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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας, η µελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης 
παρουσιάζεται συχνά υποβαθµισµένη. Ωστόσο, η διερεύνηση θεµάτων τέχνης µπορεί να προσφέρει 
στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να προσεγγίσει, µε διαφορετικό τρόπο, σηµαντικές έννοιες της 
Ιστορίας που δύσκολα κατανοούν οι µαθητές, όπως οι έννοιες της αλλαγής ή της συνέχειας. Οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας παρέχουν τα εργαλεία και το εποπτικό και 
µαθησιακό υλικό για την πραγµατοποίηση αυτής της δραστηριότητας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ιστορία Αρχαίας Τέχνης, συνεργατική µάθηση σε δυναµικό περιβάλλον 
εργασίας, διερευνητική και συνεργατική δραστηριότητα. Εξέλιξη, διατήρηση, αλλαγή στην Ιστορία.  

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
Αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τη διδακτική προσέγγιση θεµάτων τέχνης επειδή θεωρούµε 

ότι η παρουσίαση, διερεύνηση και µελέτη του τοµέα της αρχαίας τέχνης στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον του Ελληνικού Γυµνασίου και ακόµα περισσότερο, του Ελληνικού Ενιαίου Λυκείου 
είναι γενικά υποβαθµισµένη. Υπό το βάρος της «άλλης» διδακτέας ύλης που πρέπει να «βγει», ο 
Έλληνας φιλόλογος αναγκάζεται συχνά να παρακάµψει -µε αρκετές ενοχές πρέπει να 
παραδεχθούµε- ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως παραγωγικά κεφάλαια στην ιστορία 
αυτού του τόπου: την Τέχνη.  
Ωστόσο, η διδασκαλία της Τέχνης προσφέρει, µεταξύ άλλων, στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να 

προσεγγίσει δύο σηµαντικές ιστορικές έννοιες, αναγκαίες στο µάθηµα της Ιστορίας: την έννοια 
της αλλαγής και της διατήρησης. Η κατανόησή τους αποδεικνύεται συχνά προβληµατική γι αυτό 
και έχει σηµασία να ενισχύεται σταδιακά µέσω ποικίλων παραδειγµάτων. Η διδακτική εµπειρία 
καταδεικνύει ότι η χρησιµοποίηση συγκεκριµένων παραδειγµάτων από ένα ευρύ φάσµα τοµέων 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές διευκολύνει την κατανόηση 
των εννοιών αυτών. Η Τέχνη προσφέρεται ιδιαίτερα, διότι επιτρέπει την προσέγγιση των εννοιών 
αυτών µε τρόπο παραστατικό και συγχρόνως ελκυστικό. Για παράδειγµα: Με ποιο τρόπο και σε 
ποιο βαθµό µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς εποπτικό υλικό για να στηρίξει τη διερεύνηση των 
αιτίων και αποτελεσµάτων ενός γεγονότος;  Ενώ η διδασκαλία της Τέχνης παρέχει άφθονο υλικό 
για να βγάλουµε πλούσια συµπεράσµατα µέσω της παρατήρησης αντικειµένων και να 
ενισχύσουµε στους µαθητές την ικανότητα κατανόησης των εννοιών που προαναφέραµε.  

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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Ας αναλογιστούµε και κάτι ακόµη: Σε σχέση µε τον αρχαίο ελληνικό κόσµο, η διεθνής 
κοινότητα γνωρίζει περισσότερο συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα –όσο σηµαντικά και αν είναι- ή 
διαισθάνεται και τελικά αναγνωρίζει την αξία της εποχής εκείνης µέσω της αισθητικής 
συγκίνησης που προκαλούν, για παράδειγµα, η αυστηρή γεωµετρία του Παρθενώνα, η χάρη του 
Ερµή του Πραξιτέλους και οι γλαφυρές παραστάσεις των αττικών και κορινθιακών αγγείων; 
Θεωρούµε ότι η απάντηση είναι δεδοµένη και το ερώτηµα δεν έχει άλλο σκοπό από τον 
προβληµατισµό και την πρόσκληση για παιδαγωγική αξιοποίηση του σηµαντικού κεφαλαίου της 
Ελληνικής Τέχνης.  
Συγχρόνως, είναι γεγονός ότι ο διδάσκων νοιώθει συχνά αµήχανος όταν επιχειρεί να 

