
 

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

14 – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

 

 

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

Η διδακτική πρόταση  αφορά πιο συγκεκριμένα τις σελίδες 25 – 28 του σχολικού 

βιβλίου Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου ( Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου των : Θεόδωρου 

Κατσουλάκου, Γεωργίας Κοκκορού – Αλευρά , Βασίλειου Σκουλάτου, α΄ έκδ. 2006), 

όπου εξετάζονται  τα ειδικότερα ζητήματα της μινωικής γραφής, θρησκείας, 

οικονομίας και τέχνης . 

Ως τρόπος προσέγγισης των παραπάνω θεμάτων προτείνεται σε πρώτη φάση η άμεση 

επαφή των μαθητών με συγκεκριμένα και εκ των προτέρων επιλεγμένα από τον 

εκπαιδευτικό αντικείμενα – εκθέματα του μουσειακού χώρου . Μέσα από την 

προσεκτική παρατήρηση αυτών των εκθεμάτων και την εμβάθυνση στα νοήματα που 

εμπεριέχουν, οι μαθητές , δουλεύοντας σε ομάδες, καθίστανται ικανοί να εκπονήσουν 

τις δραστηριότητες των 7  φύλλων εργασίας  που πλαισιώνουν  τη διδακτική 

πρόταση. 

Στην παρούσα επομένως εισήγηση κρίθηκε αναγκαίο να γίνει παρουσίαση αφ’ ενός 

των φύλλων εργασίας με τα θέματα που καλούνται να διερευνήσουν οι μαθητές  και  

αφ’ ετέρου των προσδοκώμενων – ενδεικτικά – από τoν εκπαιδευτικό 

αποτελεσμάτων της παραπάνω έρευνας και προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου 

από τις ομάδες. 

Σε δεύτερη φάση οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διερευνητικής τους 

εργασίας στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθεί συζήτηση . Ο εκπαιδευτικός 

συμπληρώνει και, τέλος, συνοψίζει. Προτείνονται και 2 δραστηριότητες  αξιολόγησης 

των μαθητών , η πρώτη  στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας και η δεύτερη σε μορφή 

ατομικής έκφρασης . 

 



 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

Βασικός σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η βιωματική πρόσληψη της 

ιστορικής γνώσης με τρόπο που συντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης . 

 

Ως ειδικότεροι στόχοι τίθενται : η βιωματική επαφή των μαθητών με τα 

αντικείμενα – εκθέματα με ταυτόχρονη αποτύπωση της γνώσης στην οπτική 

μνήμη, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την προσεκτική παρατήρηση 

των μουσειακών αντικειμένων και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων που 

εμπεριέχονται στα φύλλα εργασίας, η σύνδεση του χθες με το σήμερα και η 

συνειδητοποίηση του αιώνιου κύκλου των γενεών και των πολιτισμών, η θετική 

αποτίμηση από τα παιδιά της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας και, τέλος, η 

απόπειρα ενός συνολικού τρόπου ανάγνωσης του μινωικού πολιτισμού που 

συνιστά εξάλλου για διδάσκοντες και διδασκομένους μια εμπειρία . 

 

Ως μέθοδος προκρίθηκε η ομαδοσυνεργατική , ανακαλυπτική και βιωματική 

μάθηση  που ενεργοποιεί τη συνεργατική δραστηριοποίηση  των μαθητών μέσα από 

τη δυναμική της ομάδας.  

 

Σε επίπεδο διαθεματικότητας υπάρχει σύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, εφ’ όσον οι ομάδες καλούνται να εκφράσουν σε 

ολοκληρωμένο  γραπτό λόγο τα αποτελέσματα της διερευνητικής τους εργασίας, 

αλλά και να εκφραστούν επίσης σε ατομικό επίπεδο μέσα από δραστηριότητα 

αξιολόγησης. 

 

Φάσεις υλοποίησης : Α΄φάση ( 3 ώρες ) : εισαγωγική παρουσίαση από τον 

εκπαιδευτικό του θέματος  «μινωικός πολιτισμός»,  τοποθέτησή του στο χώρο 

και στο χρόνο και αναφορά στις επιμέρους πτυχές του που θα γίνουν αντικείμενο 

διερεύνησης . Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε 7 ομάδες (κατά την κρίση 

του εκπ/κού, αλλά και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών) . Καλό για την 

οικονομία του χρόνου αλλά και την  αποδοτική εργασία των ομάδων  θα είναι ο 

αριθμός των συμμετεχόντων να μην υπερβαίνει τα 4 άτομα . 

Ακολουθεί η επίσκεψη στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου όπου κρίνεται 

αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να προβεί αρχικά σε μια σύντομη ξενάγηση 

συγκεντρωτικά όλων των ομάδων, προκειμένου οι μαθητές να προσανατολιστούν 



 

 

στο χώρο και να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η επαφή με τις προς διερεύνηση 

προθήκες. Οι ομάδες στη συνέχεια  εργάζονται πάνω στα φύλλα εργασίας με τη 

διακριτική εποπτεία του εκπ/κού που συχνά καλείται να λύσει απορίες , ή να 

δώσει περαιτέρω κατευθύνσεις. 

