μεγάλο στήθος, γι’ αυτό και ο κορσές, οι μεγάλες φούστες 

και τα τακούνια έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας 

της εποχής του Μπαρόκ. Οι γυναίκες έκαναν εξαιρετικά ψηλά χτενίσματα με 

ψεύτικα μαλλιά, χρησιμοποιώντας βούτυρο ή λίπος όταν δημιουργούσαν το 

χτένισμα. 

 19ος αιώνας 

Οι άνθρωποι άρχισαν να φορούν ρούχα που δεν 

εξέφραζαν μόνο την κοινωνική τους θέση, αλλά και την 

ατομικότητά τους. Η επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδος επέτρεψε τη δημιουργία υφασμάτων με 

διαφορετικά χρώματα και σχέδια.  

Τα ανδρικά ρούχα άρχισαν να επηρεάζουν το στυλ των 

γυναικείων ρούχων. Οι νεαρές γυναίκες άρχισαν να 

φορούν πουκάμισα, σακάκια και γιλέκα. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, τα πιο 

κοντά φορέματα άρχισαν να γίνονται δημοφιλή. Οι σφιχτοί κορσέδες έδωσαν 

τη θέση τους σε φορέματα με ανοιχτό στήθος και λαιμό. Οι πεσμένοι ώμοι, η 

στενή μέση και οι φαρδιοί γοφοί εξακολουθούσαν να είναι στη μόδα. 

Η λεύκανση του δέρματος σταδιακά εξαφανίστηκε αλλά ξεκίνησε το πάθος για 

τις βαφές μαλλιών. Οι βαφές μαλλιών φτιάχνονταν από μόλυβδο ή νιτρικό 

άργυρο. Οι γυναίκες έπλεκαν τα μαλλιά τους με λουλούδια και κορδέλες. Οι 

φράντζες και οι αφέλειες έγιναν πολύ δημοφιλείς. 
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Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, δύο τύποι γυναικών ήταν οι πιο δημοφιλείς: 

η όμορφη γυναίκα που φαινόταν άρρωστη και η γυναίκα της αστικής τάξης. 

Αυτή η περίοδος ήταν μια εποχή που η αρετή και η ολοκληρωμένη θηλυκότητα, 

αυτή της ενάρετης συζύγου, ήταν στο προσκήνιο. Σαρκώδης, με λευκό δέρμα 

σαν γάλα, αυτή η γυναίκα ενσαρκώνει την ομορφιά στην πιο ομαλή και πιο 

κωδικοποιημένη μορφή της. Η παχυσαρκία ήταν το σημάδι μιας 

ικανοποιημένης μητρότητας. Ενισχύεται από ψεύτικα οπίσθια και κορσέδες 

που σπρώχνουν το στήθος προς τα εμπρός. 

Ο άλλος τύπος γυναίκας στη μόδα εκείνη την εποχή ήταν η όμορφη γυναίκα 

που φαινόταν άρρωστη. Ήταν λεπτή, σχεδόν αδύνατη γυναίκα, με κηρώδη 

επιδερμίδα και μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια της, που συχνά τονίζονταν 

από μπλε μελάνι. Συμβόλιζε τη μελαγχολία, την απόγνωση και το μυστήριο. 

Όλα αυτά τα σημάδια μελαγχολίας και απελπισίας την έκαναν μυστηριώδη, 

απόμακρη και φανταστική. Οι γυναίκες έπιναν ξύδι και λεμόνι για να κάνουν 

την επιδερμίδα τους να φαίνεται θολή και στερούνταν τον ύπνο τους για να 

αποκτήσουν μαύρους κύκλους.  

 20ος αιώνας 

Ο εικοστός αιώνας άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα 

πράγματα. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η εμφάνιση του 

φεμινισμού και η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος που 

σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα συνέβαλαν στην 

αλλαγή των προτύπων ομορφιάς. Τα ρούχα, το μακιγιάζ και τα 

χτενίσματα έγιναν το μέσο έκφρασης της προσωπικότητας ενός ατόμου. Αυτός 

ο αιώνας έχει δει πολλούς διαφορετικούς κανόνες ομορφιάς. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γυναίκες εγκατέλειψαν τους κορσέδες. 

Για την ακρίβεια, το 1917, η αμερικανική πολεμική βιομηχανία απηύθυνε 

έκκληση στις Αμερικανίδες να σταματήσουν να αγοράζουν κορσέδες από 
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ατσάλινη μπανέλα προκειμένου να σώσουν αυτό το μέταλλο. Σώθηκαν 28.000 

τόνοι χάλυβα, αρκετοί για να φτιάξουν δύο πολεμικά πλοία! Οι γυναίκες έπρεπε 

να έχουν επίπεδο στομάχι και γλουτούς, μυώδεις βραχίονες, λεπτά πόδια, 

μικρά και καλά διαχωρισμένα στήθη. 

 

Οι γυναίκες έπρεπε να είναι αδύνατες για να δείξουν ότι έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να τρώνε πιο εκλεπτυσμένα τρόφιμα, όπως ψάρια ή φρούτα, και να 

έχουν χρόνο για άσκηση. Με άλλα λόγια, το να ήταν λεπτές αποτελούσε 

συνώνυμο με την υψηλή κοινωνική θέση.  

Στον απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

ωστόσο, ο τύπος του αγοροκόριτσου έχασε τη 

δημοτικότητά του και το λεπτό σώμα ήταν ένα σημάδι 

κακής υγείας! Το Χόλιγουντ, το νέο παντοδύναμο 

εργοστάσιο εκπλήρωσης ονείρων, δημιούργησε ένα 

νέο γυναικείο ιδεώδες: ξανθές και αισθησιακές, οι 

ηθοποιοί του Χόλιγουντ έμοιαζαν πάντα με τη Μέριλιν Μονρόε. Η τελευταία, η 

οποία ξεκίνησε ποζάροντας γυμνή για ημερολόγια, μεταμορφώθηκε έτσι ώστε 

να ταιριάζει απόλυτα με το νέο μοντέλο: έχοντας βάψει τα μαλλιά της ανοιχτό 

ξανθό, έγινε η ίδια η εικόνα της ιδανικής ομορφιάς, αγνής και αισθησιακής, 

εκρηκτικής αλλά και με μια παιδικότητα. Στις διαφημίσεις, οι γυναίκες pin-up 

πολλαπλασιάστηκαν: αυτές οι αισθησιακές και μητρικές γυναίκες ήταν 

καθησυχαστικές, το σώμα τους ήταν σημάδι αφθονίας και καλής υγείας. Ήταν 

επίσης το τέλος της χλωμής επιδερμίδας: το μαυρισμένο πρόσωπο, συνώνυμο 

με μια σπορ και ευάερη ζωή, ήταν το νέο ιδανικό πρότυπο.  