διερευνήσει και να επεξεργαστεί µε τους µαθητές του θέµατα τέχνης, καθώς βρίσκεται 
αντιµέτωπος µε σηµαντικά προβλήµατα: εποπτικά (ποιοι είναι οι προσφορότεροι τρόποι για να 
προσεγγίσουν και να παρατηρήσουν οι µαθητές το υλικό;), µαθησιακά (π.χ., πώς θα µπορέσουν 
οι µαθητές να συλλάβουν και να κατανοήσουν τους κύριους σταθµούς της αρχαίας τέχνης και να 
βιώσουν τη φυσική ενότητά της µέσα στο χρόνο;) και διδακτικά (πώς πρέπει να παρουσιαστεί το 
υλικό για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές έννοιες όπως ρυθµός, προοπτική, γεωµετρικοί 
κανόνες;). 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τα δηµόσια σχολεία αποκτούν, µε γοργούς ρυθµούς, σύγχρονα 

εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών που µπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσµα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θεωρώντας ότι η συστηµατική χρήση του Η/Υ και των δικτύων 
σε παιδαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί µία νέα και ενδιαφέρουσα διδακτική κατάσταση 
(Μηλιώνης & Μπαλτά, 2001), αποφασίσαµε να διερευνήσουµε πως µπορεί ο Η/Υ να υποστηρίξει 
τη διδασκαλία ενός θέµατος τέχνης. Εντάσσουµε στην πρότασή µας ορισµένα από τα εργαλεία 
γενικής χρήσης του Η/Υ και επιδιώκουµε να αξιοποιήσουµε διδακτικά υλικό που απλόχερα 
παρέχεται από τον Παγκόσµιο Ιστό, το γνωστό µας ∆ιαδίκτυο. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί έχει ως στόχο να παρουσιάσει πως µπορούν να 

µελετηθούν µε την υποστήριξη του Η/Υ και των δικτύων ορισµένα θέµατα τέχνης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος της Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου. Στηρίζεται εποµένως σε συγκεκριµένες επιλογές σε 
όλα τα επίπεδα. Συγχρόνως όµως αποτελεί ένα αρκετά γενικό άξονα δράσης ο οποίος µπορεί να 
επιδεχθεί αλλαγές στα επιµέρους σηµεία του, ανάλογα µε τους στόχους και τις διδακτικές 
προτεραιότητες του διδάσκοντα, τις δυνατότητες της τάξης κ.ά.  Για το λόγο αυτό θα 
συγκεντρώσουµε κυρίως την προσοχή µας στην παρουσίαση  ορισµένων βασικών µεθοδολογικών 
κατευθύνσεων που θεωρούµε χρήσιµες για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. Ο διδάσκων 
έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δικό του σχέδιο µαθήµατος και να δηµιουργήσει το προσωπικό 
του διδακτικό υλικό, προσαρµόζοντας τη δραστηριότητα στις ανάγκες της δικής του τάξης και του 
δικού του προγράµµατος. Η πρότασή µας έχει τη φιλοδοξία να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός 
δηµιουργικού, ανοικτού µοντέλου προσέγγισης της τέχνης, αρχαίας, βυζαντινής ή νεότερης. Με 
τον τρόπο αυτό διδάσκων και µαθητές µπορούν να κατασκευάσουν σταδιακά ένα περιβάλλον 
µελέτης της ελληνικής τέχνης µε διαχρονικό χαρακτήρα. 

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η δραστηριότητά µας πορεύεται στην κατεύθυνση της συνεργατικής µάθησης (Ματσαγγούρας, 

1995) καθώς παροτρύνει τους µαθητές να εργαστούν σε οµάδες (Κανάκης, 1987) και να βιώσουν 
στην πράξη τη δυναµική που αναπτύσσεται σε ένα δυναµικό περιβάλλον συνεργασίας. Η 
δραστηριότητα αναπτύσσεται µέσω της διερεύνησης εποπτικού υλικού, στοιχείο που επιτρέπει τη 
µελέτη τεκµηρίων υλικού πολιτισµού σε συνδυασµό µε τις ιστορικές έννοιες του χώρου και του 
χρόνου. Οι µαθητές ασκούνται στην παρατήρηση αντικειµένων, στη διατύπωση ερωτηµάτων, στη 
σύγκριση, στην ανάλυση, στη σύνθεση (Husbands, 1996). Προσδοκία µας είναι να ενισχύσουµε την 
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κατανόηση των εννοιών της διατήρησης και της αλλαγής, ιδιαίτερα δύσκολων στη διδακτική της 
Ιστορίας. Πιο συγκεκριµένα στοχεύουµε να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές δύο πτυχές της 
αλλαγής που είναι η εξέλιξη αλλά και η ρήξη µε το παρελθόν. Οι µαθητές καθοδηγούνται µε 
συγκεκριµένες τεχνικές στη διερεύνηση του θέµατος αντλώντας πληροφορίες από τις πηγές που 
τους δίνονται γι αυτό το σκοπό.   
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η δραστηριότητα µπορεί να αναπτυχθεί σε όσες διδακτικές ώρες κρίνει σκόπιµο ο διδάσκων, 

ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα χρόνου και την προθυµία των µαθητών του να συµµετάσχουν 
ενεργά. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µία ή περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη διδασκαλία των 
ενοτήτων της τέχνης, σύµφωνα µε όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα, µπορεί όµως και να πάρει 
τη µορφή συνθετικής εργασίας (Μπαλτά, 2001),  κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος του διδακτικού 
έτους.  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η κεραµική τέχνη (αγγειοπλαστική, αγγειογραφία), η γλυπτική, η αρχιτεκτονική αποτελούν 

θεµατικά πεδία µελέτης που µπορούν διδάσκοντες και µαθητές να επεξεργαστούν ικανοποιητικά 
µε τον τρόπο που προτείνουµε. Το χρονικό πεδίο ανάπτυξης της δραστηριότητας µπορεί, ανάλογα 
µε τους διδακτικούς στόχους και επιλογές, να έχει ως αφετηρία τους µεγάλους πολιτισµούς του 
Αιγαίου, όπως ο Κυκλαδικός ή ο Μινωικός Πολιτισµός, να καλύπτει το Μυκηναϊκό Κόσµο, τα 
Γεωµετρικά Χρόνια, την Αρχαϊκή Περίοδο να φτάνει ως την Κλασική, Ελληνιστική ή Ρωµαϊκή 
Εποχή στον ελληνικό χώρο. 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Ως παράδειγµα θα αναπτύξουµε το πρώτο θεµατικό πεδίο µελέτης που προτείναµε 

προηγουµένως και το οποίο αναφέρεται στην αρχαία ελληνική κεραµική τέχνη (αγγειοπλαστική 
και αγγειογραφία). Μέσω της παρατήρησης αντικειµένων, θα συγκεντρώσουµε την προσοχή µας 
στη διερεύνηση επιµέρους εννοιών που συνδέονται µε την κεραµική τέχνη και την χαρακτηρίζουν, 
όπως ρυθµός, τεχνοτροπία, διακοσµητικά θέµατα, διακοσµητικά µοτίβα. Ας σηµειώσουµε στο 
σηµείο αυτό ότι ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει το υλικό µε διαφορετικούς 
τρόπους. 

 
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
Κατά την προσέγγιση αυτή κυριαρχεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ανακάλυψης 

(Bruner,  1961). Mε την καθοδήγηση του διδάσκοντα ως προς τους χώρους και τη διαδικασία 
αναζήτησης, οι µαθητές αναζητούν και µελετούν πρωτογενές υλικό χωρίς να έχουν διδαχθεί τα 
γενικά χαρακτηριστικά  της τέχνης της προς εξέταση εποχής. Καλούνται να κάνουν παρατηρήσεις, 
να διακρίνουν το υλικό και να το οργανώσουν σε κατηγορίες. Ας σηµειώσουµε εδώ ότι η 
διαδικασία κατηγοριοποίησης αποτελεί µια σηµαντική νοητική διεργασία που συµβάλλει στην 
οργάνωση της σκέψης του παιδιού σ’ αυτή την ηλικία. Η διατύπωση ερωτηµάτων, η κριτική 
θεώρηση  και η απόπειρα ανεύρεσης αποδεκτών απαντήσεων στα ερωτήµατα που προκύπτουν 
αποτελούν σηµαντικά δεδοµένα κατά την προσέγγιση αυτή.  
Στο τέλος, οι µαθητές καλούνται να  συνθέσουν δηµιουργικά µια µικρή αναφορά µε τα βασικά 

χαρακτηριστικά της κεραµικής της εποχής που εξετάζουν και ενδεχόµενα να την παρουσιάσουν 
στους συµµαθητές τους. Κάθε οµάδα µαθητών µπορεί να αναλάβει να  µελετήσει αγγεία µιας 
συγκεκριµένης περιόδου,  διαφορετικής για κάθε οµάδα και η τελική σύνθεση να γίνει κατά την 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας των διαφόρων οµάδων. Μπορεί όµως κάθε οµάδα 
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να µελετήσει αντιπροσωπευτικά αγγεία διαφόρων περιόδων και να συγκεντρώσει την προσοχή της 
στα σταθερά ή διαφοροποιητικά στοιχεία της κεραµικής τέχνης.  
 
