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Ενότητα 4.5 Εκμάθηςη τησ χρήςησ λογιςμικϊν για την αξιοποίηςή τουσ ςτη διδαςκαλία και τη μάθηςη των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων τησ προςχολικήσ και πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ - Δραςτηριότητεσ και παραδείγματα. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
Παρουςίαςη, ςυγκριτική μελζτη και ανάλυςη λογιςμικϊν ειδικότητασ 
Λογιςμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλοφ επιπζδου 
• Λογιςμικά οπτικοποίθςθσ 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 7α 

Δραςτηριότητα: Περιιγθςθ ςτθν αρχαία αγορά των Ακθνϊν 
Ομάδεσ: Επιμορφοφμενοι ΚΕ ΣΕΙ Πειραιά 2011 

Προτεινόμενη 
δραςτηριότητα: 

1. Κατεβάςτε το αρχείο ‘’AncientAgora.kml’’ που κα βρείτε εδϊ: http://3d.athens-

agora.gr/objects/AncientAgora.kml 

2. Εκκινιςτε το Google Earth 

3. Ανοίξτε το παραπάνω αρχείο ςτο περιβάλλον του Google Earth 

4. Εντοπίςτε το χϊρο τθσ αρχαίασ αγοράσ των Ακθνϊν και επιλζξτε τθν Κλαςική 

περίοδο 

 

Μζςα:  | Google Earth 

Χαρακτηριςτικά  

Google Earth & Google Maps 

*Μελζτθ-Γεωγραφία-Ιςτορία+ 

Οπτικοποίηςη & προςομοίωςη, ζννοιεσ προςανατολιςμοφ, κλίμακασ, χάρτεσ. Σο λογιςμικό αυτό 

παρζχει δορυφορικζσ εικόνεσ μεγάλθσ ευκρίνειασ για όλθ τθ γθ. Οι εικόνεσ αυτζσ ςυνδυάηονται με 

χάρτεσ και διάφορεσ άλλεσ πλθροφορίεσ. Ο χριςτθσ μπορεί να πλοθγθκεί ςε όλο τον πλανιτθ και 

να επιλζξει το φψοσ από το οποίο κα κάνει τθν πλοιγθςθ αυτι. Σο λογιςμικό Google Earth μπορεί 

να ςυνδυαςτεί με το λογιςμικό Google Maps, ϊςτε να ςυνδεκοφν δορυφορικζσ εικόνεσ με 

διαφόρων ειδϊν αλληλεπιδραςτικοφσ χάρτεσ. 

 

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/eid_en4.5.htm
http://3d.athens-agora.gr/objects/AncientAgora.kml
http://3d.athens-agora.gr/objects/AncientAgora.kml
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/EL_diadiktyou.htm#Google Earth & Google Maps
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Προτεινόμενη 
δραςτηριότητα: 

5. Καταγράψτε όλα τα κτίρια που υπιρχαν εκείνθ τθν περίοδο ςτο χϊρο τθσ 

αρχαίασ αγοράσ (πατιςτε ςτισ περικεφαλαίεσ) 

θμ: Μπορείτε να ςυμβουλευτείτε και το χάρτθ http://project.athens-agora.gr/maps/index.html) 

 

Α/Α ΚΣΙΡΙΑ 

1. Ποικίλθ ςτοά 

2. Βωμόσ Ουράνιασ Αφροδίτθσ 

3. ταυροδρόμι  

4. Τριγωνικό Ιερό 

5. Αιακείον ή Ηλιαία 

6. Οικία του Σίμωνοσ 

7. Θόλοσ 

8. Στοά Ελευθερίου Διόσ 

9. Βαςίλειοσ Στοά 

10. Δικαςτήρια 

11. ΗΦΑΙΣΕΙΩΝ 

12. ΘΟΛΟ 

13. ΝΕΟ ΒΟΤΛΕΤΣΗΡΙΟ 

14. ΟΙΚΙΑ ΣΟΤ ΙΜΩΝΑ 

15. ΑΙΑΚΙΟΝ  

16. ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΤΛΕΤΣΗΡΙΟ 

17. ΝΟΣΙΑ ΣΟΑ 

 

6. Βρείτε πλθροφορίεσ για τα παραπάνω κτίρια, τισ οποίεσ κα ειςάγετε ςτουσ 

πίνακεσ που ακολουκοφν ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ: 

α) τθν εικόνα του κάκε κτιρίου 

β) ςφντομθ περιγραφι του κάκε κτιρίου 

γ) χρθςιμότθτα του κάκε κτιρίου για τθν εποχι που αναφζρεται 

 

7. Δθμιουργιςτε μια παρουςίαςθ με τα ςτοιχεία τθσ 6θσ δραςτθριότθτασ. 

