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Βαθμίδες εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η ιστορία της γραφής από τις απαρχές της μέχρι την αλφαβητική της μορφή 
αποτυπώνεται στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κυρίως στα βιβλία της ιστορίας

Τάξεις Γ΄και Δ΄Δημοτικού, Α΄Γυμνασίου και Α΄Λυκείου



Έντυπο και ψηφιακό 
υλικό

Έντυπο υλικό: Σχολικά εγχειρίδια

Ψηφιακό υλικό: Φωτόδεντρο, Διαδραστικά
Σχολικά βιβλία.



Η ιστορία της 
γραφής στα 
σχολικά 
εγχειρίδια

Στην Ιστορία της Γ΄ τάξης του Δημοτικού αναφέρεται η γραφή στον ελλαδικό 
χώρο από τα Κρητικά ιερογλυφικά μέχρι και τη Γραμμική Β΄ των Μυκηναίων.

Στο βιβλίο της Ιστορίας της  Δ΄τάξης του Δημοτικού αναφέρεται στη 
μετάβαση στο ελληνικό αλφάβητο με την υιοθέτηση του Φοινικικού 
αλφαβήτου. 

Στο βιβλίο της Ιστορίας της Α΄τάξης του Γυμνασίου παρουσιάζονται όλοι οι 
σημαντικοί σταθμοί της ιστορίας της γραφής από τη γέννησή της στη 
Μεσοποταμία με τη σφηνοειδή γραφή μέχρι και την υιοθέτηση του 
φοινικικού αλφαβήτου από τους Έλληνες.  Ακόμη στο Βιβλίο των Αρχαίων 
Ελληνικών γίνεται αναφορά στη δημιουργία του ελληνικού αλφαβήτου. 

Στο βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ τάξης του Λυκείου εξιστορείται η πορεία 
ανακάλυψης της γραφής από την πρώτη χρήση της σφηνοειδούς γραφής από
τους Σουμέριους μέχρι και του ελληνικού αλφαβήτου.



Εκπαιδευτικοί
στόχοι –
Περιορισμοί / 
Προκλήσεις

Οι μαθητές:

Να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές γραφής από τη γέννησή της μέχρι την 
αλφαβητική της μορφή.
Να κατανοήσουν τη σύνδεση αρχαίων γραφών από την αρχαιότητα με αυτή 
που χρησιμοποιείται σήμερα. 
Να εντοπίσουν, να επιλέξουν και να οργανώσουν ιστορικές πληροφορίες 
μέσα από μία ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα.
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης 
των πηγών. 
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί:

Να εξοικειωθούν με την εξεύρεση υλικού από το διαδίκτυο.
Να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους μαθητές να εντοπιστούν οι 
πληροφορίες χωρίς να διακυβεύεται η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Περιορισμοί-Προκλήσεις:

Η ύλη των σχολικών βιβλίων
Η ηλικία και η ικανότητα των μαθητών να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο



Εκπαιδευτικό 
Σενάριο
Γ΄ τάξη Δημοτικού

Γραφείς στο Παλάτι του Νέστορος
στην Πύλο
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Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου

Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η Γραμμική Β΄ αποτελεί την πρώτη ελληνική 
γλώσσα, καθώς και τη σχέση της με τη σημερινή μας γλώσσα.

Να τοποθετήσουν χωροχρονικά τη Γραμμική Β΄ στην πορεία της ιστορίας της 
γραφής στον ελλαδικό χώρο. 

Να έρθουν σε επαφή και να συμμετάσχουν ενεργά σε μία διαδικασία που 
λάμβανε χώρα χιλιάδες χρόνια πριν.
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Αφόρμηση:
Οι αναφορές στο σχολικό βιβλίο για την ανακάλυψη της Γραμμικής Β΄, την εμπορική 
δραστηριότητα των Μυκηναίων και τη σχεδιαστική αναπαράσταση του παλατιού 
του Νέστορος. 

Η δραστηριότητα:
Οι μαθητές παίρνουν τη θέση των γραφέων στο παλάτι του Νέστορος και καλούνται 
να καταγράψουν τα προϊόντα πριν τοποθετηθούν στους αποθηκευτικούς χώρους 
του ανακτόρου. 
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Πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό: Ιστοσελίδες για τη Γραμμική Β΄ όπως 
του ΙΜΕ, ή η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Υλικό: πίνακα με αντιστοίχιση συμβόλων Γραμμικής Β΄, πηλός/πλαστελίνη, 
εργαλείο χάραξης (μολύβια, στυλό κτλ.) 