Παράδειγµα δράσης στην πρώτη προσέγγιση  
Σε ένα σύνολο γεωµετρικών αγγείων οι µαθητές παρατηρούν ότι αφθονούν τα γεωµετρικά 

θέµατα. Τα οργανώνουν σε διαφορετικές κατηγορίες και τα ταξινοµούν (οµόκεντροι κύκλοι, 
µαίανδροι, τριγωνικές αναπαραστάσεις ανθρώπινων µορφών κ.ά.). Η συµπλήρωση ενός πίνακα 
όπου οι µαθητές κατατάσσουν το υλικό µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια – ερωτήµατα συνιστά µια 
δυνατότητα εφαρµογής της κατηγοριοποίησης. ∆ηµιουργείται επίσης µια πινακοθήκη µε εικόνες 
διαφόρων αγγείων και επεξηγηµατικά σχόλια. 
 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
Κατά τη δεύτερη προσέγγιση ακολουθούµε αντίστροφη πορεία. Θεωρούµε δεδοµένο ότι οι 

µαθητές έχουν διδαχθεί τα χαρακτηριστικά της τέχνης µιας περιόδου. Εποµένως, µέσω της 
παρατήρησης αντικειµένων και της µελέτης των χαρακτηριστικών τους, οι οµάδες των µαθητών 
προσπαθούν να εντάξουν το εξεταζόµενο υλικό σε περιόδους και αναζητούν στοιχεία 
συµβατότητας ή ενδεχόµενα διαφοροποίησης προς τα γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης της 
συγκεκριµένης περιόδου. 
 
Παράδειγµα στη δεύτερη προσέγγιση  
Από το θέµα του µαιάνδρου και άλλων γεωµετρικών µοτίβων µπορεί να χαρακτηριστεί ένα 

αγγείο ως γεωµετρικό, εφόσον έχουν προηγουµένως διδαχθεί τα χαρακτηριστικά της κεραµικής 
της συγκεκριµένης περιόδου. Μπορούν να µελετηθούν οι ποικιλίες στην απόδοση των θεµάτων 
και οι ενδιαφέρουσες αποκλίσεις από τον κανόνα. Και εδώ οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν 
µια πινακοθήκη µε εικόνες διαφόρων αγγείων. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
Καθώς ως κύρια πηγή πληροφοριών χρησιµοποιούµε το ∆ιαδίκτυο, ο διδάσκων θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει υλικό από εκεί, µέσω των φυλλοµετρητών Internet Explorer 
ή Netscape Browser. Η περαιτέρω επεξεργασία του υλικού από τους µαθητές εξαρτάται από το τι 
προκρίνει ο διδάσκων ως διδακτικά προσφορότερο αλλά και από τις αντικειµενικές συνθήκες που 
επικρατούν στο εργαστήριο. Έτσι, οι µαθητές µπορούν να εργαστούν σε απευθείας σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο ή να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στους υπολογιστές τους.  
 
Συµπληρωµατικά προς την κύρια πηγή πληροφοριών ή εναλλακτικά προς αυτή µπορεί 

να αξιοποιηθεί η εικονική περιήγηση των ∆ελφών από το λογισµικό Ηρόδοτος του 
Ι.Ε.Λ. ή το πλούσιο υλικό για την αρχαϊκή περίοδο του λογισµικού Κασταλία. Πιο 
συγκεκριµένα, το λογισµικό Κασταλία έχει χαρακτηριστικά  διερευνητικής αναζήτησης µε 
γνωστικά αντικείµενα την Ιστορία και την Τέχνη. Αναφέρεται στην Ιστορία της αρχαϊκής 
Κορίνθου και Αθήνας και στη διαµόρφωση της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης (από το έργο 
«Ναυσικά». 01 Πληροφορική Α.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών [Τµήµα 
Πληροφορικής, τοµέας Ε.Κ.Π.Α.], Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας.) 
Ιδιαιτέρως χρήσιµα µπορούν να φανούν ορισµένα από τα εργαλεία ανοιχτού λογισµικού του 

