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1. Ταυτότητα 
Τίτλος: «e-Αρχαϊκή τέχνη» 

Δηµιουργός: Ιωάννα Μπισιώτη 

Διδακτικό αντικείµενο: Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυµνασίου 

Διδακτική Ενότητα:  Η Αρχαϊκή τέχνη 

Σχολική Μονάδα: 1ο Γυµνάσιο Μαρκοπούλου 

Τάξη:  Α΄ Γυµνασίου 

Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής 

Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές  ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

• Βασικές δεξιότητες χρήσης του επεξεργαστή  κειµένου, του λογισµικού 

παρουσίασης και πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

• Προηγούµενη εµπειρία στο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο µάθησης. 

Εργαλεία 

• Σχολικό βιβλίο σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 

• Φύλλα εργασίας ηλεκτρονικά και έντυπα 

• Επεξεργαστής κειµένου (word) 

• Λογισµικό παρουσίασης (Power Point) 

• Διαδίκτυο ( προτεινόµενη Δικτυογραφία) 

 

2. Σύντοµη περιγραφή 
Με αφορµή τη σχετική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυµνασίου για 

την αρχαϊκή τέχνη θα τη µελετήσουµε µε τη χρήση των ΤΠΕ. Θα 

προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε την αρχαϊκή τέχνη διερευνώντας τους 

τοµείς της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της κεραµικής µε τη βοήθεια του 

διαδικτύου. 

Οι µαθητές χωρίζονται σε 6 οµάδες των 4 ατόµων. Τους  δίνονται 

φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Τα φύλλα εργασίας είναι 

κοινά ανά δύο οµάδες. Οι δύο οµάδες ασχολούνται µε την αρχιτεκτονική, οι 

άλλες δύο µε τη γλυπτική και οι επόµενες δύο µε την κεραµική. Αναζητούν 

αρχικά το απαιτούµενο υλικό στο διαδίκτυο, σύµφωνα τη χορηγούµενη 

δικτυογραφία από τη καθηγήτρια. Έπειτα παράγουν ηλεκτρονικό κείµενο µε 

την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειµένου. Στη συνέχεια οργανώνουν το υλικό 
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τους σε προβολή παρουσίασης την οποία παρουσιάζουν στην ολοµέλεια. Η 

συνένωση των παρουσιάσεων θα δοθεί από τους χειριστές για ανάρτηση στη 

σχολική ιστοσελίδα. Τέλος αξιολογούνται και αξιολογούν τη διδασκαλία. 

 Αναµένεται οι µαθητές να οικοδοµήσουν τη νέα γνώση µε την 

καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Θα εφαρµοστεί η οµαδοσυνεργατική µέθοδος 

διδασκαλίας και η επαγωγική πορεία στη διερευνητική διαδικασία. Με άξονα 

τις δραστηριότητες που ορίζονται στα φύλλα εργασίας και µε βάση τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους, θα προσεγγίσουν τα έργα τέχνης της αρχαϊκής 

περιόδου και θα παράξουν γραπτό λόγο, εφαρµόζοντας έτσι τόσο τις τεχνικές 

παραγωγής λόγου, που διδάσκονται στη Νεοελληνική Γλώσσα, όσο και τις 

γνώσεις τους στην ψηφιακή τεχνολογία από το µάθηµα της Πληροφορικής. 

Τέλος θα εκτιµήσουν τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, όχι µόνο για τη 

ψυχαγωγία τους, αλλά και ως πολύτιµο εργαλείο για τις µαθητικές τους 

δραστηριότητες.     

