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Γηεπθξηληζηηθά:

“Χάιθηλα” ρξόληα ζηελ Κξήηε:

Μηλσηθόο πνιηηηζκόο
(2000 π.Υ. – 1400 π.Υ.)

Μάζεκα ζην πεδίν

Δπίζθεςε/Γηδαζθαιία
ζε αξραηνινγηθό ρώξν

κηλσηθήο επνρήο



θνπόο ηεο εηζήγεζεο:

• Ειδικά:

πώο κπνξνύκε λα δηδάμνπκε γηα ην 
Μηλσηθό Πνιηηηζκό κέζα ζε έλα κηλσηθό 
αλάθηνξν

• Γενικά:

πώο πξνζεγγίδνπκε έλαλ αξραηνινγηθό/ 
ηζηνξηθό ρώξν γηα λα δηδάμνπκε Ιζηνξία

λα δώζεη θαηεπζύλζεηο θαη ηδέεο:



Η επίζθεςε ζε αξραηνινγηθό 
ρώξν ζύκθσλα κε ην ΑΠ γηα ηελ 
Ιζηνξία:

ζπκπιεξώλεη ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε

ηνπνζεηεί ηηο γλώζεηο ζε ζαθέζηεξν 
πνιηηηζκηθό πιαίζην

πξνάγεη νπζηαζηηθά ηελ θξίζε ηνπ 
καζεηή



Δπηζθέπηνκαη έλαλ αξραηνινγηθό 
ρώξν ζην πιαίζην:

1. δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο

2. κηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο

3. πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο 
κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο

4. εθαξκνγήο ελόο νπνηνπδήπνηε 
project



Η επίζθεςε ζε αξραηνινγηθό ρώξν
(αλεμαξηήησο πιαηζίνπ εθαξκνγήο)

ζα πξέπεη λα:

1. πξνεηνηκάδεηαη ζηελ ηάμε

2. ζπλδπάδεηαη κε επίζθεςε ζην 
αληίζηνηρν κνπζείν

3. αμηνινγείηαη



Η επίζθεςε πξνεηνηκάδεηαη:

• αξρηθά, από ηνλ εθπαηδεπηηθό

• θαηόπηλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε.



Ο εθπαηδεπηηθόο:

• Δπηθεληξώλεηαη ζε 1~2 ζηόρνπο.

• Μειεηά ην ρώξν.

• Βξίζθεη πιηθό γηα λα ην επεμεξγαζηεί 
ζηελ ηάμε.

• Πξνεηνηκάδεη ηηο δξάζεηο ησλ 
καζεηώλ ζην ρώξν.

• Σπλελλνείηαη κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ 
ρώξνπ ή ηνπο θύιαθεο.



ηελ ηάμε νη καζεηέο :

• Μειεηνύλ ην ρώξν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ κέζα από θσηνγξαθίεο, ράξηεο, 
ζρέδηα, video, θηι.

• Σπλδένπλ ην ρώξν κε ηα επξήκαηα ζ’ 
απηόλ.

• Οξγαλώλνπλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηελ 
πνξεία θαη ηηο δξάζεηο κέζα ζην ρώξν.



Καηά ηελ επίζθεςε ζην ρώξν

1. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκό:

 άλεηα ξνύρα θαη παπνύηζηα

 νπσζδήπνηε θαπέιν

 λεξό

 θάηνςε – νδεγό ρώξνπ

 ππμίδα

 κνιύβη/ζεκεησκαηάξην

 ρξώκαηα



2. Απνθεύγνπκε ηηο μελαγήζεηο.

3.   Δπνπηεύνπκε ην ρώξν από ςειά.

4. Πξνζαλαηνιηδόκαζηε.

5.   Δληνπίδνπκε ηα θπξηόηεξα ζεκεία 
ηνπ ρώξνπ.

Καηά ηελ επίζθεςε ζην ρώξν



6. Οη νκάδεο εξγαζίαο πινπνηνύλ ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπκε 
επηιέμεη.

7. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηνπο 
ππόινηπνπο ηε δξάζε ηεο.

8.  Δθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο 
αμηνινγνύλ ζύληνκα ηελ επίζθεςε.

Καηά ηελ επίζθεςε ζην ρώξν



ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΜΙΝΧΙΚΟΤ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ



Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ν 
εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη:

A. ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΧΡΟ (αλάκεζα ζε)

 Αλάθηνξα

 Οηθηζκνύο

 Δπαύιεηο

 Ιεξά (θνξπθήο ή όρη)

 Ληκάληα

 Νεθξνηαθεία



Δπηιέγνπκε ηα αλάθηνξα γηαηί:

• Έρνπλ πνιιαπιό ξόιν 
κε θπξηόηεξνπο ηνλ νηθνλνκηθό θαη ην ζξεζθεπηηθό

• Δίλαη θέληξα πνιηηηθήο εμνπζίαο 
κε πνιππιεζή ππαιιειηθή γξαθεηνθξαηία

• Παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ

• Μέζα ζ’ απηά κπνξνύκε λα 
πξνζεγγίζνπκε πεξηζζόηεξεο ζεκαηηθέο



πλήζσο επηιέγνπκε ηελ Κλσζό 
γηαηί

• είλαη ην ζεκαληηθόηεξν αλάθηνξν

• είλαη ην κόλν κεξηθώο αλαζηεισκέλν

• βξίζθεηαη δίπια καο!!!



Πξνηείλνπκε επηζθέςεηο ζε άιια 
αλάθηνξα

ΦΑΗΣΟ

ΜΑΛΗΑ

ΕΑΚΡΟ ΓΑΛΑΣΑ

(Όηαν ανοίξει ζηο κοινό)



Έηζη νη καζεηέο κπνξνύλ λα

κάζνπλ λα «δηαβάδνπλ» έλα κε 
αλαζηεισκέλν κηλσηθό αλάθηνξν

εθηηκήζνπλ απηά πνπ ηνπο θαίλνληαη 
κόλν “εξείπηα”θαη “πέηξεο”…

θαηαιάβνπλ όηη απηά απνηεινύλ 
κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
ηνπ ηόπνπ πνπ δνπλ, θαη όηη νθείινπλ 
λα ηα πξνζηαηεύνπλ



Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ν 
εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη:

B. ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

(πνπ ζα δνπιέςεη κε ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε θαη 
ζην αλάθηνξν)

• Αξρηηεθηνληθή

• Οηθνλνκία

• Δκπόξην

• Γξαθή

• Θξεζθεία

• Σέρλε

• Καζεκεξηλή δσή



ΑΝΑΚΣΟΡΟ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΑΤΛΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΔΠΗΖΜΔ ΑΗΘΟΤΔ

ΗΔΡΟ

ΑΠΟΘΖΚΔΔΡΓΑΣΖΡΗΑ

ΟΗΚΗΔ

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖΔΠΗΖΜΔ ΣΔΛΔΣΔ

ΑΘΛΖΜΑΣΑ

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΩΖ

ΣΔΥΝΖ

ΘΡΖΚΔΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΡΑΦΖΔΜΠΟΡΗΟ
Κεπαμική

Λιθοηεσνία

θπαγιδογλςθία

Δπεξεπγαζία πολύηιμων ςλών



Βηβιηνγξαθηθέο  επηζεκάλζεηο
Τιηθό Δύη Πίνη



Υξήζηκα video & ηζηνζειίδεο

• www.stoa.org/metis

• www.bsa.ac.uk/knosos

• www.uk.digiserve.com/mentor/minoan

• www.ancient-greece.org

• http://odysseus.culture.gr/

http://www.stoa.org/metis
http://www.bsa.ac.uk/knosos
http://www.uk.digiserve.com/mentor/minoan
http://www.ancient-greece.org/
http://www.ancient-greece.org/
http://www.ancient-greece.org/
http://odysseus.culture.gr/


