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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Βιβλίο του ∆ασκάλου έχει σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών. ∆ίνει συµπληρωµατικές πληροφορίες και προσφέρει συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις για τη διεξαγωγή του
µαθήµατος, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι περιορίζει την πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος µπορεί να διαφοροποιεί τις προτάσεις του βιβλίου, ή να τις εµπλουτίζει, ανάλογα µε τις
δυνατότητες των µαθητών του, το διαθέσιµο χρόνο και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής µονάδας. Κοινός στόχος της συγγραφικής οµάδας και του εκπαιδευτικού που θα διδάξει το µάθηµα
είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος της Ιστορίας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
Οι συγγραφείς του βιβλίου προσπάθησαν να διευκολύνουν το δάσκαλο και να βοηθήσουν
το µαθητή σε µια νέα προσέγγιση του µαθήµατος, η οποία θα αποµακρύνεται από τη στείρα
αποµνηµόνευση πληροφοριών και θα βασίζεται σε µια διερευνητική προσέγγιση µε τη χρήση
των πηγών, στη διαθεµατική αντιµετώπιση και στην ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων. Ο τρόπος
αυτός στοχεύει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να προαγάγει την κριτική τους
σκέψη. Έτσι, κάθε µάθηµα συνοδεύεται από πηγές ή παραθέµατα, που διαµορφώθηκαν µε
βάση µια ιστορική πηγή, και από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, που υποστηρίζει τα κείµενα. Το
υλικό αυτό καλούνται να αξιοποιήσουν και να επεξεργαστούν οι µαθητές µέσα από ερωτήσεις
και δραστηριότητες που προτείνονται στο Τετράδιο Εργασιών. Ο δάσκαλος θα κρίνει, µε βάση
την πραγµατικότητα της τάξης του, πόσες και ποιες από τις «πηγές» θα αξιοποιήσει.
Αρκετές από τις δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών στοχεύουν στη διαθεµατική προσέγγιση της ενότητας. Ο δάσκαλος θα επιλέξει ποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο µάθηµα της Ιστορίας και ποιες σε άλλα µαθήµατα. Για διευκόλυνσή του δίνονται τόσο στην Εισαγωγή όσο και στα επιµέρους µαθήµατα, τα βασικά σηµεία της νέας προσέγγισης,
πρόσθετες πληροφορίες, διδακτικές προτάσεις και πλούσια βιβλιογραφία, συµβατική και ηλεκτρονική.
Η συγγραφική οµάδα ευχαριστεί τη συνάδελφο Ιωάννα Ηλιοπούλου για τη βοήθειά της
στο σχεδιασµό των χαρτών των σελίδων 39, 55, 65, 116, 133, και τη συνάδελφο Ελένη Σακαλή για τις πολύτιµες παρατηρήσεις της. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον Μανώλη Γιαλούρη για
τη προσφορά του στο σχεδιασµό του εξωφύλλου.
Οι συγγραφείς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Εισαγωγή του Βιβλίου για το ∆άσκαλο δίνονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία της φιλοσοφίας και των ιδιαιτεροτήτων του µαθήµατος της Ιστορίας στην Γ′ Τάξη και προτείνονται διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες για την καλύτερη αξιοποίηση του Βιβλίου για το
Μαθητή και την επίτευξη των επιδιώξεων σ’ αυτή την τάξη, επιδιώξεις που εναρµονίζονται µε το
σκοπό του µαθήµατος και της εκπαίδευσης γενικότερα και κινούνται στο τρίπτυχο: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις - αξίες, που συνιστά το αναγκαίο υπόβαθρο για την επίτευξη των µερικότερων και ευρύτερων στόχων του µαθήµατος.
Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών αλλά και τις επικρατέστερες ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές απόψεις, µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας στην Γ′ τάξη επιδιώκεται, µεταξύ των άλλων, τα παιδιά στην αρχή να έρθουν σε επαφή µε τους σηµαντικότερους ελληνικούς µύθους και ειδικότερα µε αυτούς που έχουν παγκόσµια απήχηση, για να χαρούν, όπως τονίζει σε σχετική µελέτη του ο Ι. Θ. Κακριδής, «την οµορφιά των αρχαίων µύθων
απλά και απροβληµάτιστα, όπως χαίρονται ένα παραµύθι», και να αντιληφθούν σε ένα βαθµό
ότι πίσω από τους µύθους κρύβεται ιστορική αλήθεια, ώστε να γίνει οµαλά η µετάβαση από το
Ì‡ıÔ στην ÈÛÙÔÚ›·, όπως άλλωστε υποδηλώνεται και από τον τίτλο του βιβλίου.
Επιδιώκεται, επίσης, τα παιδιά να αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις (από την προϊστορία και
την πρωτοϊστορία) και µέσα από αυτές να κατανοήσουν κάποιες ιστορικές έννοιες, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε απλές γενικεύσεις. Να αναπτύξουν, επίσης, δεξιότητες γνωστικές, κοινωνικές, µεθοδολογικές και µεταγνωστικές που διευκολύνουν τον ιστορικό εγγραµµατισµό, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, που αποτελεί τον απώτερο σκοπό του µαθήµατος.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για τη διδακτική προσέγγιση
Οι πιο πάνω επιδιώξεις επιτυγχάνονται καλύτερα µε µία συνδυαστική διδακτική προσέγγιση
που αντλεί στοιχεία από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, τη ∆ιδακτική της Ιστορίας, τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και αξιοποιεί τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, τις ιστορικές πηγές, γραµµατειακές και εικαστικές, την οµαδοσυνεργατική και ερευνητική
διδασκαλία, τη δηλωτική αλλά και τη διαδικαστική γνώση.

Για τη διαθεµατικότητα και τις έννοιες
Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης στο µάθηµα της Ιστορίας της Γ′ τάξης, σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ.), τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς τους συγγραφείς και τη σχετική βιβλιογραφία, εξασφαλίζεται µε αναφορές στα κείµενα, διαθεµατικές δραστηριότητες, όπως δραµατοποιήσεις, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό
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παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, προτάσεις για σχέδια εργασίας και κυρίως µε την αξιοποίηση
των βασικών εννοιών: ενδοκλαδικών και διεπιστηµονικών-διαθεµατικών.
Με τον όρο ενδοκλαδικές έννοιες εννοούνται οι έννοιες κάθε γνωστικού αντικειµένου,
π.χ. οι ιστορικές έννοιες για το µάθηµα της Ιστορίας, και µε τον όρο διεπιστηµονικές-διαθεµατικές έννοιες εννοούνται οι έννοιες που συναντώνται στις περισσότερες επιστήµες, όπως:
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ¿ÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÔÌÔÈﬁÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿, Û‡ÛÙËÌ·, ¯ÒÚÔ˜¯ÚﬁÓÔ˜.

Επειδή οι έννοιες δεν είναι σκόρπιες στη σκέψη αλλά σχετίζονται µε άλλες έννοιες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αλλά και τη διδακτική των εννοιών γενικότερα, αυτές πρέπει να συσχετίζονται και να οδηγούν σε «δυνητικές γενικεύσεις». Οι συσχετισµοί των εννοιών, ενδοκλαδικών και διεπιστηµονικών, καταλήγουν σε γενικεύσεις, ενδοκλαδικές και σε γενικεύσεις διεπιστηµονικές-διαθεµατικές. Οι γενικεύσεις διευκολύνουν τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και συµβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του σκοπού του µαθήµατος αλλά και του σκοπού της εκπαίδευσης γενικότερα.
Στις µικρές τάξεις οι έννοιες προσεγγίζονται κυρίως βιωµατικά, διαισθητικά και µε περιορισµένη χρήση ορολογίας. Για παράδειγµα, για την έννοια πολιτισµός, που κυριαρχεί στο µάθηµα της Ιστορίας της Γ′ Τάξης, σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ, (ΦΕΚ 303/2003, σελ.3915), τα παιδιά
πρέπει «Να προσεγγίσουν βιωµατικά παραµέτρους της έννοιας πολιτισµός, όπως: παράδοση,
ήθη και έθιµα κτλ».
