
  

Νερό...

Πολύτιμο
Ιερό

Αγαπημένο...



  

 Η παρούσα διδασκαλία διδάχτηκε σε 20 δεκάχρονους 
μαθητές σε δύο διδακτικές ώρες.

 Η τάξη ελέγχου αποτελείται από 19 μαθητές της ίδιας 
ηλικίας και διδάχτηκε με τον παραδοσιακό τρόπο για την 
Ελλάδα, δηλαδή ακολουθώντας το ένα και μοναδικό 
διδακτικό βιβλίο.



  

Η διδασκαλία αφορά το νερό μέσα από τα γνωστικά 
αντικείμενα της Αγγλικής Γλώσσας, της Φυσικής, των 
Εικαστικών και των Θρησκευτικών.



  

 Read the pre-election poster:

Notice which is the criterion of the 

progress of the society.
 Beware of the month: Why in August?
 How does the poster attracts the 
 attention?
 How does the creator of the poster 

enforces his argument?
 Imagine you are the communicator of a pre-election campaign

 for the Mayor of your city and create a poster concerning 

 progress in your city.



  

Ονόμασε τις εικονιζόμενες χρήσεις του νερού 
στη σύγχρονη κοινωνία. Βρες περισσότερες...



  

Τα τέσσερα στοιχεία στις Τέχνες 
ταξιδεύουν μέσα στους αιώνες...

Αρχές

17ου αιώνα 

                                       

1930

Οι δύο εικόνες έχουν τον ίδιο τίτλο αλλά η πρώτη δημιουργήθηκε από έναν 
αλχημιστή ποιητή ενώ η δεύτερη από ένα σύγχρονο καλλιτέχνη. Γιατί το νερό 
εικονίζεται σαν άγγελος?
Τι είναι κοινό ανάμεσα στο νερό και τον αέρα στην πρώτη απεικόνιση και τι 
στη δεύτερη;
Ποια είναι τα διαφορετικά μοτίβα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για να 
αναπαραστήσουν τα στοιχεία της φύσης στις δύο περιπτώσεις.



  

Ποιος είναι ορόλος του νερού στις εικόνες της Βάπτισης,
 του Γάμου στην Κανά και του “νίπτω τας χείρας” του Πιλάτου;



  

Δικτυογραφία φωτογραφιών (1):

1. Fact of the month series. Water.,The European Library,

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~6~6~51639~105025

2. Electrolux dishmaid, Europeanna Food and Drink,

http://www.topfoto.co.uk/imageflows2/preview?EUFD000918

3. Water pump, Irish Manuscripts Commission,

http://www.buildingsofireland.ie/niah/search.jsp?type=record&county=SC&regno=11212001

4. Ski & Snowboard test au Mont-Fort,Swiss National Library,

http://www.posters.nb.admin.ch/lib/item?id=chamo:76812

5. Ridelu udensdzirnavas Engures pagasta, National Library of Latvia,

http://zudusilatvija.lv/objects/object/631/

6. Contest for the selection of the "Ideal Greek Woman" for the year 1965, EUscreen Project

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp

7. Healing, Strength, Rejuvenation, Swiss National Library,

http://www.posters.nb.admin.ch/lib/item?id=chamo:63340



  

Δικτυογραφία φωτογραφιών (2): 

8. Rafting. Atlas Tours,Slovenian National E-content Aggregator,

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:img-NVMRHKC2

9. Alchemical poem.TheEuropeanLibrary.

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~30370~115548

10. Four Element Composition, Europeanna,http://www.europeana.eu/portal/el/record/2063628/IRE_280_004.html?
utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

11. Bible. N.T.,The European Library, 

   http://www.edmuse.eu/edmuse-platform/index.php/search/index/12

12.Gesta infantiae salvatoris, The European Library, 
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~49642~108778 

13. Pilatus wäscht sich die Hände, Athena,

  http://www.bildindex.de/document/obj00000179 
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