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Προσ το ΕΠΕ του 1ου ΠΠΓΛ Ακθνϊν 

     

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 
 Ζφη ΑΡΓΤΡΟΤ - Λάμπροσ ΠΟΛΚΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ 02 (Φιλόλογοι) 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
Τα ελληνικά μνημεία τησ παγκόςμιασ πολιτιςτικήσ 

κληρονομιάσ τησ UNESCO: το παράδειγμα τησ Ακρόπολησ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ 

 

Προςανατολιςμόσ των μαθητών 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων «υνεργαηόμενων Λυκείων του Νομοφ 
Αττικισ με τθν Ουνζςκο (ASP net)».  

 Σο μακθτικό υμπόςιο τθσ Ουνζςκο «Σα ελλθνικά μνθμεία 
τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο» (27 
& 28 Φεβρουαρίου 2014 - Εκπ. Κωςτζα Γείτονα: Παλλινθ 
Αττικισ). 

 Βαςικι ορολογία ςχετικά με τθ διαχείριςθ των μνθμείων τθσ 
Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Ουνζςκο για τθν προϊκθςθ, 
τθν αναγνϊριςθ, τθν προςταςία και τθ διατιρθςθ των 
μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 

 

 Σα κριτιρια ζνταξθσ των ελλθνικϊν μνθμείων ςτον Κατάλογο 
τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο.  

 
Η Ακρόπολη από κοντά 

 Μνθμεία (παρόντα και απόντα): Παρκενϊνασ, Ελγίνεια, 
Ερζχκειο, Ναόσ Ακθνάσ Νίκθσ, Προπφλαια, κτλ.  

 Οι περιβάλλοντεσ χϊροι τθσ Ακρόπολθσ: αρχαίο κζατρο 
Διονφςου, αρχαία Αγορά, Πνφκα, Κεραμεικόσ. 

 Μουςείο Ακρόπολθσ: ιςτορία-λειτουργία-χϊροι-αντικείμενα 

 Πϊσ είδαν, ςτο παρελκόν, και πϊσ βλζπουν οι «άλλοι» 
ςιμερα τθν Ακρόπολθ, και πϊσ τθ βλζπουν οι μακθτζσ; 

 Επεξεργαςία-ςφνκεςθ-παρουςίαςθ ςυλλεγζντοσ υλικοφ. 
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Η Ακρόπολη εξ αποςτάςεωσ 

 Διαχρονικοί ςυμβολιςμοί, αξίεσ και ζριδεσ όςον αφορά τα 
μνθμεία τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ 
Ακρόπολθσ. 

 φγχρονοι ςυμβολιςμοί, αξίεσ και διεκδικιςεισ όςον αφορά 
τα μνθμεία τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και 
ειδικότερα τθν Ακρόπολθ. 

 Χριςεισ και καταχριςεισ των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ Ακρόπολθσ 

• Επεξεργαςία-ςφνκεςθ-παρουςίαςθ ςυλλεγζντοσ υλικοφ. 

Παρουςίαςη του έργου του Ομίλου ςτο ΙΔ΄ Μαθητικό 
υμπόςιο τησ Ουνέςκο 

 ΙΔϋ Μακθτικό υμπόςιο του Δικτφου Λυκείων Αττικισ ASP-net 
τθσ Ουνζςκο (27 & 28 Φεβρουαρίου 2014). Θζμα: «Σα 
ελλθνικά μνθμεία τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
τθσ UNESCO». 