Οι παραπάνω επισηµάνσεις, σε συνδυασµό µε τα ερευνητικά δεδοµένα για το πώς κατακτούν οι µαθητές του δηµοτικού τις ιστορικές έννοιες, προσδιορίζουν τις διδακτικές ενέργειες
και τις µαθητικές δραστηριότητες για την προσέγγιση των εννοιών.

Για τα κείµενα και την εικονογράφηση
Η ανάπτυξη, η επιλογή και η αξιοποίηση των κειµένων (εισαγωγικών και συνοδευτικών –παραθεµάτων) και των εικόνων στο βιβλίο του µαθητή έγιναν µε βάση την εγκυρότητα των πηγών,
το σκοπό και τις ιδιαιτερότητες του µαθήµατος (να απολαύσουν και να χαρούν την οµορφιά
των µύθων, να γίνει οµαλά η µετάβαση από το Ì‡ıÔ στην ÈÛÙÔÚ›·), τις προδιαγραφές και τη
σχετική βιβλιογραφία για σχολικά κείµενα, κατανοητά, αναγνώσιµα, ελκυστικά και τη διδακτική
απαίτηση για χρήση πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας.
Τα παραθέµατα είναι κείµενα που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του βιβλίου και
λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως ιστορικές πηγές. Όπου η µετάφραση της αρχαίας πηγής
κρίθηκε ότι είναι δύσκολη για τα παιδιά της Γ′ τάξης, προτιµήθηκε η διασκευή της. Σε αρκετές
περιπτώσεις επιλέχτηκαν παραθέµατα από κείµενα της παιδικής λογοτεχνίας µε ιστορικό περιεχόµενο, γιατί µε την αφηγηµατική ανασύνθεση ιστορικά ηλεγµένων πληροφοριών, δίνεται η
δυνατότητα στους µαθητές να προσεγγίσουν βιωµατικά παλιότερες εποχές, αλλά και να ανακεφαλαιώσουν τις ιστορικές γνώσεις τους. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι τα κείµενα αυτά δεν αποτελούν ιστορικές πηγές. Η αρίθµηση των πηγών (κειµένων και εικόνων) είναι
ενιαία κατά µάθηµα.
Ειδικότερα, για τις εικόνες, οι οποίες δε χρησιµοποιούνται για απλή διακόσµηση, αλλά αξιοποιούνται ως πηγές µε πληροφορίες και δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Α.Π.Σ., κρίναµε ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στα έργα της ελληνικής αρχαιότητας για τους
εξής λόγους:
● Για την εξαιρετική σπουδαιότητα της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας, το σχέδιο της
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οποίας είναι µοναδικό στην ιστορία της τέχνης.
● Για να εξοικειωθεί και να αγαπήσει ο µαθητής την τέχνη αυτή, καθώς η αισθητική εµπειρία, την οποία θα αποκτήσει στο µέλλον, θα βασίζεται στη µορφολογία της αρχαίας ελληνικής
τέχνης. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλη η νεότερη τέχνη αξιολογείται µε το κατά πόσο συµφωνεί
ή αποµακρύνεται από την τέχνη της κλασικής αρχαιότητας.
● Για να κερδηθεί η οµοιογένεια και η σταθερότητα στα εικαστικά µοτίβα και στο ύφος,
ώστε να µη δηµιουργήσει σύγχυση εποχών στους µικρούς µαθητές.
● Γιατί κρίναµε, όπως και ο Ι.Θ.Κακριδής, «ότι τον ελληνικό λόγο πρέπει να τον συντροφέψει η ελληνική εικόνα από τον ίδιο λαό και από το ίδιο πνεύµα γεννηµένη».
