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Μαθαίνω και Αναδεικνύω τα Γλυπτά της Πόλης μου

Διάρκεια: 3 μήνες, Τάξη: Γ’ 

Στόχοι:

• η κατανόηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς και η 

ευαισθητοποίηση για την ανάγκη προστασία της

Φροντίζω το Περιβάλλον – Παγκόσμια & τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

Αντικείμενο μελέτης → τα γλυπτά του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης 
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Τι ξέρω

… για την Πολιτιστική Κληρονομιά;

Εργασία σε ζευγάρια:

Τα παιδιά ανακαλούν και μοιράζονται τις γνώσεις τους, εκφράζουν τις σκέψεις τους, 

τοποθετούνται συναισθηματικά, μεταφέρουν βιώματα, 

διατυπώνουν υποθέσεις και τον ορισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Τι ξέρω

… για την Πολιτιστική Κληρονομιά;

Φύλλο εργασίας για τη δημιουργία 

εννοιολογικού χάρτη



Ελέγχω υποθέσεις

⮚ Χρήση πηγών για έλεγχο των αρχικών υποθέσεων.

⮚ Αναθεώρηση του αρχικού εννοιολογικού χάρτη.

⮚ Συλλογική δημιουργία τελικού εννοιολογικού χάρτη.



Δημιουργώ συνδέσεις

⮚ Σύνδεση με πολιτιστικά στοιχεία του τόπου και εστίαση στους υπαίθριους 

χώρους.

⮚ Αξιοποίηση βιωμάτων για σύνδεση με το περιβάλλον και την καθημερινότητα 

των παιδιών → ενεργοποίηση ενδιαφέροντος.

⮚ Αναζήτηση των γλυπτών στο Google Maps → οπτικοποίηση και εξάσκηση 

της χωρικής σκέψης.



Διερευνώ

Ομαδική εργασία για αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών:

Τα παιδιά κάνουν χρήση ποικίλων διαδικτυακών πηγών, κατηγοριοποιούν και ομαδοποιούν, 

υιοθετούν μια προσωπική οπτική για τη μετέπειτα διερεύνηση.



Πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα

Η παραγωγή αφηγήσεων ως πρακτική μετασχηματισμού

Ατομική εργασία για τη δημιουργία των αφηγήσεων:

Τα παιδιά αναζητούν, επιλέγουν και συνθέτουν πληροφορίες, επιλέγουν 

προσεγγίσεις και ενσωματώνουν την προσωπική οπτική στη μεταφορά της 

παραγόμενης γνώσης.

Τοποθετούνται προσωπικά σε ζητήματα που αφορούν την τοπική Πολιτιστική 

Κληρονομιά.



Δημιουργώ - Καινοτομώ

«Αναλαμβάνω δράση» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για το πρόβλημα του βανδαλισμού.  

Εικονική Έκθεση Artsteps:

Τα παιδιά συγκεντρώνουν και δημιουργούν υλικό, αποφασίζουν το περιεχόμενο των 

κειμένων που θα συνοδεύει τα εκθέματα, τα γραφόμενα μηνύματα και τις 

πληροφορίες στις αφίσες και τη διάταξη του χώρου.

Location-based παιχνίδι με κινητές τεχνολογίες για τα γλυπτά της παραλίας

https://www.artsteps.com/view/627b7ca755d25b5d3cc5463c?currentUser


Mobile Game για τα γλυπτά

Η δράση συνεχίστηκε με τα παιδιά που συμμετείχαν στον Όμιλο Σχεδιασμού 

Παιχνιδιών με Κινητές Τεχνολογίες.

Τι είναι τα αυτά τα παιχνίδια; - Παιχνίδια στα οποία και οι παίκτες κινούνται στο 

φυσικό περιβάλλον και κάνουν χρήση κινητών συσκευών. 

Η ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένα location-based παιχνίδι με κινητές τεχνολογίες για τα 

γλυπτά της παραλίας με Quiz και χρήση GPS!



Mobile Game για τα γλυπτά

★ Μάθηση μεταξύ ομοτίμων και εμβάθυνση με στόχο την αξιοποίησή των 

παραγόμενων πληροφοριών (κείμενο, ηχητικά) για το σχεδιασμό του mobile game.

★ Εργασία ανά ομάδες για τη δημιουργία νέου περιεχομένου: δημιουργία quiz

για κάθε σταθμό/γλυπτό του παιχνιδιού, με βάση την παρατήρηση του γλυπτού

★ Χρήση Google Maps για την αναζήτηση των γεωγραφικών συντεταγμένων του κάθε 

γλυπτού 

★ Ανάπτυξη του παιχνιδιού με την εφαρμογή Actionbound

★ Playtest του παιχνιδιού και διάχυση στους γονείς του σχολείου







Mobile Game για τα γλυπτά

Στο παιχνίδι μας, οι παίκτες 

περιηγούνται στα γλυπτά του 

παραλιακού μετώπου 

με τη βοήθεια του GPS της κινητής 

συσκευής τους. 

Φτάνοντας από το ένα γλυπτό στο άλλο, 

παίρνουν πόντους, ακούν για την ιστορία 

των γλυπτών, τα παρατηρούν καλύτερα 

και απαντούν σε quiz! 
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