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Γιατί ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τον Παρθενώνα;  

Στον κόμβο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει αναρτηθεί  

πλούσιο και ποικίλο υλικό  

του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης  

της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.  

Το υλικό διακρίνεται  για την επιστημονική αρτιότητά του,  

τη δυνατή εκπαιδευτική του διάσταση και την αισθητική του. 
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Τα αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται:  
 

Α. Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη 

(http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el) 
 

Διαθέτει 274 συνδέσμους 

http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
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Τα αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται:  
 

Β. Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα 

(http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/) 

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/
http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/
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Τα αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται:  
 

Γ. Διαδραστικός πολιτισμός 
 

 

Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης  

(http://www.acropolis-athena.gr/) 
 
 

 

Η ζωφόρος του Παρθενώνα 

(http://www.parthenonfrieze.gr/#/home) 
 

http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/
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Αρχική ιδέα και κίνητρα σχεδιασμού του σεναρίου:  
 

 η ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές με χρήση 
εύχρηστων, εύληπτων, φιλικών και κατάλληλα διαμορφωμένων για αυτούς 

ψηφιακών μέσων τη μορφή και σημασία του Παρθενώνα 
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Εστιάζει στο διδακτικό αντικείμενο της Αρχαίας Ιστορίας:  
 στα κεφάλαια:  

Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.) [σελ. 68-82]   και 

Οι τέχνες και τα γράμματα την Κλασική εποχή [σελ. 107-116] 
 

Απευθύνεται στους μαθητές:  

 της Α΄ τάξης Γυμνασίου 
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Σχεδιασμός:  
 

 Έξι διδακτικές ώρες 

 Εισαγωγικές δραστηριότητες (2 διδακτικές ώρες) 

 Καθοδηγούμενες δραστηριότητες (4 διδακτικές ώρες) 

 Καταληκτική δραστηριότητα –προαιρετική, μπορεί να πραγματοποιηθεί  

εκτός διδακτικού ωραρίου 
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http://epset-kd.dr.beta.ekt.gr/ypiresies/parthenonas-enas-naos-gia-tin-athina-symvolo-mias-polis-1
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Το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο Χρᾷ ἡ 
Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ 
Αποικισμός, απευθύνεται στους 
μαθητές της τάξης Α΄ Γυμνασίου. Ο 
τίτλος, αντλημένος από το έργο τού 
Ηροδότου (IV.150.3) και ελαφρώς 
παραλλαγμένος, αποτελεί τον ιδρυτικό 
χρησμό τής Κυρήνης. Η πρόταξή του 
επιδιώκει να κεντρίσει εξαρχής το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να δώσει 
μία δυνατότητα αφόρμησης στον 
εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει να 
εφαρμόσει το σενάριο, ενώ μπορεί και να 
εξελιχθεί σε μοτίβο τού σεναρίου. 
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διδακτικά αντικείμενα: 
Αρχαία Ιστορία 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  
Γεωγραφία 
 
 
βασικός θεματικός άξονας: 
οι δύο «αποικισμοί». 
αφενός η κατά φύλα μετακίνηση του Ελληνισμού 
που πραγματοποιήθηκε κατά τους 11ο-9ο αι. π.Χ., 
και αφετέρου η κατά πόλεις οργανωμένη 
εξάπλωση που έλαβε χώρα κατά τους 8ο-6ο αι. 
π.Χ. 
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 Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός  

• Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη το τέλος τού Μυκηναϊκού κόσμου και τις 
αναστατώσεις που έχουν προκληθεί στο τέλος τής Εποχής τού Χαλκού. 

 

• Κατά την υλοποίηση του παρουσιαζόμενου σεναρίου, οι μαθητές θα μπορέσουν 
να διακρίνουν τους δύο αποικισμούς, ιστορικά γεγονότα/περίοδοι που συχνά 
αποτελούν αντικείμενο σύγχυσης. Επίσης, θα μπορέσουν να θέσουν τις βασικές 
διακρίσεις για έννοιες όπως η πόλη-κράτος και το πολίτευμα και να κατανοήσουν 
ότι ο αρχαίος Έλληνας ένιωθε πολίτης τής πόλης του και Έλληνας. 

20 
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Από τη στοχοθεσία τού σεναρίου 

• ¨    Να είναι σε θέση οι μαθητές να εντάσσουν επιμέρους ιστορικά γεγονότα 
στη γραμμή τού χρόνου, αξιοποιώντας ως σημείο αναφοράς τους δύο 
αποικισμούς. 

• ¨    Να κρίνουν οι μαθητές τη διαφορετική σημασία καθενός από τους δύο 
αποικισμούς για την Ελληνική Ιστορία αφενός και για την Παγκόσμια 
αφετέρου, αξιοποιώντας τον σχετικό θεματικό χάρτη. 

• ¨    Να γνωρίσουν τα στάδια της δημιουργίας μιας αποικίας και να μπορούν 
να τα αφηγηθούν σε δικό τους συνεχή δραματοποιημένο λόγο. 

• ¨    Να αντιληφθούν οι μαθητές τον καθοριστικό ρόλο τού Μαντείου των 
Δελφών κατά τον β΄ αποικισμό, καθιστάμενοι σε θέση να ζητάνε και να δίνουν 
σχετικούς χρησμούς. 

• ¨    Να κατανοήσουν την τυπική δομή μιας πόλης-κράτους και να μπορούν να 
την εφαρμόσουν δημιουργώντας ψηφιακά τη δική τους αποικία. 
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By Workshop of the Painter of New York MMA 34.11.2Marie-Lan Nguyen (Own work) [CC BY 2.5 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons 
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Γενική εικόνα τού Θεματικού Χάρτη που 
υποστηρίζει το σενάριο 
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Η Φώκαια και οι αποικίες της  
από τον Θεματικό Χάρτη  

που υποστηρίζει το σενάριο 
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Οργάνωση τάξης σε ομάδες  

με δραματοποιημένους ρόλους 
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ΟΜΑΔΑ  

ΜΑΝΤΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ  

ΑΠΟΙΚΩΝ 

ομάδα ιερατείο άποικοι 

Συντονιστής Πυθία/Απόλλων οικιστής 

Γραμματέας μάντης πολεμιστής 

χειριστής Η/Υ χρησμογράφος ιστοριογράφος 

Βιβλιοθηκάριος ιερέας ιερέας 

Από το περιβάλλον των ασκήσεων και 
των δραστηριοτήτων 



Το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ 
Αποικισμός» αντλεί υλικό ως επί το πλείστον από το ψηφιακό περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  
(http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories). 
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