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Ταυτότητα σεναρίου 
 

 

Τάξη: Β΄ Γενικού Λυκείου 
 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές Φιλοσοφίας, Κεφάλαιο Η΄, Ενότητα 2η  
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

1. Να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας της αλληγορίας στο γνωστικό 
αντικείμενο της Φιλοσοφίας και συγκεκριμένα στον κλάδο της Αισθητικής και 
να την προσεγγίσουν πολύπλευρα μέσα από διάφορες μορφές τέχνης 

2. Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους παλαιότερες γνώσεις σχετικά με την 
αλληγορία του σπηλαίου και να τις αξιοποιήσουν συνδυαστικά με τη νέα γνώση  

3. Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση φιλοσοφίας και τέχνης 
4. Να κατακτήσουν δεξιότητες συνεργασίας, π.χ. μέσω της συνεργατικής 

παραγωγής λόγου 
5. Να καλλιεργήσουν με συγκεκριμένες δραστηριότητες δημιουργική-

αποκλίνουσα σκέψη.  
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου: 
- γνώση περιεχομένου της πλατωνικής «αλληγορίας του σπηλαίου» (κεφ. Γ΄, 
ενότητα 3η στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο) 
- γνώσεις χρήσης και αξιοποίησης εργαλείων από τις πλατφόρμες e-class, e-me 
και webex για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων  
 
Χρόνος υλοποίησης: 4 ώρες συνολικά  
[1η φάση ανεστραμμένης τάξης: 1 ώρα ασύγχρονη 
2η φάση: 2 ώρες σύγχρονη (ενιαίο δίωρο) 
3η φάση: 1 ώρα ασύγχρονη] 
 
Σύντομη περιγραφή σεναρίου: Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει στη 
μελέτη της έννοιας της αλληγορίας στην τέχνη, ως διδακτική πρόταση στο 
πλαίσιο της εξέτασης βασικών αντιλήψεων για την τέχνη. Με την τεχνική της 
«ανεστραμμένης τάξης», οι μαθητές, με αφόρμηση την αλληγορία του 
σπηλαίου του Πλάτωνα, θα μελετήσουν στην e-class υλικό σχετικά με το 
περιεχόμενο της αλληγορίας στην τέχνη και συγκεκριμένα στη ζωγραφική. Στη 
συνέχεια, σε ενιαίο δίωρο σύγχρονης ΕξΑΕ θα εργαστούν σε ομάδες για την 
εκπόνηση δραστηριοτήτων τις οποίες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια και θα 



 

 

γίνει συζήτηση και αξιολόγηση. Η τρίτη φάση της ανεστραμμένης τάξης θα γίνει 
πάλι με ασύγχρονη εκπαίδευση στην e-class.  
 
Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών: Οι 
ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί (συζήτηση, 
επικοινωνία και συνεργασία, αξιολόγηση άλλων εργασιών κ.λπ.) έχουν ως στόχο 
να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την μελετώμενη έννοια, με 
παράλληλη κινητοποίησή τους, ώστε να λειτουργήσουν ομαδικά 
αναπτύσσοντας δημιουργική σκέψη. 
 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία (ονομαστικά) 
Σύγχρονης διδασκαλίας (webex): breakout sessions, chat, poll, whiteboard – 
annotate, share content 
Ασύγχρονης διδασκαλίας: (e-class) τοίχος, ιστολόγιο, συζήτηση, εργασίες, 
πολυμέσα, έγγραφα, ερωτηματολόγιο, βαθμολόγιο, κουβεντούλα / (e-me) 
True/False Questions, Course Presentation, Iframe Embedder 
 
  



 

 

Βασική Ροή Σεναρίου (ασύγχρονη – 1 ώρα) 
 

 

  

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

• Ως αφόρμηση θα αξιοποιήσουμε την πλατωνική αλληγορία του
σπηλαίου. Ανεβάζουμε στην e-class βίντεο σχετικό με την αλληγορία
του σπηλαίου, για να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το περιεχόμενό της
(την έχουμε ήδη διδαχθεί στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου). Στη
συνέχεια οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την αλληγορία
αυτή (σε ερωτηματολόγιο της e-class).