Είναι γνωστό ότι από τους ελληνικούς µύθους έχουν εµπνευστεί αµέτρητοι καλλιτέχνες
των µεσαιωνικών και των νεότερων χρόνων. Σε ένα επαναληπτικό µάθηµα ο δάσκαλος της
τάξης µπορεί να αξιοποιήσει τις προτεινόµενες διευθύνσεις στο διδίκτυο ή και άλλα εποπτικά µέσα και να εστιάσει το στόχο του στην επίδραση της ελληνικής µυθολογίας στη νεότερη τέχνη. Μπορεί να επιχειρήσει σύγκριση οµόθεµων έργων και να κατευθύνει τους µαθητές να παρατηρήσουν πώς παριστάνει το ίδιο θέµα ένας αρχαίος καλλιτέχνης κι ένας
νεότερος.
Η εικονογράφηση συµπληρώνεται από χάρτες, οι οποίοι συµπληρώνουν το κείµενο του βιβλίου.

Για τους µύθους, την ιδιαιτερότητα της ελληνικής µυθολογίας
και την αποµυθοποίηση
Οι µύθοι, προϊόντα της συµβολιστικής ικανότητας του ανθρώπου, αποτελούν τα πρώτα δηµιουργήµατα της φαντασίας του. Λόγοι κυρίως ψυχολογικοί, που πηγάζουν από το δέος προς
το άγνωστο, ώθησαν τον άνθρωπο στη δηµιουργία των µύθων, στην προσπάθειά του να εξηγήσει και να κατανοήσει αυτό το άγνωστο.
Μύθους δε δηµιούργησαν µόνο οι πρωτόγονες αλλά και οι εξελιγµένες κοινωνίες. Κάθε
λαός έχει τους µύθους, τους ήρωές του και τα κατορθώµατά τους και ενδιαφέρεται για τους δικούς του και όχι για τους ξένους ήρωες. Ο Ι. Θ. Κακριδής υποστηρίζει ότι «Μόνο µια ηρωική
µυθολογία ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο, η αρχαία ελληνική. Μορφές σαν του
Αχιλλέα, του Οδυσσέα, του Ηρακλή, της Ελένης, της Ναυσικάς είναι γνωστές όχι µόνο στην Ελλάδα που τις γέννησε ούτε µόνο στην Ευρώπη, που πνευµατικά στηρίζεται στον ελληνικό πολιτισµό, αλλά σε κάθε µορφωµένο κοινό, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και να ζει» Και ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος συµπληρώνει: «Η σύνδεση του µύθου και της τέχνης συντελείται µεγαλόπρεπα και πληθωρικά στον ελληνικό κόσµο. Και άλλοι λαοί έχουν µεγάλη µυθολογία συνδυασµένη µε αξιόλογα έργα τέχνης, αλλά στην Ελλάδα, στην οµηρική εποχή πλάστηκε ο µυθικός κόσµος που αποτελεί ένα από τα κύρια βάθρα της τέχνης και του πολιτισµού της Ευρώπης
και όλων των άλλων χωρών της οικουµένης».1
Για πολλούς αιώνες η µυθολογία στη συνείδηση των Ελλήνων είχε ταυτιστεί µε την πραγµατική ιστορία των προγόνων τους. Με τον καιρό, όµως, άρχισαν να αµφισβητούν την ιστορικότητα των µύθων, γι’ αυτό άρχισαν να τους µετασχηµατίζουν.
Άλλοι υποστήριξαν ότι ο µύθος είναι πηγή της ιστορίας και άλλοι ότι δεν έχει καµία σχέση
µε την πραγµατική ιστορία. Γενικά, οι επιστήµονες είναι επιφυλακτικοί για το αν οι µύθοι παρέχουν στοιχεία που οδηγούν σε ιστορικά συµπεράσµατα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Στέ1

Βλ. Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, 1986, σελ. 16, 24
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φανου Βυζάντιου (6ος µ.χ αι) «ο µύθος είναι κάτι που δεν έγινε ποτέ, αλλά υπήρχε πάντοτε».