 

3. Σκεπτικό και στόχοι 

      Σκεπτικό 

Σκοπός του σεναρίου είναι η  παρουσίαση µε πιο ελκυστικό τρόπο της 

αρχαϊκής τέχνης. Στην προκειµένη περίπτωση η χρήση των ΤΠΕ ενδείκνυνται 

ιδιαίτερα, αφού η διερεύνηση, η ανακάλυψη και η παρουσίαση γίνονται µε τον 

πλέον πρόσφορο και δηµιουργικό τρόπο, για τη διδασκαλία αυτής της 

ενότητας. Ταυτόχρονα, µε την παράλληλη αξιοποίηση του σχολικού 

εγχειριδίου και των ΤΠΕ οι µαθητές µπορούν να επιστρέφουν σε περασµένα 

πεδία γνώσης για να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις τους.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την εφαρµογή του σεναρίου ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού µετατοπίζεται από τη µεταφορά της γνώσης στη διευκόλυνση 

της µάθησης (οδηγεί, προσανατολίζει, συµµετέχει, βοηθά στον αναστοχασµό 

κ.λ.π), µέσω της οµαδικής εργασίας και της συνεργατικής µάθησης. 

     Στόχοι 

   Α. Γνωστικοί – µαθησιακοί: 

• Να γνωρίσουν  τους τοµείς της αρχαϊκής τέχνης και ιδιαιτέρως την 

αρχιτεκτονική, γλυπτική και αγγειοπλαστική  
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• Να γνωρίσουν τα βασικά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της αρχαϊκής 

αρχιτεκτονικής και να διακρίνουν τους δύο βασικούς ρυθµούς (δωρικός, 

ιωνικός). 

• Να πληροφορηθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των αρχαϊκών αγαλµάτων 

(κούροι και κόρες). 

• Να µελετήσουν τη θεµατογραφία των µελανόµορφων και ερυθρόµορφων 

αγγείων. 

• Να γνωρίσουν την ορολογία της αρχαϊκής τέχνης µε τη βοήθεια των 

ηλεκτρονικών λεξικών.  

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

   Β. Παιδαγωγικοί 

• Να εξοικειωθούν οι µαθητές στην οµαδική εργασία και τη συνεργατική 

µάθηση. 

• Να εξοικειωθούν µε νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης της µαθησιακής 

διαδικασίας. 

• Να φτάσουν στη γνώση µέσω της συνεργατικής, αλλά και της βιωµατικής 

µάθησης. 

• Να ασκηθούν στη διαδικασία της ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. 

• Να αυτενεργήσουν µέσα από την ανακαλυπτική πορεία µάθησης. 

   Γ. Τεχνολογικοί ( Νέος γραµµατισµός, χρήση ΤΠΕ) 

• Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη διαδικασία αναζήτησης ιστορικών 

πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

• Να κατανοήσουν ότι ο παγκόσµιος ιστός µπορεί να λειτουργήσει ως πηγή 

άντλησης στοιχείων για την κατανόηση του παρελθόντος. 

• Να ασκηθούν µε τον Επεξεργαστή Κειµένου 

• Να έρθουν σε επαφή µε τους υπολογιστές και την τεχνολογία στα πλαίσια 

ενός φιλολογικού µαθήµατος και να κατανοήσουν τη διάδοση των ΤΠΕ σε 

όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης 

• Να εξασκηθούν στη δηµιουργία παρουσίασης 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραµµατισµού 
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4. Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

    Αφετηρία, το πρόβληµα – προς διερεύνηση 

Οι	  πληροφορίες	  που	  μας	  δίνει	  το	  σχολικό	  βιβλίο	  και	  η	  προβολή	  
σχετικού	  power	  point	  για	  την	  αρχαϊκή	  τέχνη	  θέτουν	  τη	  βάση	  για	  την	  
έναρξη	  του	  συγκεκριμένου	  σεναρίου	  διδασκαλίας.	  

     Το θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδακτική θεωρητική βάση του σεναρίου αυτού µπορεί να αναζητηθεί στα 

πλαίσια της εποικοδοµητικής θεωρίας µάθησης.  Η µέθοδος η οποία θα 

αξιοποιηθεί στην εφαρµογή του σεναρίου αυτού είναι η οµαδοσυνεργατική. 

Αυτό γιατί  κατά τη σχεδίαση του σεναρίου βασική αποδοχή υπήρξε το ότι η 

µάθηση είναι πρωτίστως µία κοινωνική δραστηριότητα, εποµένως 

επιχειρήθηκε να εστιαστεί η εργασία στο πλαίσιο της οµάδας, καταρρίπτοντας 

τα όρια της αποµόνωσης, πολύ συχνή σε θεωρητικά µαθήµατα όπως είναι η 

ιστορία.  