ΑΝΑΛΥΣΗ

• Έχουμε αναρτήσει προς μελέτη υλικό σχετικό με την αλληγορία στην
τέχνη και συγκεκριμένα στη ζωγραφική. Χωρίζουμε τους μαθητές σε 4
ομάδες και αναρτούμε για κάθε ομάδα διαφορετικό υλικό: ιστοσελίδες
με προσέγγιση του συμβολικού νοήματος συγκεκριμένων πινάκων
ζωγραφικής, βίντεο, αναλύσεις από κριτικούς. Οι μαθητές
αναλαμβάνουν να κρατήσουν σημειώσεις σε έγγραφο της e-class ή (αν
επιλέξουν) σε συνεργατικό έγγραφο (google docs ή +γραφίς) για τον
πίνακα/τους πίνακες ζωγραφικής που θα μελετήσει η ομάδα τους.
Χρησιμοποιούν την Κούβεντούλα της e-class για να έχουν δικό τους
χώρο ως ομάδα για επικοινωνία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Αυτοαξιολόγηση: άσκηση True/False Questions στην e-me, προκειμένου 
να δουν οι ίδιοι οι μαθητές σε ποιο βαθμό έχουν κατακτήσει τη νέα 
γνώση.



 

 

 
Βασική ροή σεναρίου: σύγχρονη (ενιαίο 2ωρο) 
 

 

 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

• Ως αφόρμηση θα αξιοποιήσουμε πάλι την αλληγορία του σπηλαίου. Θα 
χρησιμοποιηθεί η τεχνική του καταιγισμού ιδεών σε whiteboard, με την 
ερώτηση τι σκέφτονται ακούγοντας τον όρο "αλληγορία", για να εντοπίσουν στη 
συνέχεια οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της αλληγορίας ως τεχνικής αρχικά σε 
ένα κείμενο και μετά σε ένα ζωγραφικό έργο.

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓ
ΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ
Σ

• Χωρίζουμε τις ομάδες σε δωμάτια (breakout sessions) και καθεμία αναλαμβάνει 
να εργαστεί σε συνεργατική παρουσίαση google (ή και με course presentation
στην e-me) για να συνθέσουν μία σύντομη παρουσίαση του ζωγραφικού πίνακα 
που έχουν αναλάβει να μελετήσουν (ταυτότητα, περιεχόμενο, σημασία, 
αλληγορικά στοιχεία). Ο καθηγητής μπαίνει στα δωμάτια, για να παρακολουθεί 
την πορεία της εργασίας και να καθοδηγήσει, όπου χρειάζεται, τα παιδιά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια. Κάθε ομάδα έχει 5 
λεπτά για να προβάλει την παρουσίασή της. Γίνονται σχόλια στο chat και 
επιτρέπονται ερωτήσεις προς τα μέλη των ομάδων που παρουσιάζουν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

• Μετά την παρουσίαση ψηφίζεται η καλύτερη εργασία (σε poll), αλλά και ο 
πίνακας ζωγραφικής που άρεσε περισσότερο στους μαθητές. Σχολιάζουμε πώς 
εργάστηκαν οι ομάδες, ποια λάθη ενδεχομένως έγιναν ή τι θα μπορούσε να 
βελτιωθεί.

ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Οι ομάδες αναλαμβάνουν να τελειοποιήσουν τις εργασίες τους και να τις 
αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης στην e-class. Στον τοίχο της e-class μπορούν 
να αναρτούν σχόλια σχετικά με τις εργασίες. 



 

 

 

Βασική ροή σεναρίου: ασύγχρονη (1 ώρα) 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

• Στα πολυμέσα της e-class αναρτάται βίντεο σχετικά με τον Μιχαήλ Άγγελο
ως γλύπτη. Οι μαθητές το παρακολουθούν και απαντούν με συντομία σε
σχετική ερώτηση. Η αφόρμηση αυτή κρίνεται χρήσιμη λόγω του ότι η ώρα
αυτή της ασύγχρονης έχει αντικείμενο όχι πλέον τη ζωγραφική τέχνη αλλά
τη γλυπτική, με σκοπό να δουν οι ίδιοι οι μαθητές σε ποιο βαθμό έχουν
εμπεδώσει τη νέα γνώση εφαρμόζοντάς τη σε ένα συναφές πεδίο.

ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

• Οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε προτεινόμενες δραστηριότητες και
συντάσσουν σύντομη ατομική εργασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Βαθμολογείται η συμμετοχή των μαθητών και η ποιότητα της εργασίας
τους

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

• Οι μαθητές προτρέπονται να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους και τις
εντυπώσεις τους από το όλο σενάριο, να εντοπίσουν πού τυχόν υστερούν,
να επιλέξουν τι από όσα κάναμε τους άρεσε περισσότερο και να γράψουν,
αν θέλουν στη Συζήτηση της e-class.



 

 

 
 
Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

 

Το σενάριο υλοποιείται με τη μορφή της ανεστραμμένης τάξης, αρχικά με ασύγχρονη 
διδασκαλία (μελέτη υλικού στην e-class). Το κεντρικό μέρος του όλου εγχειρήματος 
πραγματοποιείται με σύγχρονη διδασκαλία μέσω webex, με εργαλεία της e-class και 
της e-me. Η ανεστραμμένη τάξη ολοκληρώνεται με ασύγχρονη διδασκαλία στην e-
class.  

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
Σύγχρονης διδασκαλίας (webex):  

breakout sessions (χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, επικοινωνία, συνεργασία για 
υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων) 

chat (διατύπωση ερωτήσεων και σχολίων) 

poll (ψηφοφορία της καλύτερης εργασίας) 

whiteboard – annotate (καταγραφή σκέψεων των μαθητών στο πλαίσιο της τεχνικής 
του καταιγισμού ιδεών) 

share content (διαμοιρασμός αρχείων) 

Ασύγχρονης διδασκαλίας: 

e-class 

τοίχος (σχόλια μαθητών στις ομαδικές εργασίες με σκοπό την ανατροφοδότηση) 

ιστολόγιο (ανάρτηση ομαδικών εργασιών) 

συζήτηση (ανταλλαγή απόψεων και εντυπώσεων των μαθητών μετά το μάθημα στο 
πλαίσιο του αναστοχασμού) 

εργασίες (ανάρτηση/ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών) 

έγγραφα (ανάρτηση αρχείων από τον εκπαιδευτικό, δημιουργία αρχείου από τους 
μαθητές για απάντηση σε εργασία) 



 

 

πολυμέσα (ανάρτηση βίντεο) 

ερωτηματολόγιο (συμπλήρωση ερωτηματολογίου με βάση το περιεχόμενο βίντεο 
που παρακολούθησαν οι μαθητές) 

βαθμολόγιο (αξιολόγηση μαθητών από τον διδάσκοντα) 

κουβεντούλα (ιδιωτική συζήτηση των μελών των ομάδων) 
 
e-me 
True/False Questions (άσκηση στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης των μαθητών) 
Course Presentation (δημιουργία παρουσίασης ως τελικού προϊόντος των 
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων) 
Iframe Embedder (ενσωμάτωση ασκήσεων της e-me στις Εργασίες της e-class, για 
πρακτικούς λόγους) 

 

Εξωτερικά: google docs, παρουσιάσεις google (δημιουργία συνεργατικών εγγράφων 
και παρουσιάσεων) 

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oQ_zhTEVzE 

https://www.archaiologia.gr/blog/2016/09/27/%CE%B7-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3 

https://arthive.com/artists/55~Filippino_Lippi/works/10568~Allegory_of_music  

http://www.essentialvermeer.com/cat_about/art.html  

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.114.html/2014/the-courts-of-
europe-n09107 

https://www.youtube.com/watch?v=tSG4oleq_us 

 

 

 

 

 

  



 

 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμματι
σμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Ασύγχρονη (1 ώρα) 
ΦΑΣΗ 1. 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 

Παρακολουθήστε το 
βίντεο και 

συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο στην e-

class. 