Κατά τη δεκαετία του 1960, το λεπτό σώμα επανήλθε στη 

μόδα: οι γυναίκες έπρεπε να είναι ψηλές και πολύ λεπτές, με 
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κοντά μαλλιά σαν το μοντέλο Τουίγκι. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και με το κίνημα των χίπις, 

οι γυναίκες ξεφορτώθηκαν τους κορσέδες και τα σουτιέν για 

να δείξουν ελεύθερα τη φιγούρα τους. Σιγά-σιγά, η ιδανική 

ομορφιά απομακρύνθηκε από τον αστικό ζουρλομανδύα της: 

το καθιερωμένο μοντέλο απορρίφθηκε και οι γυναίκες 

απελευθερώθηκαν.  

Ωστόσο, η τάση προς το λεπτό σώμα που επανεμφανίστηκε 

στη δεκαετία του 1960 συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 20ου 

αιώνα. Τα μοντέλα ήταν λεπτά, όλα τα περιοδικά μιλούσαν 

για δίαιτες και οι διάσημες γυναίκες ήταν λεπτές με μεγάλο 

στήθος. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (STEM) 
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Επιστήμη και Ανακάλυψη 
Εργασία για το σπίτι – η Χρυσή Τομή στην 

Τέχνη 
Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μετά από ένα μάθημα στη Γεωμετρία και τη Χρυσή 
Τομή.  

Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, οι 
μαθητές θα ανακαλύψουν το έργο του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι και γενικότερα τη χρήση της Χρυσής 
Τομής (χρυσό ορθογώνιο) στην τέχνη, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή συμμετρικών 
και γεωμετρικά ευχάριστων έργων τέχνης. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Οι μαθητές θα είναι σε θέση να:  
• κατανοήσουν τη χρήση της Χρυσής Τομής στα 

έργα τέχνης 
• ανακαλύπτουν στοιχεία της χρυσής τομής που 

χρησιμοποιείται στους πίνακες 
• δημιουργούν το δικό τους έργο τέχνης με 

βάση τη χρυσή τομή 
Σχετικά Μαθήματα Μαθηματικά, Γεωμετρία, Τέχνη, Ιστορία της τέχνης 

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς 

Θα πρέπει να έχουν παραδοθεί τα μαθήματα 
γεωμετρίας και να έχει γίνει μια εισαγωγή στην 
Χρυσή Τομή 

Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις 
γεωμετρικές θέσεις, πώς να δημιουργούν και να 
βρίσκουν γεωμετρικά σχήματα σε χαρτί και να έχουν 
καλή γνώση της δημιουργίας βασικών γεωμετρικών 
δομών και της έννοιας της Χρυσής Τομής  

Ηλικία μαθητών Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (14-15 ετών) 
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Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Εργασία για το σπίτι 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 
βήμα προς βήμα

Άσκηση 1: Θυμηθείτε την έννοια της Χρυσής Τομής 
και παρουσιάστε παραδείγματα για το πώς να βρείτε 
τη Χρυσή Τομής στους πίνακες του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι 

Άσκηση 2: Εντοπίστε τη χρυσή τομή σε άλλους 
πίνακες 

Υλικά Φορητός υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο, 
χάρακας, μαρκαδόρος, έντυπες μορφές των πινάκων 
ή ηλεκτρονικές μορφές των πινάκων, έντυπη έκδοση 
του προτύπου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ  

Οι εργασίες απευθύνονται άμεσα στους μαθητές, καθώς αυτό είναι ένα 

παράδειγμα εργασίας για το σπίτι που θα μπορούσε να τους ανατεθεί για τη 

Χρυσή Τομή. 

Άσκηση 1 (15 λεπτά): 

Μια σύντομη υπενθύμιση της Χρυσής Τομής:  

Η Χρυσή Τομή, γνωστή και ως «θεϊκή αναλογία», είναι η τομή του μήκους 

διαιρούμενου με το πλάτος των ορθογωνίων.  

 

Ο τομή όπου  𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇ύ𝜏𝜏𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜋𝜋𝜇𝜇𝜇𝜇𝜋𝜋𝜏𝜏ά 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜋𝜋 𝐴𝐴
𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏ό𝜏𝜏𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜋𝜋𝜇𝜇𝜇𝜇𝜋𝜋𝜏𝜏ά 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜋𝜋 𝐴𝐴

=  𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇ύ𝜏𝜏𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜋𝜋𝜇𝜇𝜇𝜇𝜋𝜋𝜏𝜏ά 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜋𝜋 𝐵𝐵
𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏ό𝜏𝜏𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜋𝜋𝜇𝜇𝜇𝜇𝜋𝜋𝜏𝜏ά 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜋𝜋 𝐵𝐵

 = 1.618 

 

Αυτό μπορεί να φαίνεται αφηρημένο, αλλά θα το δούμε μέσα από τα μάτια των 

καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες συχνά ενσωματώνουν τη Χρυσή Τομής στα έργα 
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τους, επειδή είναι αισθητικά ευχάριστο. Ως αποτέλεσμα, η Χρυσή Τομή 

βρίσκεται σε πολλά διάσημα κτίρια (Αιγυπτιακές Πυραμίδες, Παρθενώνας, κ.λπ.) 

και έργα τέχνης, όπως αυτά του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Μουσείο Επιστημών, 

2022). 

Επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για να εξερευνήσετε πώς μπορεί να 

βρεθεί η Χρυσή Τομή στο έργο τέχνης του Λεονάρντο Ντα Βίντσι: 

www.leonardoda-vinci.org 

Άσκηση 2 (30 λεπτά): 

Αφού εξερευνήσετε την ιστοσελίδα, θα πρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι χρησιμοποίησε τη χρυσή τομή στο 

έργο του. Τώρα, ας δούμε μερικά έργα τέχνης από άλλους καλλιτέχνες και να 

διερευνήσουμε αν χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Τομή μετρώντας τους πίνακες ή 

χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο. 

• Σάντρο Μποττιτσέλλι, Η Γέννηση της Αφροδίτης (1483-1485) 

• Μιχαήλ Άγγελος, Η Δημιουργία του Αδάμ (1508-1512) 

• Ραφαήλ, Παναγία με την Καρδερίνα (1505-1506) 

• Πέτρους Κρίστους, Ο Άγιος Ελίγιος στο εργαστήριό του (1449) 

• Πιτ Μοντριάν, Tableau 1 (1921) 

Αφού τελειώσετε με τους πίνακες, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Μήπως κάποιο από τα έργα τέχνης παρουσίασε τη Χρυσή Τομή; 

2. Το βρήκατε αυτό από τις μετρήσεις ή κοιτάζοντας μέσα από το χρυσό 

ορθογώνιο; 

3. Ποιο έργο τέχνης σας άρεσε περισσότερο; Γιατί; 
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4. Ονομάστε 3 ενδιαφέροντα πράγματα (γεγονότα, έργα τέχνης) που μάθατε 

από αυτή τη δραστηριότητα. 
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Η συμμετρία στην Αρχαία Ελλάδα 
 

Περιγραφή Οι συμμετρίες στα μαθηματικά είναι πολύ σημαντικές 
στη γεωμετρία. Επιτρέπουν την αναπαραγωγή 
μοτίβων και τον υπολογισμό σημαντικών δεδομένων. 
Αυτό το μάθημα δείχνει στους μαθητές ότι 
συμμετρίες μπορούν να υπάρχουν στον πραγματικό 
κόσμο δείχνοντάς τους θραύσματα αγγείων από την 
Αρχαία Ελλάδα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• να αναγνωρίζουν τύπους συμμετριών σε 
φιγούρες 

• να βρίσκουν στοιχεία από συμμετρίες σε 
φιγούρες 

Σχετικά μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική 

 Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  

Μαθήματα γεωμετρίας:  

• Συμμετρία ως προς άξονα 

• Ο άξονας συμμετρίας ενός σχήματος  

• Συμμετρία ως προς σημείο 

• Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος 

 Προαπαιτούμενα βήματα/ βήματα 
προετοιμασίας για τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα 
παραπάνω θέματα από προηγούμενα μαθήματα 

Ηλικία Μαθητών 13-14 ετών 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή μαθήματος Επανάληψη 

 

146 



 

 
 

 

Το έργο # VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ. Το περιεχόμενό του 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό (2020-1-BE01-KA201-
074989) 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

Βήμα 1: Επανάληψη προηγούμενων μαθημάτων 

Βήμα 2: Εισαγωγή στην τέχνη της αρχαίας Ελλάδας και 
συσχέτισή της με τα μαθηματικά 

Βήμα 3: Εξάσκηση γνώσεων για τα γεγονότα που έμαθαν 
από προηγούμενα μαθήματα τα οποία βασίζονται στην 
ελληνική τέχνη. 

Βήμα 4: Αναστοχασμός του μαθήματος 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

1. Παρουσίαση 

2. Τυπωμένα φυλλάδια με ασκήσεις 

3. Συζήτηση με τους μαθητές για τη χρήση της 
γεωμετρίας στην Αρχαία Ελλάδα 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Υπολογιστής με βιντεοπροβολέα 

2. Έντυπες ασκήσεις για μαθητές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (5 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά το μάθημα κάνοντας μια επανάληψη σε όλα τα είδη 

συμμετριών που διδάχθηκαν οι μαθητές στα προηγούμενα μαθήματα: 

 Συμμετρία ως προς άξονα 

 Ο άξονας συμμετρίας ενός σχήματος  

 Συμμετρία ως προς σημείο 

 Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος 

ΒΗΜΑ 2 (7 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στη συνέχεια φωτογραφίες από κεραμικά αντικείμενα 

από την Αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές θα πρέπει να εισαχθούν στην ιδέα της 

αρχαίας Ελλάδας, όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα κομμάτια. Με άλλα λόγια, ο 
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εκπαιδευτικός τους δίνει μια μικρή «γεύση» από την ιστορία και συνδέει τα 

έργα τέχνης αυτής της περιόδου με στοιχεία των μαθηματικών. 

Οι μαθητές προσπαθούν να προσδιορίσουν το είδος της συμμετρίας που 

χρησιμοποιείται στα μοτίβα που χρησιμοποιούνται εκεί. Έπειτα κάνει 

συζήτηση μαζί τους για τις επτά κατηγορίες μοτίβων στην Αρχαία Ελλάδα. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να εμπλέξει τους μαθητές στην εύρεση των τύπων 

γεωμετρικών ιδιοτήτων. 

ΒΗΜΑ 3 (13 λεπτά): 

Εργασία για τους μαθητές: σχεδιάστε πάνω στα φυλλάδια τα σχήματα: 

1. Συμμετρία ως προς άξονα 

2. Συμμετρία ως προς σημείο 

Το φυλλάδιο θα έχει δύο φωτογραφίες με μοτίβα από την Αρχαία Ελλάδα. Οι 

μαθητές θα πρέπει να βρουν έναν άξονα/ ένα σημείο σε αυτά τα μοτίβα και να 

βρουν ένα σχήμα κοντά τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά 

όργανα, οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν σχήματα που είναι συμμετρικά ως 

προς το αντικείμενο που επέλεξαν. 

Παραδείγματα μοτίβων: 

 

Σημειώστε ότι τα μοτίβα θα πρέπει να είναι σε δύο αντίθετα χρώματα (το 

μαύρο-άσπρο είναι η καλύτερη επιλογή), καθώς οι μαθητές δεν θα πρέπει να 

συγχέονται από το μείγμα των χρωμάτων κάτι που στο τέλος θα τους οδηγήσει 
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να μην είναι σε θέση να εστιάσουν στους στόχους της άσκησης. 

