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Δθπαηδεσηηθά θσιιάδηα γηα ηελ ηέτλε θαη ηολ ποιηηηζκό  

ως εληζτσηηθά ηής δηδαθηηθής δηαδηθαζίας 

 

Σα έληππα ηήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό έρνπλ ωο ζηόρν ηελ εμνηθείωζε ηωλ 

καζεηώλ κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηνλ ηξόπν έθθξαζεο θάζε επνρήο. Παξνπζηάδνπλ 
έξγα ηέρλεο θαη αληηθείκελα θαζεκεξηλήο δωήο ηνύ παξειζόληνο, κέζα από ηα νπνία νη καζεηέο 

θαηαλννύλ ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνύ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ ηέρλε, ελώ παξάιιεια κε ηελ 
θαζνδήγεζε ηνύ δηδάζθνληα δηαθξίλνπλ ηηο ηζηνξηθέο, θνηλωληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θάζε 
επνρήο.  Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη αληηιεπηό όηη κέζα από ηα έξγα ηέρλεο κπνξεί θαλείο λα 
«δηαβάζεη» ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλωλία, ηε δεκόζηα αιιά θαη ηελ ηδηωηηθή δωή ηωλ 

αλζξώπωλ θάζε πεξηόδνπ. 

 

1. Αρταίοη τρόλοη 

Η ηέρλε ηνύ αλζξώπνπ κεηαβάιιεηαη δηαξθώο, θαζώο ζε θάζε πεξίνδν αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο 

δωήο.  ηα έληππα γηα ηελ Αξραία Ιζηνξία νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ πώο από ηα 
απινϊθά αληηθείκελα ηωλ πξνϊζηνξηθώλ ρξόλωλ ν άλζξωπνο έθηαζε ζην ζεκείν λα ρηίζεη ηνλ 
Παξζελώλα, όπωο επίζεο θαη ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηήο θιαζηθήο ηέρλεο ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο. 

 Η ειιεληθή ηέρλε θαηά ηελ πξνϊζηνξηθή επνρή (3200-1100 π.Υ.) 

 Η ηέρλε ηήο Γεωκεηξηθήο θαη ηήο Αξραϊθήο επνρήο (11νο – 6νο π.Υ. αηώλαο) 

 Η ηέρλε ηήο Κιαζηθήο επνρήο (5νο – 4νο π.Υ. αηώλαο) 

 Αιέμαλδξνο ν Μέγαο 

 Η ηέρλε ηήο Διιεληζηηθήο θαη ηήο Ρωκαϊθήο επνρήο (3νο π.Υ. – 4νο κ.Υ. αηώλαο) 

 Πεξηπιάλεζε ζηελ Οδύζζεηα κέζα από ηελ ηέρλε 

 Με αθνξκή ηε δηδαζθαιία ηήο Ιιηάδαο ηνύ Οκήξνπ: Ο Σξωηθόο Πόιεκνο ζηελ ηέρλε 

 Αξραίνη Έιιελεο Ιζηνξηνγξάθνη (Αξραία Διιεληθή Γιώζζα, Α΄ Λπθείνπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε ηέτκε
ηής Γιιεκηζηηθής θαη
ηής Ρωμαϊθής εποτής

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ
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Ε ΣΓΥΚΕ
ΣΕ ΗΘΑΖΗΕ ΓΠΟΥΕ
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Ε ηέτκε ηής Γεωμεηρηθής
θαη ηής Αρταϊθής εποτής

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

2008  

Ε ειιεκηθή ηέτκε θαηά
ηεκ προϊζηορηθή εποτή
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θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ
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2. Βσδαληηλή Ιζηορία 

Η Βπδαληηλή ηέρλε ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ζξεζθεπηηθόηεηα θαη απζηεξόηεηα, θαζώο 
βξηζθόηαλ ζπλήζωο ζηελ ππεξεζία ηνύ απηνθξάηνξα θαη ηήο Δθθιεζίαο.  Η θαζεκεξηλή δωή 
ηωλ Βπδαληηλώλ, αληίζεηα, δελ είλαη ηόζν απζηεξή θαη ζπρλά νη Βπδαληηλνί επεδίωθαλ ηε 

δηαζθέδαζε. 

 Η ηέρλε ηήο Βπδαληηλήο επνρήο (313 – 1453) 

 Η βπδαληηλή ηέρλε από ηε δεκηνπξγία ηεο έωο θαη ηελ επνρή ηνύ Ινπζηηληαλνύ (313 – 565)  

 Η θαζεκεξηλή δωή ζην Βπδάληην (330 – 1453) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ναοδοκία θαη δωγραθηθή ηωλ βσδαληηλώλ τρόλωλ  
(γηα ηο κάζεκα ηωλ Θρεζθεσηηθώλ ζηε Γ΄ Γσκλαζίοσ) 

Σν έληππν απηό κειεηά ηε δηακόξθωζε, ηελ εμέιημε θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο 
ηήο εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο από ηνλ 4ν έωο ηνλ 16ν αηώλα. 

 
 
 

4. Δθθιεζηαζηηθή ηέτλε ζηε Γύζε από ηολ Μεζαίωλα  
έως θαη ηελ περίοδο ηής Αλαγέλλεζες (8ος – 16ος αηώλας) 

Η εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηήο Γύζεο επεξεάδεηαη αξρηθά έληνλα από ην 
Βπδάληην. Αξγόηεξα όκωο δηαθνξνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί δηθό ηεο 
«ιεμηιόγην» κε ηνλ ξνκαληθό θαη ηνλ γνηζηθό ξπζκό. Με ηελ Αλαγέλλεζε ε 
ηέρλε επηζηξέθεη ζηελ αξραηόηεηα. 