Άλλος άξονας γύρω από τον οποίο δοµήθηκε το εν λόγω σενάριο είναι η 

παραδοχή του ψυχολόγου Lev Vygotsky ότι ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν 

τα παιδιά είναι η εσωτερίκευση δραστηριοτήτων, συνηθειών, λεξιλογίου και 

ιδεών των µελών της κοινότητας στην οποία µεγαλώνουν. Οι άνθρωποι 

µαθαίνουν καλύτερα όταν συµµετέχουν σε δραστηριότητες που θεωρούν 

χρήσιµες για την πραγµατική ζωή και έχουν σχέση µε την κουλτούρα τους, 

όταν, δηλαδή, εντάσσονται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο ή αλλιώς αυθεντικό 

περιβάλλον µάθησης µέσω δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την 

πραγµατική ζωή. Με τον τρόπο αυτό οι νέες γνώσεις δοµούνται πάνω στη 

βάση των όσων καταλαβαίνουµε και πιστεύουµε. Οι σχετικές µε την 

πραγµατική ζωή δραστηριότητες που επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν είναι, 

κατά κύριο λόγο, η εξοικείωση των παιδιών µε τον ψηφιακό πολιτισµό σε ένα 

περιβάλλον παιγνιώδους προσέγγισης. (Βοσνιάδου 2006, Κολιάδης 2002, 

Μπουζάκης 2000). 

      Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι τόσο οι στόχοι που τέθηκαν, όσο και τα µέσα και η 

µέθοδος διδασκαλίας είναι εναρµονισµένα µε το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών για την ιστορία, το οποίο προβλέπει, ανάµεσα στα 
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άλλα, την άσκηση των µαθητών στην ανάλυση ιστορικών δεδοµένων και στην 

αξιοποίησή τους για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος καθώς και την 

κατανόηση ότι η ιστοριογραφία βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική 

διαδικασία.  

   Τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν Εργαλεία- πηγές 

• Σχολικό βιβλίο σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 

• Φύλλα εργασίας ηλεκτρονικά και έντυπα 

• Επεξεργαστής κειµένου (word) 

• Λογισµικό παρουσίασης (Power Point) 

• Διαδίκτυο ( προτεινόµενη Δικτυογραφία) 

   Προαπαιτούµενες γνώσεις 

• Βασικές δεξιότητες χρήσης του επεξεργαστή  κειµένου, του λογισµικού 

παρουσίασης και πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

• Προηγούµενη εµπειρία στο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο µάθησης. 

    Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Η υλοποίηση του σεναρίου θα πραγµατοποιηθεί σε εργαστήριο υπολογιστών 

µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα µέσα διδασκαλίας θα είναι τόσο τα σχολικό 

εγχειρίδιο, όσο και το διαδίκτυο και τα λογισµικά, όπως της επεξεργασίας 

κειµένου και παρουσίασης, εργαλεία που συντελούν στην αποτύπωση της 

νέας γνώσης µε τη µορφή των πολυτροπικών κειµένων. Οι µαθητές 

εµπλέκονται σε µια διερευνητική µαθησιακή διαδικασία. Το πλαίσιο εποµένως 

είναι µαθητοκεντρικό και ο ρόλος του εκπαιδευτικού εστιάζεται στην 

καθοδήγηση και τη διευκόλυνση, στην προσπάθεια των µαθητών να 

αναζητήσουν ψηφιακό υλικό [ανακαλυπτική - διερευνητική µάθηση], να το 

επεξεργασθούν και να το συνθέσουν συνεργατικά [οµαδοσυνεργατική 

µάθηση] και να µάθουν οικοδοµώντας ενεργητικά τη νέα γνώση 

[εποικοδοµητική µάθηση].  

