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� Τάξη : Γ΄ 
� Μάθηµα : Μελέτη Περιβάλλοντος και Ιστορία 
� Θεµατική ενότητα  7, κεφάλαιο 1:  «Ο πολιτισµός των αρχαίων Ελλήνων», 
για τη Μελέτη και Θεµατική ενότητα  1, κεφάλαιο 3:  «Οι θεές του 
Ολύµπου», για την Ιστορία. 

� ∆ιδακτικός στόχος: Να ανακαλύψουν, µέσα από την εικονική περιήγηση 
στο µουσέιο της Ακρόπολης, τις διαφορετικές υποστάσεις της  θεάς  
Αθηνάς  και τα σύµβολά της και να εκτιµήσουν την τέχνη και τον 
πολιτισµό των αρχαίων Ελλήνων. Επιπλέον να αντιληφτούν και να 
εκµεταλλευτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά και πολιτισµικά 
στοιχεία, που µας δίνει το διαδίκτυο. 

� Λογισµικά :  ∆ιαδίκτυο, πρόγραµµα εικονικής περιήγησης του µουσείου 
Ακρόπολης. 

� Προαπαιτούµενες γνώσεις : Τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει τη Θεµατική 
ενότητα  1, κεφάλαιο 3:  «Οι θεές του Ολύµπου»,  της Ιστορίας και µε 
αφορµή το κεφάλαιο της Μελέτης για τον  πολιτισµό  των αρχαίων 
Ελλήνων περιηγούνται εικονικά στο µουσείο και παίζουν µε τη νέα 
ψηφιακή εφορµογή “Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης” www.acropolis-
athena.gr.  Γνωρίζουν  τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή. 

� ∆ιάρκεια : 2 ώρες 
Οι µαθητές εργάζονται σε τέσσερις οµάδες των  τεσσάρων ατόµων. 
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Φύλλο Εργασίας 

� Επιλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση 

του μουσείου Ακρόπολης 

http://www.theacropolismuseum.gr/  (µε 
ctrl+click) 

� Από τη σελίδα που εµφανίζεται 
επιλέγουµε: «Μια µέρα στο Μουσείο 
Ακρόπολης». 

 
 
 
 



� Κατόπιν επιλέγουµε (µε ctrl+click)  τη νέα ψηφιακή εφαρµογή µε 
τίτλο“Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης” www.acropolis-athena.gr. 

 

 
� Από την πρώτη σελίδα, αφού διαβάσουµε τις γενικές  πληροφορίες για τη 
θεά «µπαίνουµε στο µουσείο»:   

 
 



 
 

� Μέσα στο 
µουσείο 
ψάχνουµε και 
εντοπίζουµε τα 
φωτεινά 
σηµεία. Με 
αριστερό κλικ 
οδηγούµαστε 
δεξιά-αριστερά, 
όπως δείχνει το 
χεράκι που 
εµφανίζεται.  
 
 
 
 
 

 
� Με  διπλό κλικ 
πάνω στο 
φωτεινό σηµείο 
εντοπίζουµε το 
έκθεµα. Τότε το 
χεράκι κλείνει 
και εµφανίζεται 
στον αντίχειρα 
ένας σταυρός. 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Μετακινούµαστε σε άλλο σηµείο του χώρου,  όταν επιλέγουµε να 
περάσουµε ευθεία από τη φωτεινή στήλη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Στην περιήγησή µας µπορούµε να αλλάξουµε επίπεδο και  να 
προσανατολιστούµε µε τη βοήθεια της κάτοψης.  Τα φωτεινά κίτρινα 
σηµεία αντιστοιχούν σε κάθε έκθεµα. Εµείς βρισκόµαστε στο σηµείο που 
«φωτίζει» σαν φακός: 
 



� Μόλις εντοπίσουµε και επιλέξουµε  το έκθεµα, παρουσιάζεται η καρτέλα 
του µε διάφορες πληροφορίες. Συγχρόνως  τοποθετείται κάτω στα κενά 
κουτάκια και ενηµερωνόµαστε ότι βρέθηκε το ένα από τα δεκαπέντε. 

 
� Όταν  βρεθούν όλα τα εκθέµατα συµπληρώνονται όλα τα κουτάκια! 

� Νικήτρια είναι η οµάδα που συµπληρώνει πρώτη όλα τα κουτάκια! 



� Τώρα η κάθε οµάδα θα µελετήσει και θα παρουσιάσει στην τάξη από 
τέσσερα εκθέµατα µε τον εξής τρόπο: 

� Πατώντας  διπλό κλικ πάνω στο κάθε έκθεµα, εµφανίζεται η σελίδα µε τη 
φωτογραφία του και τις διάφορες  πληροφορίες  (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΥΘΟΣ-
ΛΑΤΡΕΙΑ-ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ). Αφού τις διαβάσουµε, τις µεταφέρουµε στους 

συµµαθητές µας. 
� Καλή περιήγηση! 

 
 