 
 
 

5. Η ηέτλε ηής Αλαγέλλεζες (15ος – 16ος αηώλας) 

Καηά ηελ Αλαγέλλεζε ηόζν ε ηερλνηξνπία θαη ην πιάζηκν ηωλ κνξθώλ όζν 

θαη ηα ζέκαηα ηήο ηέρλεο εκπλένληαη από ην θιαζηθό θαη ην ξωκαϊθό 
παξειζόλ.  Σελ πεξίνδν απηή δνπλ κεξηθνί από ηνπο κεγαιύηεξνπο 
θαιιηηέρλεο όιωλ ηωλ επνρώλ. 

 
 
 

6. Η ηέτλε ηού 17οσ αηώλα – Μπαρόθ 

Σν ύθνο ηνύ κπαξόθ απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζην ζπλαίζζεκα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από έλα αίζζεκα δένπο θαη κεγαιείνπ. Η ππεξβνιή ζηε 
δηαθόζκεζε θαη ε πνιπηέιεηα αλαδεηθλύνπλ έλα επηβιεηηθό θαη πνκπώδεο 
ύθνο. 

 
 
 

Ε ηέτκε
ηής Βσδακηηκής εποτής

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

2009  

Ε ΗΑΘΕΙΓΡΖΚΕ ΔΩΕ
ΣΟ ΒΤΔΑΚΣΖΟ

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

2009  
Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ

θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ
Αζήκα 2009

Βσδακηηκή ηέτκε
από ηο 313 έως θαη

ηεκ εποτή ηού Ζοσζηηκηακού

 

Καοδομία θαη δωγραθηθή
ηωκ βσδακηηκώκ τρόκωκ

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

Αζήκα 2010  

Γθθιεζηαζηηθή ηέτκε ζηε Δύζε
από ηοκ Ιεζαίωκα έως θαη ηεκ

περίοδο ηής Ακαγέκκεζες

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

Αζήκα 2010

 

Ε Σέτκε ηής Ακαγέκκεζες

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ
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Ε ηέτκε ηού 17οσ αηώκα

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

2009  
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7. Νεόηερε Ιζηορία  

Μέζα από πξνζωπηθά αληηθείκελα αλζξώπωλ ηήο πεξηόδνπ, ηζηνξηθά θεηκήιηα 
θαη έξγα ηέρλεο πξνβάιιεηαη ε ηζηνξία ηήο λεόηεξεο Διιάδαο θαη 
δωληαλεύνπλ νη πξνζωπηθόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην. 

 

 Η επνρή από ηελ πξνεηνηκαζία ηνύ Αγώλα ηήο Αλεμαξηεζίαο έωο ηε 
δεκηνπξγία ηνύ ειεύζεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο (18νο – 19νο αηώλαο) 

 

 Η επνρή από ηε δεκηνπξγία ηνύ ειεύζεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο (1827) 

κέρξη θαη ηνλ 20ό αηώλα  
 

 

 

 

8. Η ηέτλε ηού 19οσ θαη ηού 20ού αηώλα 

Η ηέρλε ηνύ 19νπ θαη ηνύ 20νύ αηώλα ραξαθηεξίδεηαη από πιήζνο 

ηερλνηξνπηθώλ ξεπκάηωλ, θαζώο νη θαιιηηέρλεο αλαδεηνύλ δηαξθώο λένπο 
ηξόπνπο έθθξαζεο. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο, 
θαιιηηέρλεο ηήο ίδηαο γεληάο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα έξγα 
ηνπο. 

 

 

 

9. Ιζηορία ηής Φηιεθπαηδεσηηθής Δηαηρείας 

Η Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία έρεη κηα καθξά ηζηνξία από ην έηνο ηδξύζεώο 
ηεο ην 1836. Παξνπζηάδνληαη νη ηδξπηέο ηεο, νη ζεκαληηθέο πξνζωπηθόηεηεο 
πνπ απνηέιεζαλ κέιε ηεο, ηα νηθνδνκήκαηα θαη ηα θεηκήιηά ηεο, θαζώο θαη 

ε αλάπηπμή ηεο ζηε ζύγρξνλε επνρή. 

Η επξςή από ηημ ποξεηξιμαζία
ηξύ Αγώμα ηήπ Αμεναοηηζίαπ

μέςοι ηη δημιξρογία
ηξύ ελεύθεοξρ ελλημικξύ κοάηξρπ

Υπηοεζία Εκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009  

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

Αζήκα 2009

Η επξςή από ηη δημιξρογία
ηξύ ελεύθεοξρ ελλημικξύ κοάηξρπ

μέςοι και ηξμ 20ό αιώμα

 

Ε ηέτκε ηού 19οσ

θαη ηού 20ού αηώκα
ύκηομε επηζθόπεζε ηής δσηηθής

θαη ηής ειιεκηθής ηέτκες ηής περηόδοσ

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ

Αζήκα 2010  

ΖΣΟΡΖΑ ΣΕ

ΦΖΘΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΕ ΓΣΑΖΡΓΖΑ

Τπερεζία Γθπαηδεσηηθώκ Προγραμμάηωκ
θαη Ποιηηηζηηθώκ Δραζηερηοηήηωκ
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