     Λόγω της ηλικίας των µαθητών η αναζήτηση της πληροφορίας  στο 

διαδίκτυο θα είναι σε ένα βαθµό καθοδηγούµενη. Εκεί όµως που κρίνεται 

απαραίτητο  αλλά και το θέµα το επιτρέπει, η αναζήτηση θα έχει ελεύθερο 

χαρακτήρα, ώστε οι µαθητές να λειτουργήσουν κριτικά στην επιλογή του 

υλικού τους. 
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     Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου 

Το σενάριο αναµένεται να διεξαχθεί σε τέσσερις διδακτικές ώρες.  

     Οργάνωση της τάξης 

Oι µαθητές χωρίζονται σε έξι οµάδες των τεσσάρων ατόµων η καθεµία, 

αρχικά χωρίς την παρέµβαση της διδάσκουσας, αλλά όπου υπήρχε δυσκολία 

στο χωρισµό έγινε πιο παρεµβατική η διαδικασία. Ιδιαίτερα µέριµνα δόθηκε σε 

κάθε οµάδα να υπάρχει ένας µαθητής µε καλή γνώση χειρισµού του Η/Υ. 

Εποµένως έγινε κατανοµή ρόλων σε κάθε οµάδα, εκτός από του χειριστή και 

του γραµµατέα, όπου κρατούσε σηµειώσεις και αυτού που θα κάνει την 

παρουσίαση στην ολοµέλεια και του συντονιστή της όλης διαδικασίας. Ο 

καθηγητής µετατοπίζεται από το ρόλο του απόλυτου κατόχου γνώσης, του 

µοναδικού καθοδηγητή της διαδικασίας σε ρόλο συντονιστή-µεσολαβητή µε 

σκοπό να ενισχυθεί η άµεση συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία της 

ιστορικής έρευνας. 

Επιπλέον έγινε αναφορά στους κανόνες ασφαλείας και σωστής χρήσης 

του εργαστηρίου, καθώς και την ορθή χρήση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. 

      Πορεία υλοποίησης της διδακτικής παρέµβασης 

Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες. Λόγω της ιδιαιτερότητας του 

κεφαλαίου αλλά και της έκτασης της ύλης, η διδασκαλία θα πραγµατοποιηθεί 

σε δύο φάσεις ως ακολούθως:  

       Α΄ Φάση ( 1η Διδακτική ώρα) 

Για να πραγµατοποιηθεί το συγκεκριµένο σενάριο µε τη χρήση των ΤΠΕ 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οµαδοσυνεργατική µέθοδος διδασκαλίας. Οι 

µαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου γίνεται 

προετοιµασία πριν την έναρξη υλοποίησης του σεναρίου µε τη βοήθεια των 

τεχνολογικών µέσων. Τους ανακοινώνεται ότι θα µελετήσουν την αρχαϊκή 

τέχνη µέσω των ΤΠΕ. 
Πιο συγκεκριµένα την πρώτη ώρα θα δοθούν οδηγίες θα γίνει ο χωρισµός σε 

οµάδες και η διανοµή των φύλλων εργασίας. Είναι τρία φύλλα εργασίας για τις 

έξι οµάδες. Είναι κοινά ανά δύο οµάδες.  
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Επίσης στην αρχή της 1ης ώρας,  µετά τις οδηγίες για τη συγκρότηση 

των οµάδων και τον τρόπο εργασίας, ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές τα 

φύλλα αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και τους εξηγεί πώς θα τα 

χρησιµοποιήσουν. 

       Β΄ Φάση ( 2η Διδακτική ώρα) 

Στη δεύτερη διδακτική ώρα θα διεξαχθεί η αναζήτηση από τους µαθητές, ώστε 

να συµπληρωθούν τα φύλλα εργασίας και να δηµιουργηθεί το λογισµικό 

παρουσίασης. Πιο αναλυτικά κάθε οµάδα αναζητεί από τους 

υποδεικνυόµενους διαδικτυακούς τόπους το ανάλογο υλικό. Οι οµάδες µέσω 

των αντίστοιχων σελίδων για την εύρεση των έργων τέχνης σε συνδυασµό µε 

το ηλεκτρονικό λεξικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα κατανοούν και 

εµπεδώνουν την αποκτηθείσα γνώση µετατρέποντας το υλικό σε σώµα 

κειµένου µε τη χρήση του επεξεργαστή κειµένου. 