Η ΔΠΙΚΔΦΗ
(Τινπνηείηαη ζε 4 θάζεηο)

• Α΄ ΦΑΣΗ:  Δπνπηεύσ ην ρώξν

• Β΄ ΦΑΣΗ:  Δμεξεπλώ ην ρώξν

• Γ΄ ΦΑΣΗ:  Γξακαηνπνηώ

• Γ΄ ΦΑΣΗ: Αμηνινγώ ηε δξάζε



Πξηλ μεθηλήζεηε όκσο, ζπκεζείηε 
καδί κε ηνπο καζεηέο:

 Πξνζέρνπκε πνύ παηάκε!

 Γελ πεηξάδνπκε ηηο πέηξεο!

 Γελ παξαβηάδνπκε ηνπο

απνθιεηζκέλνπο ρώξνπο!

Σηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο



Πξηλ μεθηλήζεηε όκσο, ζπκεζείηε 
καδί κε ηνπο καζεηέο:

 Πεξηνξηδόκαζηε ζηα αλακλεζηηθά 
πνπ ίζσο πσινύληαη ζηελ είζνδν!

 Κνιαηζίδνπκε όηαλ ηειεηώζεη ε

πεξηήγεζε!

 Πεηάκε ηα ζθνππίδηα ζηνλ θάδν!

Σηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο



1. πλδέσ ην αλάθηνξν
κε ηε ζέζε ηνπ ζηελ Κξήηε



Α΄ ΦΑΗ: ΔΠΟΠΣΔΤΧ ΑΠΟ ΦΗΛΑ

2. πλδέσ ην αλάθηνξν κε ην ηνπίν
(ηνπνγξαθία)



3. Υξεζηκνπνηώ  θάηνςε 
ή  πξννπηηθό  ζρέδην



4. Πξνζαλαηνιίδνκαη
.

Δληνπίδσ ην κεγάιν άμνλα ηνπ 
αλαθηόξνπ από βνξξά ζε λόην

Β

ΚΝΩΟ



Δληνπίδσ ην κεγάιν άμνλα ηνπ 
αλαθηόξνπ από βνξξά ζε λόην

Β

ΦΑΗΣΟ



Δληνπίδσ ην κεγάιν άμνλα ηνπ 
αλαθηόξνπ από βνξξά ζε λόην

Β

ΜΑΛΗΑ



Δληνπίδσ ην κεγάιν άμνλα ηνπ 
αλαθηόξνπ από βνξξά ζε λόην

Β

ΕΑΚΡΟ



5. Δληνπίδσ ηα θύξηα 
αξρηηεθηνληθά  ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κηλσηθνύ αλαθηόξνπ

• Κεληξηθή απιή

• Πηέξπγεο

• Δίζνδνη / Πξόππια



Αξρηηεθηνληθά  ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ κηλσηθνύ αλαθηόξνπ

ΕΑΚΡΟ

Β

Ν

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΑΠΟΘΖΚΔ

ΗΔΡΟ
ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΔΗΟ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ

ΝΟΣΗΑ

ΠΣΔΡΤΓΑ

ΠΡΟΠΤΛΟ

ΠΗΣΗΑ

ΓΡΟΜΟ

ΛΗΜΑΝΗΟΤ

ΔΗΟΓΟ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

ΠΣΔΡΤΓΑ

ΓΤΣΗΚΖ ΠΣΔΡΤΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ

ΑΤΛΖ



6. Δληνπίδσ ηνπο θύξηνπο ρώξνπο 
ηνπ αλαθηόξνπ

Κενηπική αςλή

΄Μαγειπείο

Δπγαζηήπια

Γιαμέπιζμα 

βαζιλιά Αίθοςζα 

ηελεηοςπγιών

Ηεπό

Αποθήκερ

πίηια οικιζμού



7. Δπηζεκαίλσ όηαλ θάπνηα ηκήκαηα 
αλήθνπλ ζε άιιεο επνρέο

Κηίζμαηα 

παλαιοανακηοπικήρ 

πεπιόδος



Β΄ ΦΑΗ: ΔΞΔΡΔΤΝΧ ΣΟ ΥΧΡΟ

8. Παξαηεξώ ηα πιηθά θαηαζθεπήο

ΠΔΣΡΑ



8. Παξαηεξώ ηα πιηθά θαηαζθεπήο

ΠΖΛΟ



8. Παξαηεξώ ηα πιηθά θαηαζθεπήο

ΞΤΛΟ
πος κάηκε ζηη θωηιά, 

αλλά διαηηπήθηκαν ηα ίσνη ηος 

από ηοςρ ζςνηηπηηέρ



9. Αλαθαιύπησ όηη:

ππάξρνπλ αλνηρηνί ρώξνη, απιέο θαη αίζξηα



9. Αλαθαιύπησ όηη:

Η πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό είλαη ειεγρόκελε



9. Αλαθαιύπησ όηη:

Η δπηηθή πξόζνςε είλαη ζπκπαγήο θαη αδηάηξεηε



9. Αλαθαιύπησ όηη:
ηα θηήξηα είραλ νξόθνπο, πνπ ζηεξίδνληαλ ζε θίνλεο



9. Αλαθαιύπησ 
ην παηρλίδη ησλ θσηνζθηάζεσλ

εληνπίδνληαο ηα πνιύζπξα



9. Αλαθαιύπησ 
ην παηρλίδη ησλ θσηνζθηάζεσλ

εληνπίδνληαο ηα πνιύζπξα, ηνπο θσηαγσγνύο

ρεδηαζηηθή ηνκή ηνπ
δηακεξίζκαηνο ηνπ 
βαζηιηά - Κλσζόο

Με ηα πνιύζπξα
θαηαξγνύληαη ηα 

ζηεγαλά όξηα 
κεηαμύ εζσηεξηθνύ 

θαη εμσηεξηθνύ
ρώξνπ



Θεζαπξνθπιάθην 

ηνπ ηεξνύ
Δπξήκαηα

10. Δληνπίδσ ηνπο ρώξνπο πνπ 
βξέζεθαλ ζεκαληηθά επξήκαηα



Μαγεηξεία
Δπξήκαηα

10. Δληνπίδσ ηνπο ρώξνπο πνπ 
βξέζεθαλ ζεκαληηθά επξήκαηα



Γ΄ ΦΑΗ: ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΧ

Γξακαηνπνηώ  (= πνηώ δξάζε

Ο εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη ειεύζεξα 
οποιεζδήποηε δραζηηριόηηηες 
θξίλεη όηη ζπκπιένπλ κε

 ηνπο ζηόρνπο ηνπ

 ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ

 ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρώξνπ



Γ΄ ΦΑΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΧ ΣΗ ΓΡΑΗ

• Αξρηθά, κέζα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 
ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
επίζθεςεο  (ζύληνκα).

• Καηόπηλ, κέζα ζηελ ηάμε πην αλαιπηηθά.

Δδώ αμηνινγείηαη όιε ε δηδαζθαιία ηεο 
ελόηεηαο ηνπ Μηλσηθνύ Πνιηηηζκνύ.



Δπίινγνο …

«Έηζι κι αλλιώς, ασηό ποσ έτει ζημαζία 

είναι να καηακηήζοσν ηα παιδιά μια 

γεύζη από ηον πολύτρφμο ασηό κόζμο, 

να καηανοήζοσν ηην πολσπλοκόηηηα ηης 

συηλής πολιηιζμικής ηοσ ζηάθμης και να 

νοιώζοσν ηην επιθσμία να ηον 

μελεηήζοσν από ηα βιβλία ή από ηα 

ερείπιά ηοσ…» 

Σηέλλα Χρσζοσλάκη, Κνωζός ή ηο παιχνίδι ηων μεηαμορθώζεων