Δημοςίευςη του έργου του Ομίλου ςε ιςτολόγιο 

 χεδιαςμόσ – ςυλλογι- επεξεργαςία – ςφνταξθ – ζλεγχοσ- 
δθμοςίευςθ υλικοφ  

ΣΑΞΗ Α - Β - Γ (Λυκείου) 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

12-20 μακθτζσ (;) 

 

ΣΟΧΟΙ 

Ωσ προσ τισ Γνώςεισ για τον κόςμο, τισ αξίεσ, τισ  πεποικιςεισ, τα 
πρότυπα, τισ ςτάςεισ ηωισ τουσ και τα διδαςκόμενα γνωςτικά 
αντικείμενα 

Αναμζνεται οι μακθτζσ: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι, όπωσ τα κλαςικά κείμενα, ζτςι και 
τα μνθμεία τθσ κλαςικισ Ακινασ (ωσ μζροσ τθσ Παγκόςμιασ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ) δεν είναι μια κλειςτι, 
προδιαμορφωμζνθ βάςθ απολικωμζνων από το χρόνο 
αντικειμζνων και ςυμβόλων, αλλά φορείσ νοθμάτων και 
ςθμαςιϊν, κοινωνικά και πολιτιςμικά τοποκετθμζνων, τα 
οποία ανικουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ιςτορικό ςυγκείμενο και 
«περιμζνουν» τον ςθμερινό αποδζκτθ τουσ για να 
ενεργοποιιςουν τθ ςθμαςία τουσ. 

 Να ςυναιςκανκοφν ότι θ «ανάγνωςθ» του κλαςικοφ 
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πολιτιςμοφ και των μνθμείων του είναι μια ςυνεχισ 
διαλογικι διαδικαςία ανάμεςα ςτο παρόν και ςτο παρελκόν, 
κακϊσ επίςθσ ότι οι ίδιοι είναι μζλθ μιασ μακράσ παράδοςθσ 
που μετζχει ςτθν «ανάγνωςθ» αυτι και τθν πρόςλθψι τθσ 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ςθμερινισ εποχισ. 

 Να γνωρίςουν τθν Ακρόπολθ, τα μνθμεία και τουσ 
περιβάλλοντεσ χϊρουσ τθσ ωσ τόπουσ όπου αποτυπϊνονται 
ποικίλεσ και ςφνκετεσ διαςτάςεισ (ιςτορικζσ, πολιτικζσ, 
πολιτιςμικζσ, οικονομικζσ, κρθςκευτικζσ, ιδελογικζσ) τθσ 
θγεμονίασ τθσ αρχαίασ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ. 

 Να ςυνδζςουν με το ιςτορικό, φυςικό κοινωνικό και 
πολιτιςτικό περιβάλλον τισ, γενικζσ ι ειδικζσ, 
πλθροφορίεσ/γνϊςεισ που ζχουν όςον αφορά τον χϊρο τθσ 
Ακρόπολθσ από τα διδαςκόμενα μακιματα. 

 Να προςδϊςουν το δικό τουσ νόθμα ςτθ ςφγχρονθ διαχείριςθ 
των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, 
που διακζτουν ιδιαίτερο ςυμβολιςμό, διατυπϊνοντασ τισ 
προςωπικζσ τουσ κρίςεισ και παίρνοντασ τισ δικζσ τουσ 
αποφάςεισ όςον αφορά τθ διατιρθςθ και προβολι τουσ. 

 Να τροποποιιςουν κοινόχρθςτεσ αντιλιψεισ και 
αναπαραςτάςεισ όςον αφορά τον ςυμβατικό, μουςειακό 
χαρακτιρα των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ, ειδικότερα τθσ Ακρόπολθσ, ςυνειδθτοποιϊντασ 
ότι θ μνθμειακι και ςυμβολικι τουσ λειτουργία ςυνδζεται 
άρρθκτα με τθ χριςθ τουσ από τουσ εκάςτοτε, τυπικοφσ ι 
άτυπουσ, διαμεςολοβθτζσ. 

 Να εκιςτοφν ςτθν ιδζα ότι οι μθχανιςμοί αναπαραγωγισ τθσ 
ςυλλογικισ μνιμθσ, που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ των 
μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, 
κακορίηουν λίγο πολφ τον τρόπο με τον οποίο οι γενιζσ, ςτθ 
διαδοχι τουσ, αποκτοφν πρόςβαςθ ςτθ ςυλλογικι αυτι 
μνιμθ και το νόθμά τθσ. 