Για τους πιο καλούς μαθητές μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυσκολία και να τους 

ζητήσετε να βρουν τον άξονα συμμετρίας. Για παράδειγμα: 

 

ΒΗΜΑ 4 (15 λεπτά): 

Εργασία: εντοπίστε τις γωνίες στα αγγεία και κατασκευάστε τις διχοτόμους 

τους. Βρείτε μερικά τμήματα και σχεδιάστε συμμετρικές γραμμές. 

Παραδείγματα: 

 

ΒΗΜΑ 5 (5 λεπτά): 

Συμπεράσματα: για άλλη μια φορά, κάντε μια επανάληψη όλων όσων κάνατε σε 

αυτό το μάθημα. 

Ρωτήστε τους μαθητές τι έμαθαν, τι έκαναν επανάληψη σήμερα και ρωτήστε 

ξανά: πώς κατασκευάζουμε συγκεκριμένα στοιχεία που έκαναν κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος. 
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Tα Όργανα των Αισθήσεων 
 

Περιγραφή Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν να 
συνδέσουν τις αισθήσεις με την τέχνη.  

Οι καλλιτέχνες συχνά μας θυμίζουν πολλές από τις 
αισθήσεις μας μέσα από έργα τέχνης, αν και στην 
πραγματικότητα μπορεί να μην είμαστε σε θέση να 
αισθανθούμε ή να ακούσουμε τα αντικείμενα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι ● Απόκτηση γνώσεων για τα Όργανα των Αισθήσεων 

● Σύνδεση αισθητήριων οργάνων με διαφορετικές 
αισθήσεις 

● Επίγνωση για τις δυνατότητες της τέχνης να ενθαρρύνει 
τις αισθήσεις. 

Σχετικά μαθήματα Βιολογία, Τέχνη 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς 

Δημιουργήστε μια συλλογή από πίνακες και έργα τέχνης που 
βασίζονται στις διαφορετικές αισθήσεις. 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 

Γνώση για τα Όργανα των Αισθήσεων 

Ηλικία μαθητών 13-14 ετών 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Μορφή μαθήματος  Αξιολόγηση 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 
βήμα προς βήμα 

1. Επεξήγηση της αξιολόγησης 

2. Αξιολόγηση 
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Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

Σύνδεση αισθητηριακών οργάνων με αισθήσεις μέσω 
πινάκων 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά): 

Επεξήγηση της δραστηριότητας και εισαγωγή των δυνατοτήτων.  

ΒΗΜΑ 2 (20 λεπτά): 

Αξιολόγηση:  

Οι μαθητές θα πρέπει να συνδέσουν τις εικόνες με τα έργα τέχνης που θα τους 

δώσει ο εκπαιδευτικός με τις διαφορετικές αισθήσεις και να δημιουργήσουν μια 

έκθεση που να περιλαμβάνει περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε αίσθησης. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με μια πιο εμπεριστατωμένη 

αξιολόγηση της γνώσης των αισθητήριων οργάνων, των τμημάτων τους και των 

χαρακτηριστικών τους.  
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Δημιουργική Κωδικοποίηση 
Περιγραφή Αυτή η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στην 

κωδικοποίηση, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική 
έκδοση του Minecraft.  

Οι μαθητές θα μάθουν τη σημασία της  
επιστήμης των υπολογιστών και της κωδικοποίησης και 
του προγραμματισμού με κώδικα μπλοκ στο  
Microsoft MakeCode 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι • Κατανόηση του προγραμματισμού με κώδικα 
μπλοκ 

• Εξοικείωση με την επιστήμη των υπολογιστών και 
την κωδικοποίηση, καθώς και τη σημασία της 

• Οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη 
χρήση της κωδικοποίησης με δημιουργικό τρόπο. 

Σχετικά μαθήματα  Προγραμματισμός, Επιστήμη υπολογιστών 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς 

Εξοικειωθείτε με το Minecraft και την έννοια της 
επιστήμης των υπολογιστών 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
μαθητές 

 Προηγούμενη γνώση στον προγραμματισμό (Scratch, 
Arduino) 

Ηλικία Μαθητών 13-14 ετών 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας  Υψηλό 

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

1. Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης των 
υπολογιστών  

2. Παρουσίαση και εξοικείωση με το Minecraft  

3. Μάθετε για το MakeCode 
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4. Εξηγήστε και καθοδηγήστε τη δραστηριότητα 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, Microsoft 
MakeCode και Εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft 
εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές για τις γνώσεις τους σχετικά με την 

κωδικοποίηση, τον προγραμματισμό και την επιστήμη των υπολογιστών, τη 

σημασία της κωδικοποίησης για τους μαθητές και εισάγει την έννοια της 

επιστήμης των υπολογιστών. 

ΒΗΜΑ 2 (30 λεπτά): 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το Minecraft και επιδεικνύει τις βασικές κινήσεις, 

απαντώντας σε ερωτήσεις:  

- Μετακίνηση στο παιχνίδι  

- Φύση 

- Κατάλογος 

- Δημιουργία πραγμάτων 

Μετά την επεξήγηση από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές θα έχουν το χρόνο να 

εξερευνήσουν το παιχνίδι και να παίξουν για να εξοικειωθούν με αυτό. 

ΒΗΜΑ 3 (30 λεπτά): 

Μάθετε για το ΜakeCode: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τι είναι το MakeCode, 

εισάγοντας τον προγραμματισμό με κώδικα μπλοκ και την JavaScript.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός κάνει μια επίδειξη του MakeCode. Εδώ μπορείτε 
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να βρείτε υλικό για να σας βοηθήσει: https://education.minecraft.net/en-us/get-

started  

ΒΗΜΑ 4 (20 λεπτά): 

Δραστηριότητα κωδικοποίησης: Πώς να προκαλέσετε βροχή από κοτόπουλα 

στο Minecraft: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθήσει το εκπαιδευτικό 

βοήθημα εξηγώντας κάθε βήμα και μετά από αυτό οι μαθητές μπορούν να 

πειραματιστούν με την κωδικοποίηση.  