Αναλαµβάνουν να µελετήσουν τρεις τοµείς τέχνης : Αρχιτεκτονική, 

Γλυπτική και Αγγειογραφία. Παίρνοντας το ρόλο των νεαρών αρχιτεκτόνων 

µελετούν τους δύο ρυθµούς της αρχαϊκής εποχής, το δωρικό και τον ιωνικό. 

Ως γλύπτες εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά αρχαϊκών αγαλµάτων 

(Κούροι και Κόρες). Ως αγγειογράφοι διαχωρίζουν τον µελανόµορφο από τον 

ερυθρόµορφο ρυθµό και µελετούν τα θέµατα διακόσµησης των αγγείων. 

Τη δεύτερη ώρα εποµένως, οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν  

την πλοήγηση στο διαδίκτυο,  την αναζήτηση, επιλογή, καταγραφή και 

οργάνωση των απαιτούµενων από τα φύλλα εργασίας πληροφοριών σε 

κείµενο.  

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών των οµάδων η εκπαιδευτικός 

παρακολουθεί την πορεία δράσης των οµάδων επεµβαίνοντας διακριτικά, 

όποτε απαιτείται. 

        Γ΄ Φάση ( 3η Διδακτική ώρα) 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ώρας θα γίνει η παρουσίαση των ευρηµάτων από 

όλες τις οµάδες και θα ακολουθήσει συζήτηση και κριτική αποτίµηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. Αφού δύο οµάδες έχουν επεξεργαστεί το ίδιο 

θέµα, η παρουσίαση  µπορεί να γίνει σε συνεργασία µε τις οµάδες που 

δούλεψαν το θέµα αυτό. 
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Οι χειριστές από τις οµάδες θα συνεργαστούν, ώστε να 

συγκεντρώσουν το ηλεκτρονικό υλικό, για να το δώσουν στους υπεύθυνους 

της σχολικής ιστοσελίδας, για ανάρτηση. 

        Δ΄ Φάση ( 4η Διδακτική ώρα) 

Την τέταρτη ώρα θα συµπληρωθούν τα φύλλα αξιολόγησης της διδακτικής 

παρέµβασης, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

        Ο ρόλος της διδάσκουσας 

 Η καθηγήτρια θα λειτουργήσει καθοδηγητικά και όχι παρεµβατικά. Ειδικότερα 

στην αρχή της πρώτης (1ης) ώρας  ο ρόλος της θα είναι περισσότερο 

εµφανής, αφού θα πρέπει να ρυθµίσει τα θέµατα οργάνωσης της τάξης. Στη 

συνέχεια, και αφού οι ρόλοι θα  έχουν µοιραστεί και οι εξηγήσεις θα έχουν 

δοθεί, η παρουσία της καθηγήτριας θα είναι πιο διακριτική. Θα παρακολουθεί, 

θα επεµβαίνει εκεί όπου της ζητείται  βοήθεια, θα εµψυχώνει, θα διευκολύνει 

τους µαθητές δίνοντας έµφαση στη «µεταγνώση», να µάθει δηλαδή ο µαθητής 

πώς να µαθαίνει. Η γνώση προσεγγίζεται µέσα από την αποκαλυπτική ή 

ευρηµατική διαδικασία. Επιπλέον αξιολογεί τον κάθε µαθητή χωριστά, αλλά 

και ως προς το ρόλο του που έχει αναλάβει στην οµάδα. 

       Ο ρόλος των µαθητών 

Οι µαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο και στις διευθύνσεις που τους έχουν 

δοθεί τα στοιχεία εκείνα που απαντούν στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας, 

τα καταγράφουν, συζητούν µεταξύ τους για την τελική επιλογή τους και 

συντάσσουν τα κείµενα. Εποµένως οφείλουν να συνεργάζονται δηµιουργικά. 