 Να ςυνδζουν τθν τοπικισ εμβζλειασ ςκζψθ και τθ δράςθ 
τουσ, όςον αφορά τθ δθμιουργικι διαχείριςθ των ελλθνικϊν 
μνθμείων  του κλαςικοφ παρελκόντοσ, με  πρωτοβουλίεσ που 
αναλαμβάνονται ςτον διεκνι χϊρο για τθ διατιρθςθ και τθν 
προςταςία των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ («ςκζφτομαι παγκόςμια δρϊντασ τοπικά»). 
 

Ωσ προσ τουσ Γραμματιςμοφσ 

Αναμζνεται οι μακθτζσ: 

 Να ενιςχφςουν τθν κριτικι και αξιολογικι τουσ ικανότθτα ωσ 
προσ τον ρόλο που διαδραματίηουν ςιμερα, ςε ςχζςθ με το 
παρελκόν, τα μνθμεία τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ μζςω των εκάςτοτε διαμεςολαβθτϊν που 
διαχειρίηονται ςιμερα ςε διεκνζσ και τοπικό επίπεδο τθν 
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προςταςία, τθ διατιρθςθ και προβολι τουσ. 

 Να αςκθκοφν ςτθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν 
τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ωσ μζςων 
πρακτικισ γραμματιςμοφ ςτο ζργο που επιτελοφν, 
εκφράηοντασ τθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα με πολυτροπικά 
«κείμενα» (εικόνασ, γραπτοφ λόγου και ιχου) ςε ψθφιακό 
περιβάλλον. 

 Να ενιςχφςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθ ςυνεργατικι 
παραγωγι λόγου (προφορικοφ και γραπτοφ), δουλεφοντασ ςε 
ομάδεσ και αξιοποιϊντασ ζντυπουσ και διαδικτυακοφσ 
εκπαιδευτικοφσ πόρουσ (ανάγνωςθσ, γραψίματοσ και οπτικϊν 
αναπαραςτάςεων) ςχετικοφσ με τα μνθμεία, ελλθνικά και 
ξζνα, τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 

 Να αναςτοχαςτοφν για τουσ μθχανιςμοφσ με τουσ οποίουσ, 
μζςα από τισ πάςθσ φφςεωσ αναπαραςτάςεισ των μνθμείων 
τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, δθμιουργικθκαν 
και αναπαριχκθςαν ςυγκεκριμζνα είδθ κοινωνικϊν και 
πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων, ςτισ οποίεσ εντάςςονται και οι 
δικζσ τουσ. 

 Να καλλιεργιςουν τα αιςκιματα τθσ αλλθλεξάρτθςθσ, 
ςυνυπευκυνότθτασ και αυτορρφκμιςθσ ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου τουσ, με τθν επίγνωςθ ότι αυτό ζχει μόνιμα ανοιχτό, 
διαλογικό και δθμόςιο, εκπαιδευτικό και γενικότερα 
μορφωτικό χαρακτιρα. 

 Να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν επιτόπια 
παρατιρθςθ και ζρευνα, κακϊσ επίςθσ ςτθν επεξεργαςία, τθν 
ανάλυςθ, τθ ςφγκριςθ και τθ ςφνκεςθ δεδομζνων (ιςτορικϊν 
και αρχαιογνωςτικϊν), ενόψει τθσ παραγωγισ ενόσ 
δθμοςιεφςιμου, προςωπικοφ και πρωτότυπου, ζργου. 

 Να ενιςχφςουν τθν αυτοποπεποίκθςι τουσ, 
υπεραςπιηόμενοι, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε δθμόςιεσ 
ςυηθτιςεισ και αντιπαρακζςεισ με άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 
τθν προςωπικι τουσ άποψθ.  

 Εμπλεκόμενοι ςτισ γνϊςεισ και τισ πρακτικζσ των ειδικϊν να 
ςυνδιαμορφϊνουν ζνα ζργο, μετζχοντασ ςε ερευνθτικζσ και 
κειμενικζσ διεργαςίεσ που τουσ κακιςτοφν υποψιφιουσ 
ερευνθτζσ-ςυγγραφείσ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

/ΔΡΑΕΩΝ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013: 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων «υνεργαηόμενων Λυκείων του Νομοφ 
Αττικισ με τθν Ουνζςκο (ASP net)». 