Για να βρείτε το εκπαιδευτικό βοήθημα, μεταβείτε στα Εκπαιδευτικά 

Βοηθήματα του MakeCode   Chicken Rain  Start Tutorial (Εκπαιδευτικό 

Βοήθημα Έναρξης) 

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να προκαλέσουν βροχή 

από κάτι άλλο, να αλλάξουν τον προσανατολισμό της βροχής ή να 

ακολουθήσουν ένα άλλο εκπαιδευτικό βοήθημα.  
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Οι Αρχές της Θερμοδυναμικής  
Η «Αιολόσφαιρα» του Ήρωνα 

 
Περιγραφή Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία στοχεύει στην παρουσίαση 

της θερμοδυναμικής, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την 
πρώτη ατμομηχανή στον κόσμο. Η πρόοδος της 
θερμοδυναμικής έχει οδηγήσει στην κατασκευή όλων των 
σύγχρονων θερμικών κινητήρων. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι ● Να μάθουν οι μαθητές για τους νόμους της 
θερμοδυναμικής 

● Να κατανοήσουν τις λειτουργίες και τους 
μετασχηματισμούς της ενέργειας στην αιολόσφαιρα και 
σε άλλες ατμομηχανές 

● Να μπορούν να προσδιορίσουν διαφορετικά μέρη της 
ατμομηχανής 

Σχετικά μαθήματα Φυσική, Μαθηματικά, Τεχνολογία 

Προαπαιτoύμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς   

Θα πρέπει να έχουν παραδώσει τα μαθήματα για τη 
θερμότητα (ορισμός, τύποι), την εσωτερική ενέργεια και τα 
θερμοδυναμικά συστήματα. 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν για τη θερμική 
ενέργεια και τα συστήματα. 

Ηλικία μαθητών 15-18 ετών 

Διάρκεια 1 ώρα 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Εισαγωγή 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 

1. Επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος 

2. Παρουσίαση της αιολόσφαιρας του Ήρωνα 

3. Εισαγωγή στους νόμους της θερμοδυναμικής-ανάπτυξη 
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των ατμομηχανών 

4. Αναστοχασμός του μαθήματος 

5. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης • Παρουσίαση 

• Ανακατασκευή ατμομηχανής 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας 
2. Μέρη ατμομηχανής (σε φυσική ή ψηφιακή μορφή) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά):  

Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει την έννοια, τον ορισμό και τους 
τύπους των θερμικών και θερμοδυναμικών συστημάτων. 

ΒΉΜΑ 2 (10 λεπτά): 

Παρουσιάστε τις εικόνες της αιολόσφαιρας και ρωτήστε τους μαθητές πώς 
λειτουργεί. Στη συνέχεια, παρουσιάστε το βίντεο όπου οι μαθητές θα πρέπει να 
καταλάβουν πώς ρέει η ενέργεια σε διαφορετικά μέρη. Εξηγήστε ότι η 
αιολόσφαιρα αποτελείται από μια κούφια σφαίρα τοποθετημένη έτσι ώστε να 
μπορεί να γυρίζει καθώς θα βγαίνει ο ατμός από δυο ακροφύσια τοποθετημένα 
στο κέντρο της σφαίρας. Η σφαίρα, η οποία θα είναι γεμάτη με νερό μέχρι τη 
μέση, θα αρχίσει να περιστρέφεται γρήγορα μόλις ανάψει η φωτιά από κάτω, 
προκαλώντας παραγωγή ροπής που προέρχεται κατευθείαν από την ισχύ 
ατμού.  

ΒΗΜΑ 3 (15 λεπτά): 

Μπορείτε σε αυτό το σημείο να εισάγετε τις αρχές της θερμοδυναμικής. Λόγω 
της απλότητας της αιολόσφαιρας σε σύγκριση με άλλες ατμομηχανές, οι 
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη θεωρία στην πράξη με έναν εύκολο 
και κατανοητό τρόπο. 

Εστίαση στα ακόλουθα:  διατήρηση της ενέργειας, εντροπία οποιουδήποτε 
ανεξάρτητου ή απομονωμένου συστήματος και θερμικές ισορροπίες.  
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Στη συνέχεια, παρουσιάστε τις υπόλοιπες ατμομηχανές. Με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές θα μπορούν να δουν πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ίδιο 
φαινόμενο για να προωθήσουν τις μηχανές τους και να βελτιώσουν τη ζωή 
τους. 

ΒΗΜΑ 4 (10 λεπτά):  

Ο αναστοχασμός του μαθήματος έχει διττό στόχο: Πρώτον, την αξιολόγηση της 
κατανόησης των μαθητών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ζητώντας τους να 
εξηγήσουν πώς λειτουργεί η αιολόσφαιρα ή πώς ρέει η ενέργεια σε άλλες 
ατμομηχανές. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο που η φυσική 
μπορεί να εφαρμοστεί από τη θεωρία στην πραγματική ζωή και τον αντίκτυπο 
που αυτό έχει στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα 
μάθημα κάνοντας έναν νοητικό χάρτη ή ένα καταιγισμό ιδεών όπου οι μαθητές 
θα μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες τους σχετικά με τη συμβολή των 
ατμομηχανών στην κοινωνία ή διαφορετικές ιδέες θεωρητικής φυσικής που 
εφάρμοσαν και βελτιώνουν τη ζωή μας.  