Πληροφορίες για τον τόπο και το χρόνο

Τόπος: Πύλος, Παλάτι Νέστορος, Αρχείο παλατιού/Αποθήκες του παλατιού

Χρόνος: περί το 1200 π.Χ λίγο πριν τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε το 
ανάκτορο

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/writing/index1.html
http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/linearb/linearb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7tfEhfX1EBo
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1
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Οι μαθητές χωρίζονται σε τρείς ομάδες. Κάθε μία ομάδα αναλαμβάνει να 
καταγράψει μια κατηγορία προϊόντων που έχει φτάσει στο παλάτι και πρέπει να 
καταγραφεί πριν αποθηκευθεί. 

Οι κατηγορίες είναι Γεωργικά/κτηνοτροφικά προϊόντα (ΣΙΤΑΡΙ, ΛΑΔΙ, ΜΕΛΙ), 
Αντικείμενα (ΤΡΙΠΟΔΕΣ, ΤΟΞΟ, ΠΕΔΙΛΑ), Προϊόντα (ΧΑΛΚΟΣ, ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟΣ). Κάθε 
προϊόν συνοδεύεται από μία ποσότητα π.χ. (2 κιλά ΣΙΤΑΡΙ)

Οι μαθητές συμβουλευόμενοι τον πίνακα καλούνται να χαράξουν πάνω σε πηλό ή 
πλαστελίνη τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 

Στο τέλος οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό θα συζητήσουν για την αναγκαιότητα 
της καταγραφής, τη σπουδαιότητα του επαγγέλματος του γραφέα εκείνα τα χρόνια, 
τη δυσκολία της εργασίας κτλ.
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Συμπληρωματικά στο σπίτι οι μαθητές μπορούν να γράψουν 
μικρές προτάσεις σε Γραμμική Β΄ καθώς και να αναζητήσουν την 
ψηφιακή εφαρμογή Γράψε το όνομά σου όπως έγραφαν σε 
άλλες εποχές από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών για να 
δοκιμάσουν και άλλες μορφές γραφής παλαιότερων εποχών. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε πηλός στην τάξη μπορούν 
να τον ψήσουν, ώστε οι πινακίδες τους να διατηρηθούν για 
πολλά πολλά χρόνια όπως οι πινακίδες από το Παλάτι του 
Νέστορος…

http://games.mthv.gr/mth-names/


Εκπαιδευτικό 
Σενάριο
Α΄ τάξη Γυμνασίου

Οι επιγραφολόγοι του σχολείου 
αναζητούν τα πρώτα γραπτά 
μνημεία της ελληνικής γλώσσας
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Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου

Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια των σύνθετων αναζητήσεων στο 
διαδίκτυο.

Να πλοήγηθούν σε ιστοτόπους προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές 
με τα ερωτήματα που τους ανατίθενται.

Να πλοηγηθούν σε ιστοτόπους μουσείων που εκτός από τη ζητούμενη πληροφορία, 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αρχαιολογικά αντικείμενα σε ψηφιακή μορφή 
που θα τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον. 

Να έρθουν σε επαφή με τη συγκριτική μελέτη πληροφοριών που έχουν βρει στο 
διαδίκτυο.
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Αφόρμηση:
Οι πληροφορίες από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και της 
Αρχαίας Ιστορίας για την καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου από το 
φοινικικό. 

Η δραστηριότητα:
Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα 
δύο πρώτα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας (οινοχόη του Διπύλου 
και κύπελλο του Νέστορος). Να αντιγράψουν τις γραφές που βρίσκονται 
πάνω σε αυτές και αφού τις διαβάσουν να συγκρίνουν τα γράμματα με 
αυτά του αλφάβητου των Φοινίκων. 
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Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές στη διαδικτυακή αναζήτηση των 
ιστοσελίδων με λέξεις κλειδιά όπως οινοχόη του Διπύλου, Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, κύπελο του Νέστορος, σύγκριση φοινικικού με ελληνικό αλφάβητο κτλ.

Οι μαθητές θα εντοπίσουν τα αντικείμενα στους ιστοτόπους του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, στη Wikipedia κα. Κατόπιν θα αναζητήσουν ένα 
συγκριτικό πίνακα φοινικικού και ελληνικού αλφαβήτου.