 Σο διιμερο υμπόςιο «Σα ελλθνικά μνθμεία τθσ παγκόςμιασ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο», ςτο οποίο πρόκειται 
να ςυμμετάςχει ςτισ 27 & 28 Φεβρουαρίου (2014) το 1ο ΠΠΓΛ. 
Ακθνϊν: 
o κανονιςμοί λειτουργίασ του Δικτφου χολείων τθσ 

Ουνζςκο 
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o παρουςίαςθ κεμάτων και υποκεμάτων του διιμερου 
υμποςίου 

o τρόποι εμπλοκισ των μακθτϊν του 1ου Π.Π.Γ.Λ. Ακθνϊν 
ςτισ εργαςίεσ του υμποςίου 

o Κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ για τθ ςυμμετοχι ςτισ 
ςυηθτιςεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ ςτο μακθτικό υμπόςιο 
- επιλογι Προζδρου και Γραμματζα. 

o υγκρότθςθ ομάδων ι επιλογι μεμονωμζνων μακθτϊν 
για ςυμμετοχι ςτο Καλλιτεχνικό μζροσ του υμποςίου. 

 Βαςικοί όροι, ακαδθμαϊκοί / επιςτθμονικοί κλάδοι, πολιτικοί 
και πολιτιςτικοί κεςμοί / φορείσ, διαμεςολαβθτζσ τθσ 
πολιτιςτικισ βιομθχανίασ και πρόςωπα  που εμπλζκονται 
ςιμερα ςτθ διαχείριςθ των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Ουνζςκο για τθν προϊκθςθ, 
τθν αναγνϊριςθ, τθν προςταςία και τθ διατιρθςθ των 
μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ:  
o οι ςτόχοι του προγράμματοσ  
o ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ 
o κριτικι αποτίμθςθ. 

 

 Σα κριτιρια ζνταξθσ των ελλθνικϊν μνθμείων ςτον Κατάλογο 
τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο.  
o Θ περίπτωςθ τθσ Ακρόπολθσ  
o φγκριςθ με μνθμεία άλλων χωρϊν του ςχετικοφ 

Καταλόγου 
o Πρϊτα ςυμπεράςματα. 

 Επιμορφωτικι διάλεξθ εξωτερικοφ ςυνεργάτθ με κζμα τθ 
διαχείριςθ των ελλθνικϊν μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςιμερα. 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013: 

 Μνθμεία τθσ Ακρόπολθσ (παρόντα και απόντα): Παρκενϊνασ, 
Ελγίνεια, Ερζχκειο, Ναόσ Ακθνάσ Νίκθσ, Προπφλαια, κτλ.  
o Αυτοψία-εξερεφνθςθ-ςυλλογι υλικοφ 
o χζςεισ των μνθμείων μεταξφ τουσ. 

 Οι περιβάλλοντεσ χϊροι τθσ Ακρόπολθσ: αρχαίο κζατρο 
Διονφςου, αρχαία Αγορά, Πνφκα, Κεραμεικόσ. 
o Αυτοψία, εξερεφνθςθ-ςυλλογικι υλικοφ 
o χζςεισ των περιβαλλόντων χϊρων με τθν Ακρόπολθ. 

 Μουςείο Ακρόπολθσ: ιςτορία-λειτουργία-χϊροι-αντικείμενα 



1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λφκειο Ακθνϊν «Γεννάδειο»                                  2/10/2013 

 

 Σελίδα 6 
 

o Επίςκεψθ-εξερεφνθςθ-ςυλλογι υλικοφ 
o χζςεισ του Μουςείου με τθν Ακρόπολθ 
o χζςεισ του Μουςείου με τον περιβάλλοντα χϊρο 
o Λειτουργία του Μουςείου ςιμερα. 