Β΄φάση (2 ώρες ):Οι ομάδες ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα 

αποτελέσματα της διερευνητικής τους εργασίας και ακολουθεί συζήτηση.  

Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει, συνοψίζει και , τέλος, αναθέτει 2 εργασίες  

αξιολόγησης στα πλαίσια των ομάδων αλλά και σε ατομικό επίπεδο, προκειμένου 

να διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων  . 

Εναλλακτικά: οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας μπορούν να 

αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της επέκτασης και εμπέδωσης της γνώσης, 

ύστερα από μια αρχική προσέγγιση μέσα στην τάξη. 

 

Τα εποπτικά μέσα που κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση της διδακτικής 

πρότασης είναι ο πίνακας, οι χάρτες και  ο Η/Υ στο χώρο του σχολείου  που θα 

χρησιμεύσουν τόσο για την εισαγωγή από τον εκπ/κό στο αντικείμενο, όσο και στην 

τελική φάση της συμπλήρωσης και ανακεφαλαίωσης .  

 

Συνολική θεώρηση – συμπεράσματα : Η παραπάνω διδακτική πρόταση 

υλοποιήθηκε για 2 συνεχόμενες σχολικές περιόδους (2010-11 και 2011- 12) . Στα 

πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  οι μαθητές αφοσιώθηκαν με εξαιρετικό 

ενδιαφέρον στη διερεύνηση των ζητούμενων και προέκυψαν από θαυμάσιες έως 

αξιόλογες εργασίες . Μικρό πρόβλημα δημιουργήθηκε με την παρουσία αρκετών 

παιδιών (25) σ’ ένα μικρό μουσειακό χώρο, εντός του οποίου διαταράχθηκε η ηρεμία  

των – ευτυχώς – λίγων ( λόγω εποχής) επισκεπτών . Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις 

ζητήθηκε από τις ομάδες η παρέμβαση της διδάσκουσας , προκειμένου να λυθούν 

απορίες . Σε τελική αποτίμηση, ωστόσο, η εμπειρία υπήρξε για όλους  εξαιρετικά 

θετική . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

ΟΜΑΔΑ 1
Η

 : ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Αφού μελετήσετε τις  τοιχογραφίες :  του πρίγκιπα με τα κρίνα (είσοδος) , των 

ταυροκαθαψίων , της Παριζιάνας, της χορεύτριας , του γαλάζιου πουλιού και 

των πιθήκων στην προθήκη 17  , απαντήστε στα ερωτήματα :  

 

Α) Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες απεικονίζονται ; Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι έχουν ειρηνικό ή πολεμικό χαρακτήρα ;  

 

Β) Με ποια τεχνική έχουν δημιουργηθεί και ποια χρώματα χρησιμοποιούνται ;  ( 

διαχωρίστε την απόδοση του φύλου )   

 

Γ) Ποια εικόνα σχηματίζουμε για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας στη μινωική 

Κρήτη ; (να συσχετίσετε την απάντησή σας και με τις απεικονίσεις της κύριας 

θεότητας στην προθήκη 14 )  

 

   

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

ΟΜΑΔΑ 2
Η

 : ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Αφού παρατηρήσετε τις προθήκες 5 και 6 να αναφέρετε :  

 

Α) Πώς ονομάζονται τα αγγεία που βλέπετε και ποια είναι η προέλευση της 

ονομασίας αυτής ;  

 

Β) Καταγράψτε τα είδη τους  (π.χ. καρποδόχη) 

 

Γ) Τι παρατηρείτε σχετικά με τα θέματα ( τι απεικονίζουν, από ποιο κόσμο 

προέρχονται) και τα χρώματά τους ;  

 

Δ) Παρατηρήστε τις  προθήκες 9 και 20    και αναφέρετε ποια είναι τα 

διακοσμητικά θέματα που διακρίνονται στα αγγεία . 

 

 

 

 

 



 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

ΟΜΑΔΑ 3
Η

 : ΚΕΡΑΜΙΚΗ ,  ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Αφού παρατηρήσετε : τις προθήκες 12, 13, 15  16  , 

 

από τη 17 τη σχετική τοιχογραφία του Ρυτοφόρου , 

  

από την 23 το έκθεμα με αρ. 6 και  

 

από την 26 το αντικείμενο με αρ. 7 να αναφέρετε : 

  

Α) Πώς ονομάζονται τα αγγεία που βλέπετε και ποια ήταν η χρήση τους ;  

 

Β) Να τα περιγράψετε : σχήματα, υλικά κατασκευής  

 

Γ) Ποια είναι τα θέματα των παραστάσεων που απεικονίζονται σε αυτά ; Από 

ποιο κόσμο προέρχονται; 

 

Δ) Υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται και σήμερα ; Ποιες 

είναι αυτές; 

 

Ε) Στην προθήκη με αρ. 18 υπάρχει ένα αντικείμενο για τον ελεύθερο χρόνο . 