Είναι προφανές, ότι, µε βάση αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο εκπαιδευτικός πρέπει να
χειρίζεται µε ιδιαίτερη λεπτότητα το πρόβληµα της αποµυθοποίησης, αναλογιζόµενος ότι τα
παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν αναπτυγµένη την αφαιρετική σκέψη, που αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την κατανόηση του συµβολικού περιεχοµένου των µύθων και ότι η µεγάλη έµφαση στην αποµυθοποίηση υπονοµεύει την οµορφιά και τη µαγεία των µύθων, κάτι που δεν
πρέπει να συµβεί ακόµη στην ηλικία αυτή.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας
Το προτεινόµενο διάγραµµα διδασκαλίας είναι ενδεικτικό, που σηµαίνει ότι δεν περιορίζει
τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εφόσον, βέβαια, αυτές δεν αντιστρατεύονται τις «απαιτήσεις» του Α.Π.Σ. και της διδακτικής του µαθήµατος.
Για το Α′ Μέρος, που είναι αφιερωµένο στην Ελληνική Μυθολογία, στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση της αφηγηµατικής και περιγραφικής µορφής διδασκαλίας, για να
έρθουν τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή µε τους αρχαίους µύθους. Η περιγραφή ή η αφήγηση,
που πρέπει να γίνεται µε παραστατικότητα και ζωντάνια, µπορεί να γίνει και από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους µαθητές, που έτυχε να διαβάσουν µόνοι τους το µύθο.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αφήγηση στις µικρές ηλικίες εξυπηρετεί και την αισθητική
απόλαυση, έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η αφήγηση, βέβαια, είναι επιδεκτική και άλλων
φραστικών τρόπων, όπως σχόλια, ερωτήσεις, απαντήσεις, µε διευκρινιστικό χαρακτήρα, οι
οποίες δεν πρέπει να παραβλέπονται.
Παράλληλα µε την παρουσίαση γίνεται και η επεξεργασία των παραθεµάτων και των εικόνων. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, µελετούν τις πηγές και παρατηρούν τις εικόνες.
Εναλλακτική πρόταση: Μέσα από µια σύντοµη αφόρµηση, που µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια κάποιας εικόνας ή ενός παραθέµατος ή της επικεφαλίδας ή τη σύνδεση µε τα προηγούµενα µαθήµατα ή µε κάποιο βίωµα, π.χ. από επίσκεψη σε µουσείο ή µε την παρακολούθηση
κάποιας ταινίας στον κινηµατογράφο ή την τηλεόραση κτλ., αναδεικνύεται η δεσπόζουσα ιδέα
του µαθήµατος. Τώρα, τα παιδιά, µε κεντρισµένη την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους, προτρέπονται να µελετήσουν το εισαγωγικό κείµενο και να το αφηγηθούν µε δικά τους λόγια στην
τάξη.
Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η πλήρης αξιοποίηση του διδακτικού βιβλίου, το οποίο αποτελεί βασικό εποπτικό µέσο διδασκαλίας.
Επεξεργασία, νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική και διαθεµατική. Η νοηµατική και «ιστορική» επεξεργασία περιλαµβάνει διδακτικές ενέργειες για τον έλεγχο της κατανόησης του περιεχοµένου της διδακτικής ενότητας, την επισήµανση των κυριότερων σηµείων, την αξιοποίηση
των πηγών, γραµµατειακών και εικαστικών, την ανάδειξη και το συσχετισµό βασικών εννοιών,
ενδοκλαδικών και διακλαδικών και διατύπωση δυνητικών γενικεύσεων.
Η νοηµατική και η «ιστορική» επεξεργασία διευκολύνεται, αν τα παιδιά ασκηθούν να παρατηρούν µε προσοχή, να περιγράφουν, να αφηγούνται, να χαρακτηρίζουν πρόσωπα από τις
ενέργειές τους, να εκφράζουν συναισθήµατα, να κάνουν υποθέσεις και συσχετισµούς, να
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συλλέγουν πληροφορίες, να ερµηνεύουν δεδοµένα, να διατυπώνουν κρίσεις, γενικεύσεις και
συµπεράσµατα, να σχολιάζουν εποικοδοµητικά τις απόψεις και τις εργασίες των συµµαθητών
τους και να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες λέξεις και το σωστό τύπο. Επειδή το µάθηµα της
Ιστορίας προσφέρεται στην απόκτηση και τη διεύρυνση των πιο πάνω δεξιοτήτων , είναι σκόπιµο να αξιοποιείται αυτή η δυνατότητα.