 Θ μνθμειακι λειτουργία τθσ Ακρόπολθσ ςε ςχζςθ με:  
o τθν ιςτορία 
o τθν αρχαιολογία  
o το ςθμερινό ανκρωπογεωγραφικό περιβάλλον: πόλθ τθσ 

Ακινασ, κάτοικοι. 

 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με ακαδθμαϊκό ερευνθτι, ειδικό ςε 
αρχαιολογικά, αιςκθτικά, λειτουργικά, ιδεολογικά και 
ιςτορικά ηθτιματα τθσ Ακρόπολθσ και του Μουςείου τθσ. 

ΔΕΚΕΜΡΙΟ 2013: 

 Πϊσ είδαν, ςτο παρελκόν, και πϊσ βλζπουν οι «άλλοι» 
ςιμερα τθν Ακρόπολθ; πϊσ τθ βλζπουν οι μακθτζσ; 
o φνταξθ ερωτθματολογίου - επεξεργαςία ςχετικοφ 

υλικοφ 
o Καταγραφι απόψεων- εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 Επεξεργαςία ςυλλεγζντοσ υλικοφ - ςφνταξθ πρϊτων 
μικροκειμζνων – ανατροφοδότθςθ - παρουςίαςθ του ζργου 
των ομάδων. 

 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014: 

 Διαχρονικοί ςυμβολιςμοί, αξίεσ κςι ζριδεσ όςον αφορά τα 
μθνμεία τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ 
Ακρόπολθσ μζςα από: 
o το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Ουνζςκο για τθν 

προϊκθςθ, τθν αναγνϊριςθ, τθν προςταςία και τθ 
διατιρθςθ των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ 

o τθν επίςθμθ, πολιτιςτικι πολιτικι κρατικϊν κεςμϊν και 
φορζων για τα μνθμεία και τθν Ακρόπολθ (με ζμφαςθ 
ςτθν Ελλάδα) 

o τθν κρατικι εκπαίδευςθ: διεκνι (λ.χ. αγγλικι) και 
ελλθνικι 

o τα κρατικά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ: ελλθνικά και 
ξζνα. 

 φγχρονοι ςυμβολιςμοί, αξίεσ και διεκδικιςεισ όςον αφορά 
τα Μνθμεία τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και 
ειδικότερα τθν Ακρόπολθ 
o Ιςτορικι τοποκζτθςθ του προβλιματοσ 
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o Οι ςτρατθγικζσ πολιτιςμοφ διεκνϊν κεςμϊν, φορζων, 
οργανιςμϊν και οργανϊςεων 

o Θ διαχείριςθ του μνθμειακοφ παρελκόντοσ και των 
μαρμάρων του Παρκενϊνα ςτθν Ελλάδα. 

 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014: 

 

 Χριςεισ και καταχριςεισ των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ Ακρόπολθσ: 
o Σουριςμόσ 
o Μουςεία 
o Εικαςτικζσ τζχνεσ 
o Αρχιτεκτονικι 
o Γραμματεία (ελλθνικι και διεκνισ) 
o Πολιτικι 
o Διαφιμιςθ 
o Βιομθχανία του κεάματοσ 
o Μουςικι 
o Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ – Διαδίκτυο 

 Επεξεργαςία ςυλλεγζντοσ υλικοφ - ςφνταξθ πρϊτων 
μικροκειμζνων – ανατροφοδότθςθ - παρουςίαςθ του ζργου 
των ομάδων. 

 ΙΔϋ Μακθτικό υμπόςιο του Δικτφου Λυκείων Αττικισ ASP-net 
τθσ Ουνζςκο (27 & 28 Φεβρουαρίου 2014). Γενικό κζμα: «Σα 
ελλθνικά μνθμεία τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
τθσ UNESCO». 
Τποκζματα:  

1. «Σο διαχρονικό μινυμα των μνθμείων πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ (ζμφαςθ ςτισ αξίεσ και τθν «αλικεια» 
τουσ) 

2. Σα μνθμεία πολιτιςτικισ  κλθρονομιάσ και θ 
διαχείριςθ του παρελκόντοσ (ζμφαςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ, τα ΜΜΕ, τθν Πολιτεία και τα μουςεία). 

