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Χρήσιμες Πληροφορίες:  

 

• 2014-2015:Πρώτος χρόνος λειτουργίας 

• 2014 -μέχρι σήμερα: Λειτουργεί κάθε χρόνο με έγκριση του ΕΠΕΣ 
του σχολείου.  

• Την περσινή χρονιά 2020-2021 λειτούργησε διαδικτυακά. 

 

• Λειτουργεί : 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαία  

• Απευθύνεται : σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου. 

• Αριθμός Μελών:   13 μαθητές/μαθήτριες (2021-22) 

 

 



Αντικείμενα του Ομίλου:  

 

• Θεωρητική Αρχαιολογία 

• Σχολή ξεναγών για μαθητές / μαθήτριες 

• Γνωριμία με αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

• Σύνδεση Αρχαιολογίας με Θετικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία) 

• Κατασκευή αντιγράφων αρχαίων τεχνημάτων 

• Κατασκευή Ψηφιδωτού 

• Αρχαιολογία και φωτογραφία 

 



Προσδοκώμενα  μαθησιακά αποτελέσματα:  
 

Τα μέλη του Ομίλου θα πρέπει μέσα από τις διαφορετικές δραστηριότητες να : 

• να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο και τους χώρους της Αρχαιολογίας 

• να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συμμαθητές/τριές τους 

• να κατανοήσουν διαφορετικές πτυχές του υλικού βίου της αρχαιότητας και 

ιδιαίτερα της τέχνης  και της επιστήμης 

• να γνωρίσουν νέες τεχνικές προσέγγισης του αντικειμένου της αρχαιολογίας 

(κατασκευές, φωτογραφία) 

• να συνεργαστούν με τους συμμαθητές/τριές τους και να μοιραστούν ρόλους 

στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής εργασίας 

 

 

 

 

 

 



Παρουσίαση διαφορετικών θεματικών  

και πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί: 
 

Προτάσεις  
 

 



Σχολή ξεναγών για μαθητές / μαθήτριες 

 



 

Tο χρώμα στην τέχνη και την επιστήμη 

«Στα ίχνη των χρωμάτων» 

 

Προσέγγιση του θέματος του χρώματος από πλευράς τέχνης   

και φυσικών επιστημών (γεωλογίας, χημείας) 

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής και την 

υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Αλίκη Συμεωνάκη  

 





Αφορμή:  
Τα ευρήματα του λόφου Καστά 



Συνεργασία Ομίλων Αρχαιολογίας και Δημιουργικής Γραφής για το 
Πρόγραμμα «Στα Ίχνη των Αρχαίων χρωμάτων» 



Κατασκευή 
αντιγράφων  

1. με καλούπια  
από πλαστελίνη 
γλυπτικής και 

γύψο 
2. από πηλό 

1. 

1. 

2. 





 



Χρήση χρώματος (τεχνικές) 
 στην αρχαία τέχνη 



      Ενημέρωση για το θέμα από ειδικό  
(την καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Χ. Παλιαδέλη) 

Παρουσίαση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 



«ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ: 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 



Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 

Ενημέρωση για το θέμα από ειδικό  
(τον καθηγητή της Αστρονομίας Ι.Χ.Σειραδάκη) 



Δημιουργία πήλινων αντιγράφων επιγραφών μηχανισμού 



Δημιουργία αντιγράφων 
επιγραφών από πηλό 

 

ΓΡΑΦΗ 



 
Δημιουργία αντιγράφων επιγραφών 

και οστράκων (οστρακισμού)  
από πηλό 

(υλικό για την δημιουργία ενός 
μικρού σχολικού  

επιγραφικού μουσείου) 



Κατασκευή μητρών νομισμάτων από οδοντιατρική σιλικόνη 



Δημιουργία αντιγράφων νομισμάτων από γύψο 
 

(τα αντίγραφα ψεκάζονται με ασημόχρωμο σπρέυ και είναι έτοιμα  
για την δημιουργία ενός μικρού σχολικού νομισματικού μουσείου) 



Κατασκευή αντιγράφων επιγραφών και 
νομισμάτων από σοκολάτα 
με καλούπια από σιλικόνη  



 
 
  Δημιουργία αντιγράφων νομισμάτων από σοκολάτα 

 



Γνωριμία με την τέχνη του ψηφιδωτού (2014 - 2021) 







Κατασκευή 
ψηφιδωτού  

με κεραμικές 
ψηφίδες 







 

























Κατασκευή ενεπίγραφου ψηφιδωτού  
με κεραμικές ψηφίδες 























Ολοκλήρωση ψηφιδωτού  
Παρουσίασή του  

σε συνέδριο  
«Ενεπίγραφα ψηφιδωτά» 

 



«Ενεπίγραφα 
ψηφιδωτά» 



Κατασκευή  ψηφιδωτού με γεωμετρικά μοτίβα (Αντίγραφο δαπέδου Γαλεριανού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης) 







 



 









 









31.1.19 



7.3.19 



16.3.19 



21.3.19 





28.3.19 

 



4.4.19 



18.4.19 





29.11.19 



16.5.19 



13.12.19 







10.1.20 







Δεκέμβριος 2021 
Τα νέα μας ψηφιδωτά 



 



Τέχνη ψηφιδωτού  
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Σχέση με τα εξής μαθήματα / 
επιστημονικά πεδία: 

• Ιστορία 

• Ιστορία Τέχνης 

• Αισθητική 

• Θρησκεία 

• Γλώσσα 

• Οικονομία 

• Αρχαιολογία 

• Συντήρηση 

 

Οφέλη για τους μαθητές / μαθήτριες : 

• Εκμάθηση της τέχνης του ψηφιδωτού 

• Συνεργασία ομάδας 

• Ενεργοποίηση δημιουργικής σκέψης μέσω της 
πολύπλευρης θεωρητικής προσέγγισης του 
θέματος 

• Δημιουργία εποπτικού υλικού για το μάθημα 
της Ιστορίας 

• Διακόσμηση του σχολείου με τα έργα των 
μαθητών 

• Εξοικείωση με  τη δημοσιοποίηση των 
καρπών της εργασίας τους 



Σας ευχαριστούμε πολύ 