 

http://project.athens-agora.gr/maps/index.html
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Ομάδα 1η: Κωνςταντινίδθσ Φ., Καςςελοφρθσ Δ. 
1. Βρείτε πλθροφορίεσ για τα παρακάτω κτίρια: 

ΚΣΙΡΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΗ 

Τριγωνικό Ιερό 

 

Τν κηθξό ηξηγσληθό ηεξό 

αλαζθάθεθε ζην ρώξν 

αθξηβώο έμσ από ηε 

λνηηνδπηηθή γσλία ηεο 
Αγνξάο ην 1966 θαη ην 

1967. (ν ιεγόκελνο 

ηάθνο ηεο Πινύζηαο 

Αζελαίαο, ηνπ 850 π.Χ., 

απέρεη πεξίπνπ 10 

κέηξα ζηα αλαηνιηθά), 

ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζε 

ζηαπξνδξόκη, αιιά θαη 

ιόγσ ηνπ ηξηγσληθνύ 

ζρήκαηνο ηνπ 

πεξίβνινπ, ζεσξείηαη 

όηη αλήθεη ζηε ζεά 
Δθάηε. Δλαιιαθηηθά έρεη 

πξνηαζεί ε ηαύηηζή ηνπ 

κε εξώνλ. 

 

Η θύζε ηεο ιαηξείαο ηνπ 
είλαη άγλσζηε. Όκσο, 

ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ 

παξαθείκελνπ 

λεθξνηαθείνπ ηεο 

γεσκεηξηθήο θαη 

Αλαηνιίδνπζαο πεξηόδνπ 

Αιακείον ή Ηλιαία 

 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

ηεηξάπιεπξν, ζρεδόλ 

ηεηξάγσλν πεξίβνιν 

δηαζηάζεσλ 26,5 κ. (Β-

Ν) x 31 κ. (Α-Γ) ζην 

εζσηεξηθό, κε ζπλνιηθό 

εκβαδόλ πεξίπνπ 821 

η.κ. 

 

Αξρηθά ηαπηίζηεθε κε ην 

δηθαζηήξην ηεο Ηιηαίαο. Ο 

Stroud ην ηαύηηζε κε ην 

ηεξό ηνπ Αηαθνύ. 

Οικία του Σίμωνοσ 

 

Η ηαπεηλή νηθία ηνπ 

Σίκσλα πνπ βξηζθόηαλ ζηε 

λνηηνδπηηθή γσλία ηεο 

Αγνξάο. 

Ο Σσθξάηεο ζπλήζηδε λα 

ζπρλάδεη ζην εξγαζηήξην 

θαη ζπίηη ηνπ θίινπ ηνπ, 

ηνπ ηαπεηλνύ ηζαγθάξε 

Σίκσλα, θαη λα δίλεη εθεί 

νξηζκέλεο από ηηο 

πεξίθεκεο δηαιέμεηο ηνπ. 

Θόλοσ 

 

Η Θόινο ή Σθηάο βξίζθεηαη 

ζην δπηηθό άθξν ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο Πιαηείαο ηεο 

Αγνξάο 

Η θύξηα ρξήζε ηεο Θόινπ 

ήηαλ λα ζηεγάδεη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ 50 

πξπηάλεσλ, ησλ 
βνπιεπηώλ δειαδή ηεο 

θπιήο πνπ αζθνύζε ηελ 

πξπηαλεία θαηά ην 1/10 

ηνπ έηνπο (35 ή 36 

εκέξεο). 

Στοά Ελευθερίου 
Διόσ 

 

Η Σηνά ηνπ Διεπζεξίνπ 

Γηόο είλαη ην πξσηκόηεξν 

κλεκεηαθό ιαηξεπηηθό 

θηήξην πνπ νηθνδνκήζεθε 

ζηελ Αγνξά θαηά ηελ 

Κιαζηθή πεξίνδν. Ηηαλ θαη 
ζεκείν ζπλάληεζεο θαη 

ςπραγσγίαο ησλ Αζελαίσλ 

Πηζαλόλ λα ζηέγαδε θαη 

θάπνηνπο θξαηηθνύο 

αμησκαηνύρνπο, όπσο νη 

ζεζκνζέηεο. 