3. Χριςεισ και καταχριςεισ των μνθμείων πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ (ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ - 
εμπορευματοποίθςθ). 

o Προεργαςία ομάδων για τθ ςυμμετοχι του 1ου ΠΠΓΛ 
Ακθνϊν ςτισ ςυηθτιςεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ του 
υμποςίου 

o Σελικζσ επιλογζσ ζργων, ι ζργου, για ςυμμετοχι ςτο 
καλλιτεχνικό μζροσ του υμποςίου. 

 
ΜΑΡΣΙΟ 2014: 

 χεδιαςμόσ περιεχομζνων του ιςτολογίου 
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 υγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ 

 υλλογι υλικοφ από τισ ομάδεσ εργαςίασ 

 Επεξεργαςία-ανάρτθςθ κειμζνων από τισ ομάδεσ εργαςίασ 

 Ανατροφοδότθςθ - διορκϊςεισ 

 Επεξεργαςία-ανάρτθςθ εικονιςτικοφ υλικοφ 

 Ανατροφοδότθςθ-διορκϊςεισ 

 Δθμοςίευςθ του υλικοφ 

ΜΑΪΟ 2014 

 Παρουςίαςθ του ζργου των ομάδων εργαςίασ 

 χολιαςμόσ-ςυηιτθςθ. 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 2 ώρεσ (Σρίτθ & Παραςκευι) 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Διδακτικό-εποπτικό υλικό των διδαςκόντων και προςκεκλθμζνων 
ομιλθτϊν:  

 ζντυπεσ ςθμειϊςεισ, ψθφιακζσ παρουςιάςεισ, 
προςομοιϊςεισ, βίντεο και εικόνεσ. 

 
Ζντυποι εκπαιδευτικοί πόροι: 

 ΒΑΛΑΒΑΝΘ, Π. 2013. Η Ακρόπολθ μζςα από το μουςείο τθσ. 
Ακινα: εκδ. Καπόν. 

 ΝΑΚΟΤ, Ε. 2009. Μουςεία: Ιςτορίεσ και Ιςτορία. Ακινα: εκδ. 
Νιςοσ. 

 ΠΑΠΑΧΑΣΗΘ, Ν. (επιμ.-μτφρ.). 1990. Παυςανίου, Ελλάδοσ 
περιιγθςισ. Αττικά. Ακινα: Εκδοτικι Ακθνϊν. 

 ΠΛΑΝΣΗΟ, Δ. 2009. Παγκοςμιοποίθςθ και εκνικι κουλτοφρα. 
Ακινα: εκδ. Αλεξάνδρεια. 

 ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ, Π. (επιμ.). 1994. Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ και θ 
ακτινοβολία του ςτα νεώτερα χρόνια. Ακινα: εκδ. Μζλιςςα. 

 ΧΑΜΙΛΑΚΘ, Γ. 2012. Σο ζκνοσ και τα ερείπιά του. 
Αρχαιότθτα, αρχαιολογία και εκνικό φανταςιακό ςτθν 
Ελλάδα. Ακινα: εκδ. Εικοςτοφ Πρϊτου. 

 
Ψθφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι: 

 Ο κανονιςμόσ των Μακθτικϊν υμποςίων του Δικτφου 
Λυκείων Αττικισ 
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVTmlNTV9ZRm
RsdEk/edit?usp=drive_web  

 χολεία υνεργαηόμενα με τθν Ουνζςκο 

https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVTmlNTV9ZRmRsdEk/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVTmlNTV9ZRmRsdEk/edit?usp=drive_web
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http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_2_2.htm 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Ουνζςκο για τθν Παγκόςμια 
Πολιτιςτικι Κλθρονομιά 
http://whc.unesco.org/en/wheducation/ 

 Ο Κατάλογοσ τθσ Ουνζςκο για τα ελλθνικά μνθμεία τθσ 
Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/gr 
Θ Ακρόπολθ, ωσ μνθμείο τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ, ςτον Κατάλογο τθσ Ουνζςκο 
http://whc.unesco.org/en/list/404 