ΒΗΜΑ 5 (15 λεπτά): 

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να χωρίσετε τους μαθητές σε δύο ομάδες και να 
τους ζητήσετε να κατασκευάσουν τη δική τους αιολόσφαιρα και να την 
παρουσιάσουν στην τάξη. Καθοδηγήστε τους να χρησιμοποιήσουν μια πηγή 
θερμότητας, έναν λέβητα, μια σφαίρα και δύο ακροφύσια από τα οποία θα 
εξέρχονται οι ατμοί. Δώστε τους αρκετό χρόνο και μείνετε ανοιχτοί προς 
συζήτηση για να απαντηθεί οποιαδήποτε ερώτηση  

Μια άλλη πρόταση για αξιολόγηση είναι να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για το 
πώς οι ατμομηχανές άλλαξαν τον κόσμο. Εξηγήστε στους μαθητές ότι η 
πρακτική χρήση της εφεύρεσης του Ήρωνα είναι άγνωστη και ότι πιστεύεται 
ότι χρησιμοποιήθηκε για να διασκεδάσει και να προκαλέσει τον θαυμασμό του 
θεατή. Ζητήστε τους να φανταστούν πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν η 
αιολόσφαιρα χρησιμοποιούνταν τότε. 
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Διάχυση φωτός σε επιλεγμένους 
πίνακες από το Μουσείο του 

Λούβρου και άλλα εθνικά μουσεία 
Περιγραφή Οι μαθητές, θα έχουν μόλις μελετήσει το φαινόμενο της 

διάχυσης του φωτός. Αφού έμαθαν για τα μοντέλα διάδοσης, 
θα ανακαλύψουν μερικά έργα τέχνης (από τις συλλογές του 
Μουσείου του Λούβρου στη Γαλλία και άλλα εθνικά μουσεία) 
που σχετίζονται με το θέμα: «Νύχτα, ένα λιμάνι στο 
φεγγαρόφωτο» του Κλωντ Ζοζέφ Βερνέ, «Άγιος Ιωσήφ ο 
ξυλουργός» του Ζορζ ντε λα Τουρ, «Ο ύπνος του Ενδυμίωνα» 
του Ζιροντέ, «Η μάντισσα» του Καραβάτζιο, «Η πτώση του 
Φαέθοντος» του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

● Να μελετήσουν οι μαθητές τα φαινόμενα από τον κόσμο 
της φυσικής στο καλλιτεχνικό περιβάλλον και να τα δουν 
από μια ρεαλιστική προσέγγιση 

● Να γνωρίσουν διάσημους πίνακες από τη συλλογή του 
Λούβρου και να τους δουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο  

● Να επαναπροσδιορίσουν τις γνώσεις που έχουν από τον 
κόσμο της φυσικής προκειμένου να αποκτήσουν 
βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των 
καλλιτεχνικών έργων 

Σχετικά μαθήματα Φυσική και Τέχνη 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς 

Μιλήστε στους μαθητές σας για τη φυσική και το φαινόμενο 
της διάχυσης του φωτός, της σκέδασης, της κατοπτρικής 
ανάκλασης, της διάχυτης ανάκλασης, της λαμπερτιανής 
ανακλαστικής επιφάνειας.  

Μιλήστε για το πώς η φυσική και άλλοι τομείς από τον κόσμο 
της επιστήμης αλληλοεπιδρούν με τον κόσμο της τέχνης. 
Προσπαθήστε να τους δείξετε ότι η επιστήμη είναι παντού, 
ακόμη και εκεί που δεν την περιμένουμε. 
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Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές  

Μελετήστε τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη 
διάχυση του φωτός: σκέδαση, κατοπτρική ανάκλαση, διάχυτη 
ανάκλαση. Σκεφτείτε πού μπορείτε να δείτε αυτά τα 
φαινόμενα έξω από την τάξη σας. Προσπαθήστε να βρείτε 5 
παραδείγματα. 

Ηλικία Μαθητών 15-18 ετών 

Διάρκεια 50 λεπτά + προαιρετική εργασία για το σπίτι ακολουθούμενη 
από σύντομη συζήτηση 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

Μορφή μαθήματος Αξιολόγηση 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

Στην αρχή, οι μαθητές θα συζητήσουν σχετικά με τον γενικό 
ορισμό και τους τύπους της διάχυσης του φωτός. Έπειτα θα 
συζητήσουν για τη σημασία του φωτός σε κλασικούς πίνακες. 
Τέλος, θα απαντήσουν σε μια ερώτηση βασισμένη σε σκίτσο 
του Λεονάρντο ντα Βίντσι.   

Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης 

1. Ορισμός της διάχυσης του φωτός 

2. Ο ρόλος του φωτός στους πίνακες 

3. Συσχέτιση  

4. Ερώτηση σχετικά με σκίτσο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι 

5. BONUS: δημιουργία έργου τέχνης 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Εκτυπωμένα αντίγραφα των πινάκων  
2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής / βιντεοπροβολέας / φορητός 

υπολογιστής και ένα αντίγραφο υψηλής ανάλυσης των 
έργων τέχνης - θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε καλά 
όταν τα μεγεθύνετε  

3. Είδη ζωγραφικής για να δημιουργήσουν οι μαθητές τα 
δικά τους έργα τέχνης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

     ΒΗΜΑ 1: Διάχυση φωτός - Ορισμός και αναγνώριση των φωτεινών 
πηγών στους πίνακες.  

Ξεκινήστε το μάθημα παρουσιάζοντας διαφορετικά έργα τέχνης. Σε κάθε έργο 
τέχνης, οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1) Ποιες είναι οι κύριες και δευτερεύουσες πηγές φωτός;  
2) Τι είναι διάχυτες και κατοπτρικές ανακλάσεις σε αυτούς τους πίνακες; 
3) Πώς είναι ορατή η ακτίνα του φωτός;  

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις και να προσδιορίσουν τα κύρια 
θέματα/προβλήματα.  

ομοιότητα μεταξύ των έργων τέχνης 
που μελετήθηκαν 

 

το είδος του φαινομένου (σκέδαση, 
κατοπτρική / διάχυτη ανάκλαση κ.λπ.)  

 

η έννοια του φωτός στα έργα τέχνης   

 

ΒΗΜΑ 2: Ο ρόλος του φωτός στους πίνακες  

Οι μαθητές θα ερμηνεύσουν το ρόλο που παίζει το φως σε κάθε πίνακα. Πώς 
αλλάζει τη σκηνή; Πώς θα ήταν χωρίς το φως ή με διαφορετική πηγή φωτός;  

1) Σε τι χρησιμεύει το φως στους προαναφερθέντες πίνακες; Είναι 
σημαντικό ή είναι απλώς μια προσθήκη που μπορεί εύκολα να διαγραφεί 
ή να αντικατασταθεί; 

2) Σκεφτείτε τα έργα τέχνης εκτός από αυτά που σας παρουσιάζονται στην 
τάξη και προσπαθήστε να βρείτε παραδείγματα διαφορετικών 
φαινομένων που σχετίζονται με το φως στα έργα τέχνης. Για παράδειγμα: 
προσπαθήστε να βρείτε έναν πίνακα που παρουσιάζει την ιδιότητα της 
λαμπερτιανής ανακλαστικής επιφάνειας.  