Βαςίλειοσ Στοά 

 

Βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό 

ηκήκα ηεο Αγνξάο, έμσ 

από ηα όξηα ηνπ ζεκεξηλνύ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. 

Καηαζθεπάζηεθε κάιινλ 

κεηά ην 480 π.Χ. θαη 

παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία 

έσο θαη ηνλ 6ν αη. κ.Χ 

Η Βαζίιεηνο Σηνά ήηαλ 

έδξα ηνπ άξρνληα βαζηιέα, 

ν νπνίνο ήηαλ 

επηθνξηηζκέλνο κε 

ζξεζθεπηηθά θαη δηθαζηηθά 

θαζήθνληα. 

Βωμόσ Αφροδίτησ 
Ουρανίασ 

 

Ο βσκόο ηεο Αθξνδίηεο 

είλαη ην θαιύηεξα 

δηαηεξεκέλν κλεκείν ηεο 

βόξεηαο πιεπξάο ηεο 

Αγνξάο. 

Κηίζηεθε ηνλ 5ν αηώλα, 
αιιά παξέκεηλε ζηελ ζέζε 

ηνπ, εμππεξεηώληαο ην 

παξαθείκελν ηεξό ηεο ζεάο, 

πνπ άθκαζε θπξίσο θαηά 

ηελ ξσκατθή πεξίνδν. 

Παρόδιο Ιερό 

 

Τν κηθξό παξόδην ηεξό ηεο 

Κιαζηθήο πεξηόδνπ. 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο 

νξζνζηάηεο πνπ 

πεξηθιείνπλ έλα βξάρν, 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύζαλ 
ηα αθηεξώκαηά ηνπο νη 

πεξαζηηθνί. 

Έρεη πξνηαζεί ε ηαύηηζε 

ηνπ ρώξνπ κε ην 

Λεσθόξεην, ην ηεξό ζην 

νπνίν νη Αζελαίνη ηίκεζαλ 

ηηο θόξεο ηνπ Λέσ πνπ 

ζπζηάζηεθαλ γηα λα ζσζεί 
ε πόιε από επηδεκία ή 

ιηκό. 
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Ομάδα 2η: Κωνςταντακοποφλου Α., Νικολάου Α., κολαρίκου Μ. 
6. Βρείτε πλθροφορίεσ για τα παρακάτω κτίρια: 

ΚΣΙΡΙΟ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΗ 

Νότια Στοά Ι 

 

Η Νόηηα Σηνά Ι, έλα κεγάιν 

επίκεθεο θηήξην κε 15 

δσκάηηα ζην εζσηεξηθό ηνπ, 

θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 

430 π.Χ. 

θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 430 

π.Χ., πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη 

ζπκπόζηα θαη δείπλα αμησκαηνύρσλ, 

αιιά θαηά ηελ Πξώηκε Διιεληζηηθή 
πεξίνδν ε ρξήζε ηνπ κεηαηξάπεθε 

ζε εκπνξηθή. Τν θηήξην 

θαηαζηξάθεθε ζηα κέζα ηνπ 2νπ αη. 

π.Χ., πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηεί ε πνιπηειέζηεξε 

Νόηηα Σηνά ΙΙ.  

 

Νοτιοανατολική 
Κρήνη 

 

Η λνηηναλαηνιηθή θξήλε, ην 

θαιύηεξα δηαηεξεκέλν 

θηήξην ηεο λόηηαο πιεπξάο 

ηεο Αγνξάο, είλαη έλα 

νξζνγώλην 

παξαιιειόγξακκν 

δηαζηάζεσλ 6,8 x 18,2 κ., 

κε ην κεγαιύηεξν άμνλα 
ζηα Α-Γ. Σηελό πέξαζκα 

ρσξίδεη ηελ θξήλε από ηε 

Νόηηα Σηνά Ι. Τν θηήξην είρε 

αξρηθά ηξία ηκήκαηα: έλα 

θεληξηθό δσκάηην θαη δύν 

πιεπξηθά (δηαζηάζεσλ 3,2 x 

5 κ.), εθ ησλ νπνίσλ 

ζώδνληαη κόλν κεξηθνί 

ζθιεξνί γθξίδνη πσξόιηζνη· 

Η λνηηναλαηνιηθή θξήλε είλαη ην 

θαιύηεξα δηαηεξεκέλν θηήξην ηεο 

λόηηαο πιεπξάο ηεο πιαηείαο ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο. Χξεζίκεπζε γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα σο κία 

από ηηο βαζηθέο πεγέο ύδξεπζεο ηνπ 

ρώξνπ ηεο Αγνξάο. 

