ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΓΡΑΦΗ – ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

https://www.youtube.com/watch?v=HyjLt_RGEww&t=3s
Η ιστορία της γραφής – Εκπαιδευτικό animation βίντεο για το πώς επινοήθηκε και
εξελίχθηκε η γραφή στον πολιτισμό των Σουμερίων. Αγγλική αφήγηση με
ελληνικούς υπότιτλους
Διάρκεια 7 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=yPrcfawo9UM
Το αλφάβητο – οι απαρχές της γραφής. Εκπαιδευτικό animation βίντεο που εστιάζει
στη σπουδαιότητα του ελληνικού αλφαβήτου και της διάδοσής του σε όλον τον
δυτικό κόσμο. Αγγλική αφήγηση και υπότιτλοι
Διάρκεια 6 λεπτά

https://crewsproject.wordpress.com/writing-in-the-ancient-world/
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Η εξέλιξη του αλφαβήτου, από τα ιερογλυφικά έως τα ελληνικά και τα λατινικά –
Συγκριτικοί πίνακες

https://www.youtube.com/watch?v=BeaTuS8VUyU
https://www.youtube.com/watch?v=fg4K8nQzvio
Η στήλη της Ροζέττα – Εκπαιδευτικά βίντεο για την τρίγλωσση επιγραφή της στήλης
(ιερογλυφικά, δημοτικά αιγυπτιακά και ελληνικά) που οδήγησε στην
αποκωδικοποίηση και την ανάγνωση των ιερογλυφικών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
για να καταλάβουν οι μαθητές μας πώς «διαβάζουμε» τις αρχαίες γλώσσες. Με
αγγλική αφήγηση και υπότιτλους
Διάρκεια 3 λεπτά το καθένα

https://www.youtube.com/watch?v=KnC8pHw7ooY&list=PLfq97FLrspFaU07R6RI7
OkIer_sUn59KS&index=22
Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ στις μυκηναϊκές πινακίδες και η απόδειξη
πως πρόκειται για ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό βίντεο, με ελληνική αφήγηση,
ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Διάρκεια 6 λεπτά

http://www.mesopotamia.co.uk/writing/home_set.html
Διαδραστική παρουσίαση της εξέλιξης της γραφής στη Μεσοποταμία, από την
εικονογραφική ως τη σφηνοειδή, με πλούσιο υλικό και τεκμηρίωση. Από το
Βρετανικό Μουσείο, με αγγλικό κείμενο αλλά και πολλές, επεξηγηματικές εικόνες

https://www.youtube.com/watch?v=IKkcop-dlUY&t=43s
Ο καθιστός γραφέας – Εκπαιδευτικό βίντεο για το αιγυπτιακό άγαλμα ενός καθιστού
γραφέα που κρατά πάπυρο. Αγγλική αφήγηση και υπότιτλοι
Διάρκεια 3 λεπτά

https://www.cycladic.gr
Γραφέας.pdf

Άγαλμα γραφέα από την Κύπρο, 6ος π.Χ. αιώνας, ψηφιακή παρουσίαση από το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

https://www.theacropolismuseum.gr/agalma-grafea-1
https://www.theacropolismuseum.gr/agalma-grafea-2
Άγαλμα Γραφέα, 510-500 π.Χ. – ψηφιακή παρουσίαση από το Μουσείο της
Ακρόπολης

http://www.mesopotamia.co.uk/writing/explore/exp_set.html
Εξερεύνηση του κόσμου ενός γραφέα – διαδραστική παρουσίαση. Από το Βρετανικό
Μουσείο

https://www.youtube.com/watch?v=Y-BsHO99JVE
Πώς να κατασκευάσετε και να γράψετε πάνω σε πήλινες πινακίδες –Εκπαιδευτικό
βίντεο, με αγγλική αφήγηση και υπότιτλους, ωστόσο με πολύ κατατοπιστικές εικόνες.
Διάρκεια 7 λεπτά