3) Μπορείτε να σκεφτείτε έργα τέχνης όπου το φως χρησιμοποιείται με 
αντιφατικό τρόπο; Μπορείτε να σκεφτείτε έργα τέχνης όπου το φως 
τονίζει κάτι που δεν είναι σημαντικό, ενώ αγνοεί το κύριο στοιχείο του 
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έργου, είτε αυτό είναι αντικείμενο, γεγονός ή πρόσωπο; (Ίσως μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την «Μάντισσα» του Ζορζ ντε λα Τουρ ως 
παράδειγμα: το φως φαίνεται να τονίζει την μάντισσα και έναν νεαρό, 
ειδικά τα πρόσωπά τους. Ωστόσο, πιο σημαντικά πράγματα συμβαίνουν 
κάτω από το επίπεδο των προσώπων τους και στο επίπεδο που 
βρίσκονται οι τσέπες τους.) 

4) Ποιοι είναι οι άμεσοι και έμμεσοι τρόποι για να δείξουμε τις πηγές του 
φωτός; Προσπαθήστε να βρείτε παραδείγματα από τα έργα: «Άγιος Ιωσήφ 
ο ξυλουργός» του Ζωρζ ντε λα Τουρ ή «Η προξενήτρα» του Χέρριτ φαν 
Χόντχορστ για τους πίνακες με το φως των κεριών κ.λπ.  

5) Πώς μπορεί το φως να αλλάξει τη διάθεση που αποπνέει ένας πίνακας;  

ΒΗΜΑ 3. Συσχέτιση  

Οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται με 
άλλους πίνακες/σχέδια που γνωρίζουν, προκειμένου να βρουν ένα νόημα και 
τον ρόλο του φωτός στο πλαίσιο της ιστορίας της τέχνης.  

ΒΗΜΑ 4. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο οποίος θεωρείται ο απόλυτος μετρ 
της τέχνης καθώς και της επιστήμης, παρουσίασε την θεωρία του για το 
φαινόμενο της παρουσίας του φωτός στην τέχνη τον 16ο αιώνα. 

 

Ποιο φαινόμενο περιγράφει; (απάντηση: διάχυτη σκέδαση) 
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ΒΗΜΑ 5. Παραγωγή έργων τέχνης/ ΑΣΚΗΣΗ BONUS  

Για να βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο της 
διάχυσης του φωτός, πείτε τους να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης, 
είτε είναι εικονογραφικό είτε φωτογραφικό. Αυτό θα σας επιτρέψει επίσης να 
ελέγξετε την κατανόησή τους για το αντικείμενο της μελέτης. Αυτό μπορεί να 
είναι μια εργασία για το σπίτι σε συνδυασμό με μια συζήτηση για τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους και την επάρκειά τους όσον αφορά το αρχικό 
θέμα (φωτογραφική απεικόνιση του φαινομένου). Μπορείτε επίσης να 
αφιερώσετε περίπου 20 λεπτά κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να παράγετε 
τα εικαστικά σας έργα.  

ομοιότητα με μελετημένα έργα τέχνης  

το είδος του φαινομένου (σκέδαση, 
κατοπτρική / διάχυτη ανάκλαση κ.λπ.)  

 

η έννοια του φωτός στα έργα τέχνης   

 

http://www.antoniosiber.org/da_vinci_i_difuzno_rasprsenje_en.html 

https://www.paintingandartists.com/the-diffuse-light-in-
painting#:~:text=A%20classic%20example%20of%20diffuse,a%20uniform%20an
d%20smooth%20way. 
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Μαθηματικά 
Γεωμετρία στη φύση 

Περιγραφή Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να συσχετίσουν τα 
μαθηματικά με τον κόσμο στον οποίο ζουν. Μία από τις 
αποστολές αυτής της έκθεσης είναι να μοιραστούμε 
ιδέες για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να δουν την 
ομορφιά των μαθηματικών και να καταλάβουν ότι είναι 
παντού γύρω τους. 

Κάθε μέρα, η γεωμετρία μας περιβάλλει με τις 
διαφορετικές αναπαραστάσεις της χωρίς καν να το 
αντιλαμβανόμαστε. Μας εκπλήσσουν, τις παρατηρούμε, 
τις κοιτάμε, δανειζόμαστε τις ιδιότητές τους για τις 
ανάγκες μας. 

Δεν περίμενε τη δημιουργία του ανθρώπου για να 
υπάρχει, αφού η γεωμετρία δεν είναι απλώς «ένα μολύβι, 
ένας χάρακας και ένας διαβήτης». 

Εκπαιδευτικοί στόχοι ● Επανάληψη των συνηθέστερων γεωμετρικών 
σχημάτων 

● Παρατήρηση και αναγνώριση γεωμετρικών 
σχημάτων 

● Σύνδεση των μαθηματικών με τον πραγματικό 
κόσμο 

Σχετικά μαθήματα Μαθηματικά, Γεωμετρία 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς 

Υπενθυμίστε στους μαθητές τα πιο κοινά γεωμετρικά 
σχήματα και κάντε τους να σκεφτούν πού μπορούν να τα 
βρουν στην καθημερινή τους ζωή 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για 
τους μαθητές 
 

Κάντε επανάληψη των πιο κοινών γεωμετρικών 
σχημάτων και εντοπίστε παραδείγματα γεωμετρικών 
σχημάτων στη φύση 
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Ηλικία Μαθητών 13-14 ετών 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας χαμηλό 

Μορφή μαθήματος Κατ 'οίκον εργασία 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης Οι μαθητές εξετάζουν τις διάφορες κατηγορίες 
γεωμετρικών σχημάτων και στη συνέχεια σκέφτονται τα 
διαφορετικά σχήματα που μπορούν να βρουν στη φύση. 
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους ζητά να φέρουν 
πίσω 3 φωτογραφίες παραδειγμάτων που βρήκαν στη 
φύση. 