 

      Δραστηριότητες µαθητών- αναµενόµενα κείµενα που θα παραχθούν 

Οι µαθητές µε τον επεξεργαστή κειµένου θα δηµιουργήσουν κείµενο σε 

ηλεκτρονική µορφή. Ακόµα θα οργανώσουν προβολές παρουσίασης, οι 

οποίες θα αναρτηθούν στη σχολική ιστοσελίδα. Επιπλέον εικόνες µε τα 

αντιπροσωπευτικότερα έργα τέχνης µπορούν να τυπωθούν σε µορφή αφίσας, 

για να διακοσµήσουν τη σχολική τάξη. 
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5. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Αρχαϊκή τέχνη 800-479 π.Χ 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι 

1η ΟΜΑΔΑ 

Γλυπτική 

Ονόµατα µαθητών: 

1…………………………………………………….. 

2 ……………………………………………………. 

3 ……………………………………………………. 

4 ……………………………………………………. 

1.  Αφού περιηγηθείτε στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις 

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/index.html 
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconcarch1.aspx 

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/arhaiki-glyptiki.htm 
δηµιουργήστε ένα κείµενο αναφερόµενοι στα χαρακτηριστικότερα 

δηµιουργήµατα της γλυπτικής κατά την αρχαϊκή περίοδο  χρησιµοποιώντας 

τον επεξεργαστή κειµένου . 

 

2. Μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html   Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Νέα 

Ελληνική – Εργαλεία – Ηλεκτρονικά λεξικά – Λεξικό κοινής νεοελληνικής 

Μανώλη Τριανταφυλλίδη –Αναζήτηση και αναζητήστε τη σηµασία των λέξεων 

κούρος και κόρη τις οποίες καταγράφετε σε κείµενο µε τη βοήθεια 

επεξεργαστή κειµένου (word). 

κούρος κόρη 
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3. Να δηµιουργήσετε ένα λογισµικό παρουσίασης µε τα κυριότερα έργα της 

γλυπτικής της αρχαϊκής εποχής. Να επικεντρωθείτε ιδιαίτερα στους 

χαρακτηριστικούς τύπους του «κούρου» και της «κόρης». Να αναζητήσετε 

υλικό στους ίδιους διαδικτυακούς κόµβους µε την πρώτη δραστηριότητα. 

 

4. Πηγαίνετε στην πύλη για την ελληνική γλώσσα  - Νεοελληνική Λογοτεχνία, 

Εργαλεία, ποιητικό έργο Σεφέρη. Από την αναζήτηση βρείτε αναφορές σε 

ποιήµατα του Σεφέρη σχετικές µε την αρχαϊκή γλυπτική. Καταγράψτε τους 

στίχους, που θεωρείτε ότι σχετίζονται µε τη βοήθεια του επεξεργαστή κειµένου 

και δηµιουργήστε ένα κολάζ χρησιµοποιώντας παράλληλα εικόνες της 

αρχαϊκής γλυπτικής από την 3η δραστηριότητα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ 

2η ΟΜΑΔΑ 

Αρχιτεκτονική 

Ονόµατα µαθητών: 

 1………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………….. 

3 ……………………………………………………….. 

4 ……………………………………………………… 

 

1. Αφού  περιηγηθείτε στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις: 

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/index.html  
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/ionikos.htm 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B
D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7_%CE%B1%CE
%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%
CF%86%CE%AF%CE%B1 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%86%CF%81%CF%8C
%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82 
δηµιουργήστε ένα κείµενο αναφερόµενοι στα χαρακτηριστικότερα 

δηµιουργήµατα της αρχιτεκτονικής κατά την αρχαϊκή περίοδο 

 χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου . 