Ποιο είναι, για ποιους προοριζόταν και  από ποια υλικά αποτελείται; 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

ΟΜΑΔΑ  4Η : ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Παρατηρήστε τα ειδώλια στις προθήκες 14 ,25 και από την 20 το εύρημα αριθ. 

17 και αναφέρετε :  

 

Α) Ποια είναι η βασική θεότητα της μινωικής θρησκείας και με ποιους τρόπους 

απεικονίζεται; 

 

Β) Τι αποκαλύπτουν οι απεικονίσεις αυτές για τις ιδιότητές της ; 

  

Γ) Αφού μελετήσετε τις προθήκες 16, 22, και 23 να αναφέρετε ποιοι ήταν οι 

χώροι λατρείας . 

 

Δ) Ποια ήταν τα ιερά ζώα, δένδρα και σύμβολα της μινωικής θρησκείας ;  

 

Ε) Εντοπίστε στην προθήκη 17 ένα αγώνισμα που αποτελεί μέρος θρησκευτικής 

τελετουργίας και περιγράψτε το . 

 

ΣΤ) Αφού παρατηρήσετε στην προθήκη 4 τα αντικείμενα με αρ.23 και 25 – 31 

εξηγήστε πώς ονομάζονται και ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν . Στη συνέχεια και με 



 

 

βάση όσα ανακαλύψατε, βρείτε ένα κοινό στοιχείο που συνδέει τους μινωίτες 

με τους νεοέλληνες . 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

ΟΜΑΔΑ  5Η : ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Μελετήστε τις προθήκες 7, 20, 21, 22  και 23 και αναφέρετε :  

 

Α) Είδη κοσμημάτων και  άλλων αντικειμένων που  κατασκεύαζαν οι μινωίτες 

,υλικά  που χρησιμοποιούσαν (μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι)και προέλευση αυτών 

των υλικών. 

 

Β) Τεχνικές των μινωιτών χρυσοχόων που εντοπίσατε . Γνωρίζετε αν 

χρησιμοποιούνται και σήμερα ;  

 

Γ) Θέματα που απεικονίζονται επάνω στα κοσμήματα . 

 

Δ) Παρατηρήστε την προθήκη 24  και καταγράψτε τα μεταλλικά αντικείμενα 

που βλέπετε, το υλικό κατασκευής και τη χρήση τους. Σε ποιο συμπέρασμα σας 

οδηγούν τα ευρήματα αυτά ;  

 

 

 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

 

ΟΜΑΔΑ  6Η : ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Οι σφραγίδες ήταν μικρά αντικείμενα ή δαχτυλίδια με ανάγλυφη επιφάνεια που 

χρησίμευαν για τη σφράγιση των μεταφερόμενων  προϊόντων, καθώς πιέζονταν πάνω 

σε νωπό πηλό κι έτσι , όταν ξηραίνονταν, άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Το 

πήλινο αυτό σφράγισμα δενόταν έπειτα  στη συσκευασία των προϊόντων, 

προστατεύοντάς  τα από το ενδεχόμενο της κλοπής.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Μελετήστε τις προθήκες 4, 20, 21, 22 , 23 , 24 και αναφέρετε :  

 

Α) Ποια ήταν η χρήση των σφραγίδων και των σφραγιστικών δαχτυλιδιών ;  

 

Β) Ποια θέματα απεικονίζονται πάνω σε αυτά ; 

 

Γ) Αφού μελετήσετε ξανά προσεκτικά όλα τα αντικείμενα στις παραπάνω 

προθήκες (δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αγγεία και στα ειδώλια), να αναφέρετε 

αν υπάρχουν στοιχεία (και ποια ) που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαφών και 

αλληλεπιδράσεων  ανάμεσα στους μινωίτες και σε άλλους λαούς αυτής της 

περιόδου .  

 



 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

 

ΟΜΑΔΑ  7Η : ΓΡΑΦΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Μελετήστε τις προθήκες  10 και 18  και αναφέρετε : 

  

Α) Ποια είδη γραφής αναπτύχθηκαν στη μινωική Κρήτη ;Έχουν 

αποκρυπτογραφηθεί;  

 

Β) Από ποιες πηγές πληροφορούμαστε την ύπαρξή τους και τι υποθέτουν οι 

επιστήμονες για το περιεχόμενό τους ; 

 

Γ) Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς . 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 

 

 

1
Η

  (ατομική): 

 

 

 Το τμήμα σας αποφασίζει να λάβει μέρος σε καμπάνια του σχολείου υπέρ της 

αποπεράτωσης του Αρχαιολογικού μας Μουσείου.  

 Στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν αναληφθεί ο καθένας από σας επιλέγει 

ένα από τα αντικείμενα- εκθέματα που του άρεσε περισσότερο , του δίνει έναν 

τίτλο και γράφει ένα μικρό κείμενο (10 - 15 σειρές) στο οποίο θα περιγράφει 

τα συναισθήματα που του προξένησε και τις  σκέψεις που δημιουργήθηκαν 

από την άμεση επαφή μαζί του. Το κείμενο θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

 

 

 

 

 

2
Η

 : Στα πλαίσια των ομάδων λύστε το σταυρόλεξο : 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