Η/Υ: ο επεξεργαστής κειµένου Ms Word για την οργάνωση του υλικού και τη σύνθεση αναφορών 
από τους µαθητές, τα λογιστικά φύλλα του Ms Excel για την ταξινόµηση των παρατηρήσεων σε 
κατηγορίες, το Ms Power-Point για την συστηµατική κατασκευή µιας παρουσίασης. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   
 Ο κόµβος Οδυσσέας του Υπουργείου Πολιτισµού, απ’ όπου δίδεται πρόσβαση σε όλα τα 

αρχαιολογικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας: www.culture.gr  
 Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού µε πλούσιο και επιστηµονικά έγκυρο υλικό, 

ταξινοµηµένο κατά περιόδους και ενότητες (κείµενο, εικόνες): www.ime.gr  
 33. 000 έργα από τις διαχρονικές συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Αρχαιότητα, 

Βυζάντιο, Φραγκοκρατία, Νεότερη Ελλάδα: 
http://www.benaki.gr/collections/greece/prehistorictoroman/gr/ 

 Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: http://www.cycladic-m.gr/ 
 Ο Κόµβος Σικυών. Ενδιαφέρον υλικό για την τέχνη σε κάθε σηµαντική αρχαία πόλη: 

www.sikyon.com  
 Πρόσβαση σε όλα τα Μουσεία του Κόσµου. Η παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά: 

http://www.icom.org/vlmp/ 
 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Ανάλογα µε τον τρόπο που θα εργαστούν και θα συνεργαστούν διδάσκων και µαθητές στο 

πλαίσιο µιας συγκεκριµένης τάξης, η προτεινόµενη δραστηριότητα µπορεί να αποκτήσει ποικίλες 
προεκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε π.χ., τη δυνατότητα µελέτης στοιχείων της αιγυπτιακής 
µνηµειακής γλυπτικής και τη σύγκρισή τους µε τη γλυπτική της αρχαϊκής εποχής. Στην Α΄ 
Γυµνασίου εξάλλου, ιδιαίτερα χρήσιµη µπορεί να αποδειχθεί η διαθεµατική προσέγγιση σε 
συνδυασµό µε το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από Μετάφραση, το οποίο 
υποστηρίζεται έτσι αποτελεσµατικά µε εικονογραφικό υλικό.  
Σε άλλες τάξεις, το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (από µετάφραση ή από το 

πρωτότυπο) µπορεί να λειτουργήσει ως αφορµή και ερέθισµα για την πραγµατοποίηση µιας 
ψηφιακής περιήγησης µε αναζήτηση και µελέτη συγκεκριµένων ζητούµενων, στο χώρο της 
τέχνης. Στην περίπτωση αυτή, ανάλογα µε τις συνθήκες, είναι δυνατή και πάλι η σύνδεση µε το 
µάθηµα της Ιστορίας της αντίστοιχης τάξης. Μέσω µιας τέτοιας δραστηριότητας στο διαδίκτυο 
µπορεί κανείς π.χ. να µελετήσει µε τον τρόπο που περιγράψαµε αναλυτικά παραπάνω βασικά 
στοιχεία της βυζαντινής τέχνης και/ή να επιχειρήσει µία σύγκριση χαρακτηριστικών της αρχαίας 
και βυζαντινής τέχνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απόπειρα επισήµανσης στοιχείων αλλαγής 
και διατήρησης µεταξύ των τεχνών των δύο αυτών κόσµων και εποχών, ενδεχόµενα σε συνδυασµό 
µε θέµατα κοινωνικής συγκρότησης και θρησκευτικής έκφρασης.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως και το άνοιγµα προς τη σύγχρονη εποχή, το οποίο προσφέρεται 

για όλες τις τάξεις, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών. Οι µαθητές µπορούν 
π.χ. να επικοινωνήσουν µε το Κέντρο Νεότερης Κεραµικής Τέχνης, να το επισκεφθούν και να 
µελετήσουν χαρακτηριστικά της σύγχρονης Κεραµικής σε σύγκριση µε την κεραµική τέχνη 
παλαιότερων εποχών.  
Τέλος, η γλωσσική διδασκαλία ενισχύεται µέσω των γραπτών αναφορών που θα κληθούν να 

συνθέσουν οι µαθητές αλλά και της προφορικής παρουσίασης – σύνθεσης κάθε οµάδας. Η 
ενίσχυση αυτή θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική αν οι µαθητές επιδιώκουν να εκφράσουν 
δηµιουργικά τις απόψεις τους και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του ψηφιακού τους 
ταξιδιού στον κόσµο της τέχνης. 
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