 

2.  Πηγαίνετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθύνση:  http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html  και αναζητήστε τη σηµασία των λέξεων 

ιωνικός και δωρικός, αναφορικά µε τους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς. Στη 

συνέχεια δηµιουργήστε κείµενο µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου (word), 

στο οποίο να επικεντρωθείτε στις διαφορές που παρουσιάζονται στους δύο 

όρους 

                 ιωνικός            δωρικός 
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3. Να δηµιουργήσετε ένα λογισµικό παρουσίασης µε τους κυριότερους        

αρχιτεκτονικούς ρυθµούς (τύποι αρχιτεκτονικής µε ιδιαίτερη τεχνοτροπία)  της  

αρχαϊκής εποχής. Να αναζητήσετε υλικό στους ίδιους  διαδικτυακούς κόµβους 

µε την πρώτη δραστηριότητα. 

4. Πηγαίνετε στην πύλη για την ελληνική γλώσσα –Νεοελληνική Λογοτεχνία – 

Εργαλεία – ποιητικό έργο Σεφέρη – αναζήτηση «Επί ασπαλάθων..». Πως 

συνδέεται το ποίηµα µε την τέχνη της αρχαϊκής εποχής της σχετικής µε τους 

αρχιτεκτονικούς ρυθµούς των ναών; Εντοπίστε το συγκεκριµένο χωρίο του 

ποιήµατος και προσπαθήστε να το εξηγήσετε. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙΙ 

3η ΟΜΑΔΑ 

Κεραµική 

Ονόµατα µαθητών: 

1………………………………………………………… 

2……………………………………………………….. 

3……………………………………………………….. 

5 ……………………………………………………… 

 

1. Αφού  περιηγηθείτε στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις: 
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/index.html 
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconcarch1.aspx  

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/arhaiki-tehni/arhaiki-keram.htm 
δηµιουργήστε ένα κείµενο αναφερόµενοι στα χαρακτηριστικότερα 

δηµιουργήµατα της κεραµικής κατά την αρχαϊκή περίοδο χρησιµοποιώντας 

τον επεξεργαστή κειµένου. 

 

2. Πηγαίνετε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

http://www.komvos.edu.gr  
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  και αναζητήστε τη 

σηµασία των λέξεων ερυθρόµορφος και µελανόµορφος. Στη συνέχεια 

δηµιουργήστε ένα κείµενο µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου (word), στο 

οποίο να επικεντρωθείτε στις διαφορές που παρουσιάζονται στους δύο 

όρους. 

 

           ερυθρόµορφος         µελανόµορφος 
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3. Να ετοιµάσετε λογισµικό παρουσίασης το οποίο θα περιλαµβάνει 

χαρακτηριστικά έργα των ανωτέρω τεχνοτροπιών και να παρατηρήσετε 

προσεκτικά τη διακόσµηση τους, ώστε να µπορείτε να απαντήσετε προφορικά 

στο ερώτηµα: ποια ήταν τα συνηθέστερα-αγαπηµένα θέµατα των δηµιουργών 

της εποχής; Στην αναζήτησή σας για εξεύρεση υλικού επισκεφθείτε τις ίδιες 

ηλεκτρονικές    διευθύνσεις µε την προηγούµενη δραστηριότητα. 

 

4. Με τη βοήθεια του word pad προσπαθήστε να ζωγραφίστε ένα αγγείο 

µελανόµορφου και ένα αγγείο ερυθρόµορφου ρυθµού. 
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6.  Κριτική – Αξιολόγηση 

Οι µαθητές θα αξιολογηθούν από την καθηγήτρια µε βάση: 

• την επάρκεια στην ανεύρεση - συλλογή στοιχείων (Μονάδες 6) 

• τη σύνταξη του κειµένου (Μονάδες 4), 

• τον τρόπο παρουσίασης (Μονάδες 4), 

• Τη συµµετοχή τους στην ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε οµάδας (6) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα έχουν κοινοποιηθεί στους µαθητές πριν 

ξεκινήσουν τη διαδικασία υλοποίησης, όταν τους δίνονται οι οδηγίες κατά τη 

διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας. 