 ΟΔΤΕΤ-Πολιτιςτικι Κλθρονομιά 
http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp 

 Αποκετιριο εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για τθν Ακρόπολθ 
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/  

 Τπθρεςία ςυντιρθςθσ μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ 
http://www.ysma.gr/  

 Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 
http://www.theacropolismuseum.gr/  

 Θ Ακρόπολθ μζςα ςτον χρόνο 
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-
%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-
%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-
%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-
TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream  

 Αρχαιολογία τθσ πόλθσ των Ακθνϊν 
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/index.aspx  

 Θ Ακρόπολθ (The British Museum) 
http://www.ancientgreece.co.uk/acropolis/home_set.html 

 Σα γλυπτά του Παρκενϊνα (The British Museum) 
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/st
atements/parthenon_sculptures.aspx 

 Theotheracropolis.com 
http://theotheracropolis.com/  

 Θ βιογραφία τθσ Ακρόπολθσ - το εμβλθματικό μνθμείο τθσ 
Ακινασ 
http://www.sgt.gr/gr/multimedia/20,20,421  

 Σο νζο μουςείο Ακρόπολθσ και θ ελγινειοποίθςθ των 
μαρμάρων του Παρκενϊνα 
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureI
D=60  

 Κακθμερινι (13/11/2004). Αφιζρωμα. Επτά Θμζρεσ: Θ 
ακτινοβολία ενόσ μνθμείου  
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1994/11/13111994.pdf  

 Πλάντηοσ, Δ. 2009. Θ Κιβωτόσ και το Ζκνοσ: ζνα ςχόλιο για τθν 
υποδοχι του Νζου Μουςείου Ακροπόλεωσ. φγχρονα Θζματα 
106: 14-18. 
http://www.academia.edu/2629224/_ 
ΣΑΠΑΡΘ, Ο. 2009-2010. φμβαςθ τθσ UNESCO για τθν 

http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_2_2.htm
http://whc.unesco.org/en/wheducation/
http://whc.unesco.org/en/statesparties/gr
http://whc.unesco.org/en/list/404
http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/
http://www.ysma.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F-ACROPOLIS-THROUGH-TIME/112801578777398?id=112801578777398&sk=photos_stream
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/index.aspx
http://www.ancientgreece.co.uk/acropolis/home_set.html
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/statements/parthenon_sculptures.aspx
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/statements/parthenon_sculptures.aspx
http://theotheracropolis.com/
http://www.sgt.gr/gr/multimedia/20,20,421
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=60
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=60
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1994/11/13111994.pdf
http://www.academia.edu/2629224/_
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προςταςία τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ,τα 
κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ για τθν ζνταξθ των μνθμείων και 
τοποκεςιϊν ςτο κατάλογο τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Θεςμικό πλαίςιο τθσ UNESCO για 
τθν προςταςία τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 
http://www.academia.edu/2394438/_UNESCO_UNESCO._UN
ESCO_  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 Τλικό (ζντυπο και ψθφιακό) προετοιμαςίασ για τθ ςυμμετοχι 
ςτο Μακθτικό υμπόςιο τθσ Ουνζςκο 

 Πεπραγμζνα Μακθτικοφ υμποςίου 

 Ερωτθματολόγιο μακθτϊν- Ευριματα 

 Ψθφιακό περιεχόμενο ιςτολογίου 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙ 

κ.λ.π. 

 Τπθρεςία Αναςτιλωςθσ των Μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ. 

 ΕΚΠΑ: Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 

 Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι για τθν Ουνζςκο. 

 Ζνωςθ Φίλων Ακροπόλεωσ. 

 Πανελλινια Ζνωςθ Φιλολόγων. 

 
 

ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 
 

 
 

Ζφη Αργυροφ 
 

 
 

Πόλκασ Λάμπροσ 
 

 

http://www.academia.edu/2394438/_UNESCO_UNESCO._UNESCO_
http://www.academia.edu/2394438/_UNESCO_UNESCO._UNESCO_