 

Νομιςματοκοπείο 

 

Τν θηήξην ηνπ 

Ννκηζκαηνθνπείνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ελ 

κέξεη θάησ από ηελ 

εθθιεζία ησλ Αγίσλ 

Απνζηόισλ, ην Νπκθαίνλ 

θαη ην Ννηηναλαηνιηθό 

Ναό, ζηα αλαηνιηθά ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Σηνάο 

θαη ζηα δπηηθά ηεο 

Παλαζελατθήο νδνύ. 

Απνηεινύληαλ από κηα 
επξύρσξε απιή θαη κηα 

ζεηξά δσκαηίσλ. 

Φαίλεηαη όηη ιεηηνύξγεζε 

σο Ννκηζκαηνθνπείν σο 

ην 2ν αη. π.Χ. 

 

Η θύξηα ρξήζε ηνπ όκσο, όπσο 

καξηπξνύλ ηα επξήκαηα, αλάγεηαη 

ζηνλ 3ν θαη ην 2ν αη. π.Χ. Η ηαύηηζή 

ηνπ κε ην Ννκηζκαηνθνπείν βαζίζηεθε 

ζηα πνιπάξηζκα επξήκαηα λνκηζκάησλ 

θαη άθνπσλ κεηαιιηθώλ δίζθσλ 

(πεηάισλ) ζην λνηηνδπηηθό δσκάηην, 

θαζώο θαη βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

(θιίβαλνη ρύηεπζεο ραιθνύ, ζθσξίεο, 

δεμακελέο λεξνύ) θαη επηβεβαηώζεθε 

κε ηελ ηειηθή δεκνζίεπζε ηνπ θηεξίνπ 

ην 2001. Πάλησο ζα πξέπεη λα 
ζεκεησζεί όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε 

δελ επηηξέπνπλ ηελ ππόζεζε όηη εθηόο 

από ηα ράιθηλα θόβνληαλ εθεί θαη ηα 

αξγπξά λνκίζκαηα ηεο πόιεο, 

Παλαιό 
Βουλευτήριο 

 

Γε ζώδεηαη ηίπνηε ζρεδόλ 

από ηελ αλσδνκή ηνπ 

θηεξίνπ. Έρνπλ ζσζεί ζε 

θάπνην βαζκό νη 
ζεκειηώζεηο ηόζν ησλ 

ηνίρσλ όζν θαη ηνπ 

δαπέδνπ, γεγνλόο πνπ 

επηηξέπεη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ. 

             

 

Απνηειεί έλα ηαπεηλό αξρηηεθηνληθά 

θηήξην, πνπ όκσο θαίλεηαη όηη ζηέγαζε 

ην πξώην δεκνθξαηηθά εθιεγκέλν 

βνπιεπηήξην ηεο αξραίαο Αζήλαο. 
Αξγόηεξα, αληηθαηαζηάζεθε από ην 

ιεγόκελν Νέν Βνπιεπηήξην. Μεηά ην 

410 π.Χ. πεξίπνπ, εθεί ζηεγάδνληαη 

πιένλ ηα αξρεία θαη ε ιαηξεία ηεο 

Μεηέξαο ησλ Θεώλ. Γθξεκίζηεθε 

νξηζηηθά ην 150 π.Χ. θαη ηε ζέζε ηνπ 

έιαβε ην ειιεληζηηθό Μεηξώνλ 

Νζο Βουλευτήριο 

 

Πξόθεηηαη γηα έλα 

νξζνγώλην θηήξην κε 

ηέζζεξηο αξξάβδσηνπο 

θίνλεο λα ζηεξίδνπλ 

εζσηεξηθά ηε ζηέγε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

θηεξίνπ ζηνλ ηνηρνβάηε 

είλαη 21,50 × 16,90 κ. 
ζην εμσηεξηθό θαη 20,20 

× 15,60 κ. ζην 

εζσηεξηθό. 