Απαιτούμενα υλικά (κατά 
περίπτωση) 

1. Έντυπη μορφή αυτής της Παιδαγωγικής 
Ακολουθίας 

2. Ενδεχομένως μια οθόνη για την εμφάνιση των 
φωτογραφιών που βρέθηκαν από τους μαθητές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

ΒΗΜΑ 1: Εισαγωγή- Επανάληψη των γεωμετρικών σχημάτων 

Υπάρχουν 12 γεωμετρικά σχήματα, ή επίπεδα σχήματα, τα οποία σχηματίζονται 
από ευθείες ή καμπύλες γραμμές σε 2 διαστάσεις. Και 6 στερεά τα οποία, σε 
αντίθεση με τα επίπεδα σχήματα, έχουν όγκο, και ως εκ τούτου υπάρχουν σε 3 
διαστάσεις. 

Ακολουθούν τα ονόματα των 12 επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων για να τα 
θυμηθείτε: τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, δίσκος, ορθογώνιο, οκτάγωνο, 
πεντάγωνο, εξάγωνο, ρόμβος, τραπέζιο, οβάλ και έλλειψη. 

Μερικά από τα γεωμετρικά μας σχήματα είναι πολύγωνα, τα οποία αποτελούν 
μια επίπεδη γεωμετρική μορφή που σχηματίζεται από μια κλειστή σπασμένη 
γραμμή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πολυγώνων: 

• Το τρίγωνο είναι ένα τρίπλευρο πολύγωνο. 

• Το τετράπλευρο (ορθογώνιο, τετράγωνο) είναι ένα τετράπλευρο 
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πολύγωνο. 

• Το πεντάγωνο είναι ένα πεντάπλευρο πολύγωνο. 

• Το εξάγωνο είναι ένα εξάπλευρο πολύγωνο. 

• Το οκτάγωνο είναι ένα οκτάπλευρο πολύγωνο. 

• Το δεκάγωνο είναι ένα δεκάπλευρο πολύγωνο. 

 

Υπάρχουν 6 τύποι στερεών: κύβος, σφαίρα, πυραμίδα, κώνος και κύλινδρος. Το 
στερεό είναι μια τρισδιάστατη μορφή. 

Ένα στερεό περιγράφεται από: 

• Τον αριθμό των κορυφών του. 

• Τον αριθμό των ακμών του. 

• Τον αριθμό των εδρών του. 

Ένα στερεό είναι ένα γεωμετρικό σχήμα που δεν είναι επίπεδο, καταλαμβάνει 
έναν όγκο. Ένα στερεό είναι ένα αντικείμενο σε 3 διαστάσεις.  

Υπάρχουν 2 τύποι στερεών: 

• Πολύεδρα, ένα στερεό του οποίου οι έδρες είναι όλες πολύγωνες. 

• Μη πολύεδρα, στερεό με στρογγυλεμένες ή καμπυλωμένες βάσεις. 
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ΒΗΜΑ 2: Καταιγισμός ιδεών  

Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια και ζητήστε τους να σκεφτούν πού μπορούν 
να βρουν τα διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα που μόλις εξέτασαν. 

Στη συνέχεια, μοιραστείτε τα αποτελέσματα με την τάξη. 

 

ΒΗΜΑ 3: Εργασία στο σπίτι  

Ζητήστε από κάθε μαθητή να ετοιμάσει 3 αυτοδημιούργητες εικόνες 
γεωμετρικών σχημάτων στη φύση για το επόμενο μάθημα. 

 

ΒΗΜΑ 4: Έλεγχος σε ομάδες  

Οι μαθητές φέρνουν τις φωτογραφίες τους σε ένα USB stick και ο εκπαιδευτικός 
τις εμφανίζει σε μια μεγάλη οθόνη και η τάξη αναζητά τα γεωμετρικά σχήματα 
που εμφανίζονται στις διάφορες φωτογραφίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Όπως φαίνεται στον Οδηγό Σχεδιασμού και Σχεδίων Μαθημάτων της 

παρούσας Έκθεσης, το έργο VX Designers όχι μόνο παρήγαγε καινοτόμο υλικό 

και μεθοδολογίες για την ενσωμάτωση των εικονικών εκθέσεων στις τάξεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά έχει επίσης αναπτύξει εκ νέου το 

ενδιαφέρον μεταξύ των μαθητών για να συμμετάσχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες που σχετίζονται με το παραδοσιακό πρόγραμμα διδασκαλίας.  

Ο σχεδιασμός της έκθεσης είναι μια ιδιαίτερα ευέλικτη και δημιουργική 

διαδικασία, η οποία επιτρέπει τη χρήση της σε πολλαπλά και ποικίλα 

περιβάλλοντα για την ενίσχυση σημαντικού αριθμού δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων, ιδίως μέσω της αυτοκατευθυνόμενης 

μάθησης που διευκολύνεται από την από κοινού επιμέλεια. Οι τοπικές δοκιμές 

σε ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το υλικό του έργου έχουν αποδείξει 

συγκεκριμένα ότι η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για μαθητές 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προσφέροντας πολυαισθητηριακή 

διέγερση, ευκαιρίες για ομαδική εργασία και ένα περιβάλλον όπου μπορεί να 

προκύψει η μη τυπική εκπαίδευση. 

Η ενσωμάτωση των μεθοδολογιών του VX Designers στην τάξη δεν ήταν τίποτα 

λιγότερο από διαφωτιστική, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς, με τη χρήση αυτών 

των εργαλείων να φέρνουν την 

καινοτόμο και σύγχρονη διδασκαλία 

στο προσκήνιο της μάθησης.  

Ελπίζουμε ότι το υλικό που παράγεται 

έχει προσφέρει αρκετά κίνητρα για 

την υιοθέτηση και αναβάθμιση αυτών των μεθόδων για την ενίσχυση της 

συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην τάξη.  
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