Οι μαθητές αφού εντοπίσουν στους ιστοτόπους τα αντικείμενα και τις επιγραφές 
θα προσπαθήσουν να διαβάσουν τις επιγραφές που είναι γραμμένες/χαραγμένες 
από δεξιά προς τα αριστερά και στη συνέχεια να τις μεταφράσουν με τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού. Τέλος θα προσπαθήσουν να βρουν ομοιότητες με γράμματα 
του φοινικικού αλφαβήτου από τον συγκριτικό πίνακα.

Ακολουθεί συζήτηση με τα συμπεράσματα στα οποία έχουν εξαχθεί από την 
«έρευνα» των μαθητών η οποία μπορεί να αποτελέσει υλικό μια παρουσίασης ή 
εργασίας.

https://www.namuseum.gr/collection/geometriki-periodos-3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nestor%27s_Cup_(Pithekoussai)
https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_05/03.html


Εκπαιδευτικό 
Σενάριο
Α΄ τάξη Λυκείου

Αποκρυπτογράφηση αρχαίων 
γραφών
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Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια και τη σημασία της αποκρυπτογράφησης 
αρχαίων γραφών.

Να γνωρίσουν ερευνητικά project που αποτυπώνουν τη διαδικασία και τις εξελίξεις 
στον τομέα της αποκρυπτογράφησης.

Να γνωρίσουν συστήματα τεχνικής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί για να 
βοηθούν τους επιστήμονες στην αποκρυπτογράφηση αρχαίων γραφών
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Αφόρμηση:
Οι αναφορές στο σχολικό βιβλίο της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ τάξης Λυκείου για την 
αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής, των αιγυπτιακών ιερογλυφικών και 
της Γραμμικής Β΄.

Η δραστηριότητα:
Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για ένα κλασικό παράδειγμα 
αποκρυπτογράφησης, αυτό της στήλης της Ροζέτας, στη συνέχεια ανακαλύπτουν 
πώς οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν βοηθήσει στην αποτύπωση των μέχρι τώρα 
μελετών αποκρυπτογράφησης σε ένα ερευνητικό project και κατόπιν περιηγούνται 
σε μία ψηφιακή εφαρμογή η οποία προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων. 
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Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές να πλοηγηθούν σε σελίδες προκειμένου 
να συλλέξουν πληροφορίες για ένα κλασικό παράδειγμα αποκρυπτογράφησης 
αρχαίων γραφών, τη στήλη της Ροζέτας, καθώς και να δουν σε τρισδιάστατη 
απεικόνιση τη στήλη.

Το αποτέλεσμα της αποκρυπτογράφησης των 
αιγυπτιακών ιερογλυφικών από τον 
Champollion έχει αποδοθεί ψηφιακά με 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο ακόμη και για 
μη επιστήμονες, καθιστώντας το κατάλληλο 
ακόμα και για μαθητές. 

https://www.archaiologia.gr/blog/2019/07/16/%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CF%85%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/
https://sketchfab.com/3d-models/the-rosetta-stone-1e03509704a3490e99a173e53b93e282
http://rosettastone.hieroglyphic-texts.net/
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Στο τρίτο στάδιο οι μαθητές θα πλοηγηθούν σε μία ψηφιακή 
εφαρμογή, όπου θα σχεδιάσουν αιγυπτιακά ιερογλυφικά με τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητά από το σύστημα τεχνικής 
νοημοσύνης του προγράμματος, θα στείλουν emoji σε μορφή 
ιερογλυφικών, ενώ οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για τη μετάφραση ιερογλυφικών από 
μία εικόνα με επιγραφή ιερογλυφικών χάρις στο εξελιγμένο σύστημα 
τεχνικής νοημοσύνης που έχει αναπτυχθεί.

Οι απόψεις και τα όποια συμπεράσματα των μαθητών ύστερα από 
συζήτηση στην τάξη, μπορούν να αποδοθούν είτε με γραπτή εργασία, είτε 
σε μία συνεργατική παρουσίαση (powerpoint). 

https://artsexperiments.withgoogle.com/fabricius/en


Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις

Προοδευτική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών, ανάλογα την 
ηλικία και την τάξη των μαθητών. 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών που τους είναι 
χρήσιμες.

Οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν τις πληροφορίες που άντλησαν διαδικτυακά.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και ανακαλύπτουν τις 
νέες δυνατότητες που προσφέρουν στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Βρείτε περισσότερα για τις δράσεις του δικτύου DYAS 
στο www.dyas-net.gr και γίνετε μέλη του ORCAH, του 
πρώτου ενιαίου μητρώου ερευνητών για τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες.

http://www.dyas-net.gr/
http://orcah.dyas-net.gr/