Αναρτούμε εργασία στην e-
class, στην οποία οι μαθητές 

καλούνται να 
παρακολουθήσουν το βίντεο 
από τα Πολυμέσα της e-class 

και να συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγιο σχετικά με 

το περιεχόμενο της 
αλληγορίας του σπηλαίου. 

e-class: εργασίες, 
πολυμέσα, 

ερωτηματολόγιο 
 

εξωτερικός σύνδεσμος:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=5oQ_zhTEVz

E  

ΦΑΣΗ 2. Ανάλυση 
(διάρκεια: 30 λεπτά) 

Μελετήστε 
υποστηρικτικό υλικό για 
τον πίνακα ζωγραφικής 

που θα αναλάβει η 
ομάδα σας να 

παρουσιάσει και 
κρατήστε σημειώσεις σε 
έγγραφο (e-class, google 

docs ή +γραφίς). 
Χρησιμοποιήστε την 
κουβεντούλα στην e-

class, για ιδιωτική 
συζήτηση των μελών της 

ομάδας. 

Αναρτούμε εργασία στην e-
class, στην οποία καλούμε 

τους μαθητές να μελετήσουν 
το υλικό που έχει αναρτηθεί 

στα Έγγραφα της e-class. 
Κρατούν σημειώσεις σε 

έγγραφο της e-class (ή, αν 
επιλέξουν, σε συνεργατικό 

έγγραφο google docs ή 
+γραφίς), με δυνατότητα για 

επικοινωνία και με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας σε 

δικό τους χώρο στην 
κουβεντούλα, για διατύπωση 
αποριών ή και καταγραφή και 
αποστολή σημειώσεων στους 

άλλους. Το υλικό που έχει 
αναρτηθεί αφορά σε 4 

πίνακες, έναν για κάθε ομάδα. 
Για δύο από τα έργα το υλικό 

είναι στην αγγλική γλώσσα 
και δόθηκε προς μελέτη σε 

μαθητές που έχουν άνεση στη 
γλώσσα αυτή. Τέλος, σε δύο 

από τα έργα υπάρχει 
σημείωση να μελετηθεί ένα 
μέρος μόνο του υλικού της 
ιστοσελίδας, λόγω μεγάλης 

έκτασης. 

e-class: εργασίες, 
έγγραφα, κουβεντούλα 

 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι: 

https://www.archaiologia
.gr/blog/2016/09/27/%CE

%B7-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA

%CE%BF%CE%B3  
 

https://arthive.com/artist
s/55~Filippino_Lippi/wor
ks/10568~Allegory_of_m

usic  
 

http://www.essentialver
meer.com/cat_about/art.

html  
 

http://www.sothebys.co
m/en/auctions/ecatalogu
e/lot.114.html/2014/the-
courts-of-europe-n09107  

ΦΑΣΗ 3. Αξιολόγηση 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 

Λύστε την άσκηση 
True/False Question,  

για να δείτε μόνοι σας 

Οι μαθητές, στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης, καλούνται 

e-me: 
True/False Question,  



 

 

το βαθμό στον οποίο 
έχετε κατακτήσει τη 

γνώση του υλικού που 
σας δόθηκε προς 

μελέτη. 

να λύσουν μία άσκηση 
κλειστού τύπου Σωστό-Λάθος, 
προκειμένου να ελέγξουν το 
βαθμό κατανόησης της νέας 

γνώσης.  

Iframe embedder (για 
ενσωμάτωση της 

άσκησης, για πρακτικούς 
λόγους, στην e-class στις 

Εργασίες). 

Σύγχρονη (συνεχόμενο 2ωρο) 
Φάση 1. 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ (10 
λεπτά) 

Με βάση όσα μάθατε 
για την αλληγορία του 
σπηλαίου, τι σκέφτεστε 
ακούγοντας τον όρο 
«αλληγορία»; 
(σκεφτείτε αρχικά ότι 
εξετάζετε ένα 
αλληγορικό κείμενο και 
μετά έναν αλληγορικό 
πίνακα ζωγραφικής) 

Οι μαθητές καλούνται, με τη 
μέθοδο του καταιγισμού 
ιδεών στο whiteboard με 
annotate, να εντοπίσουν 
βασικά στοιχεία μιας 
αλληγορίας, αρχικά σε ένα 
κείμενο και μετά σε ένα 
ζωγραφικό έργο. 