 

Από ηελ αξρή, ην θηήξην 

ζρεδηάζηεθε σο Βνπιεπηήξην, 

πξνθαλώο επεηδή θξίζεθε όηη ην 

ιεγόκελν Παιαηό Βνπιεπηήξην ήηαλ 

πιένλ πνιύ κηθξό γηα λα θαιύπηεη 

ηηο αλάγθεο ηεο πόιεο. Μεηά ηελ 

ππξθαγηά ηνπ 412/411 π.Χ., πνπ 

θαηέζηξεςε ηε Θόιν θαη πξνθάιεζε 
δεκηέο ζην Παιαηό Βνπιεπηήξην, 

αλνηθνδνκήζεθε θαη απνηέιεζε θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ην 

Βνπιεπηήξην ηεο πόιεο ησλ 

Αζελώλ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ην 267 κ.Χ. αλνηθνδνκήζεθε, αιιά 

είλαη άγλσζηε ε ηειηθή ηνπ ρξήζε. 

 

Ναόσ Ηφαίςτου 

 

Ο λαόο έθεξε πινύζην 

γιππηηθό δηάθνζκν κε 

κεηόπεο ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά θαη ζηηο αλαηνιηθέο 

γσλίεο ηεο βόξεηαο θαη ηεο 

λόηηαο πιεπξάο, ησληθή 

δσθόξν πάλσ από ηελ 

πεξίζηαζε ζηνλ πξόλαν θαη 

αεηώκαηα πνπ ζώδνληαη ζε 

θαθή θαηάζηαζε. 

Ο λαόο ηνπ Ηθαίζηνπ ζηνλ Αγνξαίν 

Κνισλό, γλσζηόο θαη σο «Θεζείν», 

απνηειεί ην θαιύηεξα ζσδόκελν 

δείγκα δσξηθνύ λανύ ζηελ Διιάδα θαη 

έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα κλεκεία ηνπ 

νηθνδνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Πεξηθιή. Οηθνδνκήζεθε ιίγν κεηά ηα 

κέζα ηνπ 5νπ αη. π.Χ. θαη ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζηνλ Ήθαηζην θαη ηελ 

Αζελά Δξγάλε, ζην ιόθν πνπ δεζπόδεη 

ζηελ πιαηεία ηεο Αγνξάο. 

Βωμόσ των 12 
θεών 

 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

ηεηξάπιεπξν πεξίβνιν, 

ζρεδόλ ηεηξάγσλν ζηελ 

θάηνςε. Ο πεξίβνινο έρεη 
δύν αλαγλσξίζηκεο 

αξραηνινγηθά θάζεηο, αιιά 

ε ρξνλνιόγεζή ηνπο είλαη 

πξνβιεκαηηθή. Σηελ πξώηε 

θάζε ε θξεπίδα ηνπ, ε 

ιεγόκελε θαηώηεξε 

θξεπίδα, κε δηαζηάζεηο 9,35 

κ. (Α-Γ) x 9,85 κ. (Β-Ν) 

ζώδεηαη ζε εμαηξεηηθή, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ 

θαηάζηαζε ζηα ζεκεία πνπ 

αλαζθάθεθαλ, θαζώο 
ιείπνπλ κόλν δύν ιίζνη. 

Ο Βσκόο ησλ Γώδεθα Θεώλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθό κλεκείν ηεο Αγνξάο. 

Με βάζε ην ζεκείν εθείλν 

ππνινγίδνληαλ όιεο νη απνζηάζεηο ηεο 

Αηηηθήο. 

Ποικίλη Στοά 

 

Η ζηνά ρηίζηεθε κεηαμύ 

475-450 π.Χ., κε βάζε 

ηα θεξακηθά επξήκαηα 

από ηηο ζεκειηώζεηο ηεο. 

Οη γξαπηέο πεγέο κηινύλ 

γηα ηε Σηνά ηνπ 

Πεηζηάλαθηνο, από ην 

όλνκα ηνπ Αζελαίνπ πνπ 
ρξεκαηνδόηεζε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο θαη θαηά 

κία εθδνρή ήηαλ γακπξόο 

ηνπ Κίκσλα. Από ηνλ 4ν 

αη. π.Χ., νλνκάζηεθε 

Πνηθίιε, από ηηο 

δσγξαθηέο πνπ 

θνζκνύζαλ ηνπο ηνίρνπο 

ηεο θαη ηελ θαηέζηεζαλ 

έλα από ηα δηαζεκόηεξα 

αζελατθά θηήξηα. 

Απνηειεί έλα από ηα θεκηζκέλα θηήξηα 

ηεο Αγνξάο, όπνπ ππήξραλ πεξίθεκεο 

πίλαθεο ηνπ Πνιπγλώηνπ, ηνπ 

Μίθσλνο θαη ηνπ Παλαίλνπ, κε ζέκαηα 

από ηε κπζνινγία θαη ηελ ηζηνξία ηεο 
Αζήλαο 
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