Επιπλέον θα δοθεί στους µαθητές ερωτηµατολόγιο για να αποτιµήσουν και οι 

ίδιοι τη διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου, ώστε η αξιολόγηση να είναι πιο 

ολοκληρωµένη. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

Παρακαλείστε να συµπληρώσετε αυτό το ερωτηµατολόγιο, σηµειώνοντας τις 

απαντήσεις σας   στα αντίστοιχα πλαίσια, ή τσεκάροντας τα αντίστοιχα 

τετραγωνάκια, και να το επιστρέψετε στον καθηγητή: 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

 

 

 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο µαθητή 

(προαιρετικά): 

 

 
                           Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Στις απαντήσεις 1-4 χρησιµοποιείστε την κλίµακα 1 έως 5, όπου το 5 

αντιστοιχεί στον άριστο χαρακτηρισµό ως προς το προς αξιολόγηση στοιχείο. 

 
1. Είχατε τις κατάλληλες, προαπαιτούµενες γνώσεις                                                

για την εκτέλεση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων; 

2. Ποια είναι η γνώµη σας για την οργάνωση του 

µαθήµατος; 

3. Βρήκατε το υλικό του σεναρίου ενδιαφέρον; 

1 2 3 4 5 
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4. Κατανοήσατε ποια ήταν η σηµασία των 

δραστηριοτήτων στο µάθηµα της Ιστορίας; 

 

   Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Σας βοήθησαν στο έργο σας το υποστηρικτικό υλικό 

και τα ηλεκτρονικά εργαλεία;                                                                                                      

2. Ο τρόπος οργάνωσης του µαθήµατος;                                                                               

                        

Στις απαντήσεις 3-7 χρησιµοποιείστε την κλίµακα 1 έως 5, όπου το 5 

αντιστοιχεί στον άριστο χαρακτηρισµό ως προς το προς αξιολόγηση στοιχείο. 

 

3. Πόσο δηµιουργικές ήταν για σας οι δραστηριότητες; 

4. Πιστεύετε ότι οι συµµαθητές σας ανταποκρίθηκαν στις 

απαιτήσεις του µαθήµατος; 

5. Ήταν σαφής στις εξηγήσεις του ο καθηγητής; 

6. Είχε µεταδοτικότητα; 

7. Βοήθησε όλες ή µερικές µόνο οµάδες µαθητών; 

 
      Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Μπόρεσες να παρακολουθήσεις τις δραστηριότητες 

από την αρχή µέχρι το τέλος;                                                                                                      

2. Πιστεύεις ότι οι δραστηριότητες ήταν εύκολες;                                                                                                      

3. Ποια ακριβώς δραστηριότητα σε δυσκόλεψε περισσότερο;                                                                                             

 

 

 

 

Σηµείωσε οποιαδήποτε παρατήρηση, σχόλιο ή επισήµανση σχετικά µε το 

συγκεκριµένο µάθηµα και τον καθηγητή (χρησιµοποίησε και νέα σελίδα αν ο 

παρακάτω χώρος δεν σου αρκεί).   

                                                                                               

 

     

     

     

     

     

     

   Ναι     
Όχι 

   Ναι     
Όχι 

1 2 3 4 5 

   Ναι     
Όχι 

   Ναι     
Όχι 
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7.  Άλλες εκδοχές – Επεκτασιµότητα 

• Με τον εµπλουτισµό των φύλλων εργασίας µε περισσότερες δραστηριότητες 

το σενάριο µπορεί να εξελιχθεί και να πάρει τη µορφή project, το οποίο µπορεί 

να διαρκέσει ένα µήνα. 

• Επίσης το παραγόµενο ψηφιακό υλικό, που θα προκύψει, εκτός από την 

ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα µπορεί να διαµορφωθεί σε έντυπη µορφή 

ως αφίσες, οι οποίες µπορούν να διακοσµήσουν την τάξη. 

• Ακόµα µπορεί να διερευνηθούν και άλλες περίοδοι τέχνης, όπως η 

γεωµετρική, η κλασική και η ελληνιστική, ώστε οι µαθητές να έχουν µια πιο 

ολοκληρωµένη θεώρηση για την αρχαία ελληνική τέχνη. Επιπλέον µε αυτό τον 

τρόπο θα κατανοήσουν την αναλογία της ιστορικής πορείας του αρχαίου 

κόσµου και της καλλιτεχνικής του εξέλιξης. 
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