Webex: whiteboard 
(annotate) 

Φάση 2. 
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
ΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(40 λεπτά) 

Ομαδική δραστηριότητα 
(αναρτημένη στις 
Εργασίες της e-class): 
Δημιουργήστε μία 
σύντομη παρουσίαση 
(συνεργατική 
παρουσίαση google ή 
course presentation 
στην e-me) για τον 
ζωγραφικό πίνακα που 
έχει αναλάβει η ομάδα 
σας να μελετήσει 
(ταυτότητα, 
περιεχόμενο, σημασία, 
αλληγορικά στοιχεία). 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 
ομάδες με breakout sessions, 
εργάζονται σε συνεργατικό 
αρχείο, ώστε να 
δημιουργήσουν μία 
παρουσίαση λίγων 
διαφανειών σχετικά με τον 
πίνακα ζωγραφικής που έχει 
μελετήσει η ομάδα από την 
πρώτη φάση της 
ανεστραμμένης τάξης.  

Webex: breakout sessions 
 
e-class: εργασίες 
 
e-me: course 
presentation 
(εναλλακτικά: 
παρουσίαση google) 

Φάση 3. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (διάρκεια: 
5*4=20 λεπτά) 

Παρουσιάστε τις 
εργασίες σας στην 
ολομέλεια μέσα σε 5 
λεπτά. 

Οι ομάδες έχουν 5 λεπτά στη 
διάθεσή τους για να 
παρουσιάσουν την εργασία 
τους. Γίνονται σχόλια στο chat 
και επιτρέπονται ερωτήσεις 
προς τα μέλη των ομάδων 
που παρουσιάζουν. 

Webex: share content, 
chat 

Φάση 4. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
 
 

Ψηφίστε στο poll την 
καλύτερη κατά τη 
γνώμη σας εργασία και 
τον πίνακα που σας 
άρεσε περισσότερο.  

Αφού παρουσιαστούν οι 
εργασίες των ομάδων στην 
ολομέλεια, ο διδάσκων 
ανοίγει poll με 2 ερωτήσεις, 
σχετικά με την καλύτερη 
εργασία και με τον πίνακα 
που τους άρεσε περισσότερο. 
Αφού οι μαθητές ψηφίσουν, 
σχολιάζουμε τα 
αποτελέσματα του poll με 
συζήτηση ή και στο chat, 

Webex: poll, chat 



 

 

εντοπίζοντας τι μας άρεσε, 
ποια λάθη ενδεχομένως 
έγιναν, τι θα μπορούσε να 
βελτιωθεί. 

Φάση 5. ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (διάρκεια: 
10 λεπτά – για 
οδηγίες από τον 
διδάσκοντα σχετικά 
με τις εργασίες που 
ανατίθενται 
ασύγχρονα) 

Ομαδική 
δραστηριότητα: Αφού 
διορθώσετε τυχόν λάθη 
ή παραλείψεις στην 
εργασία σας, αναρτήστε 
την στο ιστολόγιο της e-
class. Γράψτε στον τοίχο 
της e-class σχόλια 
σχετικά με τις εργασίες.  

Οι ομάδες καλούνται να 
συνεργαστούν εκτός ωρών 
διδασκαλίας για να 
τελειοποιήσουν την εργασία 
τους και να την αναρτήσουν 
στο ιστολόγιο της τάξης. 
Επίσης, ο διδάσκων προτρέπει 
τους μαθητές να γράψουν 
στον τοίχο σχόλια σχετικά με 
τις εργασίες, ώστε να υπάρξει 
μία επιπλέον 
ανατροφοδότηση. 

e-class: ιστολόγιο, τοίχος 
 
e-me: course 
presentation 
(εναλλακτικά: 
παρουσίαση google) 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ (1 ΩΡΑ) 
Φάση 1. 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ (15 
λεπτά) 

Στην e-class (πολυμέσα) 
έχει αναρτηθεί βίντεο 
από την παιδική σειρά 
«Art with Mati and 
Dada» για τον Μιχαήλ, 
Άγγελο με την ιδιότητά 
του ως γλύπτη. 
Παρακολουθήστε το και 
σημειώστε με συντομία 
σε μήνυμα ποιες 
δυσκολίες βλέπετε να 
αντιμετωπίζει ένας 
γλύπτης.   

Στην τρίτη φάση της 
ανεστραμμένης τάξης, οι 
μαθητές καλούνται να 
παρακολουθήσουν ένα βίντεο 
7 περίπου λεπτών από μία 
σειρά κινουμένων σχεδίων για 
την τέχνη, όπου οι ήρωες 
συνομιλούν με τον Μιχαήλ 
Άγγελο για τα γλυπτά του. Το 
βίντεο αυτό λειτουργεί ως 
αφόρμηση, γιατί στη συνέχεια 
οι μαθητές θα ασχοληθούν με 
αλληγορικά έργα γλυπτικής. 
Με βάση το περιεχόμενο του 
βίντεο, οι μαθητές απαντούν 
με μήνυμα σε σύντομη 
σχετική ερώτηση. 

e-class: πολυμέσα, 
εργασίες, μηνύματα 
 
Εξωτερικός σύνδεσμος: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tSG4oleq_us  

Φάση 2. ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (20 
λεπτά) 

Επιλέξτε μία από τις 
προτεινόμενες 
δραστηριότητες (όπως 
θα δείτε στο σχετικό 
έγγραφο της e-class) και 
συντάξτε σύντομη 
ατομική εργασία 
σχετικά με τη 
λειτουργία της 
αλληγορίας στο έργο 
γλυπτικής που 
επιλέξατε.  

Στα έγγραφα της e-class 
αναρτώνται αλληγορικά έργα 
γλυπτικής με σύντομο 
σχολιασμό. Οι μαθητές 
καλούνται να επιλέξουν ένα 
από αυτά και να γράψουν ένα 
σύντομο κείμενο στις 
«Εργασίες» στο οποίο θα 
εξετάζουν την έννοια της 
αλληγορίας στο συγκεκριμένο 
έργο. Παραδείγματα έργων: 
Kensington Gardens – Albert 
Memorial: Αλληγορία των 4 

e-class: εργασίες, 
έγγραφα 



 

 

ηπείρων – Αλληγορία των 4 
επιτηδευμάτων. 

Φάση 3. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Βαθμολογείται από τον 
διδάσκοντα η συμμετοχή των 
μαθητών στη δραστηριότητα 
και η ποιότητα της εργασίας 
τους. 

e-class: βαθμολόγιο 

Φάση 4. 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 

Ανταλλάξτε τις σκέψεις 
και τις εντυπώσεις σας 
από το μάθημά μας για 
την αλληγορία στην 
τέχνη στη Συζήτηση της 
e-class. Μπορείτε να 
σημειώσετε τι από όσα 
κάναμε σας άρεσε 
περισσότερο, τι σας 
δυσκόλεψε, τι θα 
βελτιώνατε στο μάθημα, 
τι θα διορθώνατε στις 
εργασίες σας. 

Προτρέπουμε τους μαθητές 
σε συζήτηση στην e-class, 
προκειμένου να οδηγηθούμε 
στον αναστοχασμό σχετικά με 
το όλο σενάριο. Με τον τρόπο 
αυτό είναι δυνατόν να 
ελέγξουμε κατά πόσο 
λειτούργησε ολοκληρωμένα η 
τεχνική της ανεστραμμένης 
τάξης και τι αποκόμισαν οι 
μαθητές.  

e-class: συζήτηση 

 
Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου 

Προκειμένου να μη χάνουμε χρόνο στη σύγχρονη διδασκαλία, θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει 
τα μέσα που θα αξιοποιήσουμε και να έχουμε υπολογίσει το χρόνο που θα χρειαστεί κάθε 
δραστηριότητα. Καθώς ένα μέρος του υλικού είναι γραμμένο στα αγγλικά, θα πρέπει να έχουμε 
εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τους μαθητές, ώστε αυτό το υλικό να το αναλάβουν ομαδικά 
μαθητές που έχουν άνεση στη γλώσσα αυτή. Σε όσα σημεία είναι δυνατόν, οι εργασίες είναι 
διαφορετικές για κάθε ομάδα, ώστε να υποστηρίζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και να 
παρακολουθούν οι μαθητές των άλλων ομάδων με ενδιαφέρον τις εργασίες των συμμαθητών 
τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανεστραμμένη τάξη είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη 
και καθοδήγηση του κάθε μαθητή, ενώ η μάθηση γίνεται ενεργητική στην τεχνική αυτή. 