Έτσι, κατά τη νοηµατική επεξεργασία, και ειδικότερα στη φάση που ελέγχεται η κατανόηση
του περιεχοµένου του µαθήµατος, ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται τα κλασικά ερωτήµατα
που αναφέρονται στα περιστατικά και τα γεγονότα (τι;), τα πρόσωπα - πρωταγωνιστές (ποιος,α,ο;), το χωροχρονικό πλαίσιο (πού; πότε;), τον τρόπο (πώς;), τις αφορµές και τις αιτίες
(γιατί ;) σε συνδυασµό µε κατάλληλα ρήµατα που αναφέρονται στις αισθήσεις, τα συναισθήµατα, τη φαντασία, τη δράση, την κρίση κ.τ.λ. (Â›‰Â, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, ¿ÎÔ˘ÛÂ, ¤È·ÛÂ, ¤ÓÈˆÛÂ, ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ, Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ, Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËÎÂ, ˘ﬁıÂÛÂ, Û¯Â‰›·ÛÂ, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÙËÎÂ,
Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, ÍÂ¤Ú·ÛÂ, ¤Ù˘¯Â Î·Ù¿ÊÂÚÂ κ.ά).

Με παρόµοιο τρόπο γίνονται οι περιγραφές των εικόνων. Οι εικόνες υπηρετούν τους στόχους του µαθήµατος και η επεξεργασία τους θεωρείται υποχρεωτική. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε
ότι η εικόνα είναι το καλύτερο και τελειότερο µέσο έκφρασης των ανθρώπινων βιωµάτων, γι’
αυτό είναι και το δραστικότερο µέσο επίδρασης στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στη µικρή ηλικία.
Εδώ, ακολουθώντας µια οργανωτική αρχή, π.χ. από το κέντρο προς τα άκρα, χρησιµοποιούνται επιρρήµατα, ρήµατα και φράσεις, όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί: ™ÙË Ì¤ÛË (‹ ÛÙËÓ
¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›·, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ, Î¿Ùˆ ·ﬁ, ‰›Ï· ·ﬁ, ·Ó¿ÌÂÛ·, ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰ÂÍÈ¿, ÈÔ
Î¿Ùˆ, ÎÙÏ.) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ˘¿Ú¯ÂÈ, Ê·›ÓÂÙ·È, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ κτλ. Αφού οι µαθη-

τές εξοικειωθούν µε την περιγραφή, είναι σκόπιµο να ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε σχόλια
και συσχετισµούς µε την ιστορική αφήγηση.
Όπως τονίστηκε και πιο πάνω, οι εικόνες και τα συνοδευτικά κείµενα αντιµετωπίζονται ως
ιστορικές πηγές, γι’ αυτό και συνδέονται µε δραστηριότητες. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα
παιδιά να µυηθούν σ’ ένα βαθµό στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και να αρχίσουν να συνειδητοποιούν την αξία που έχουν αυτές για την άντληση ιστορικών πληροφοριών, την εξαγωγή
ιστορικών συµπερασµάτων και γενικά στην κατανόηση του παρελθόντος. Γι’ αυτό είναι ανάγκη
οι µαθητές να ασκούνται µε κατάλληλες διδακτικές ενέργειες και δραστηριότητες, να θέτουν
τα δικά τους ερωτήµατα σε µία πηγή και να αντλούν πληροφορίες απ’ αυτήν. Η επεξεργασία
των πηγών αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των µαθητών και προάγει τη συνεργατική µάθηση,
στόχος που δεν επιτυγχάνεται µε µόνη την αφηγηµατική µέθοδο. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα µε
τις συνθήκες της τάξης του και το διαθέσιµο χρόνο, επιλέγει ανάµεσα στις πηγές και τις δραστηριότητες που προτείνονται, τις τροποποιεί ή προσθέτει και δικές του.
Για τις αφηγήσεις χρησιµοποιούνται χρονικοί σύνδεσµοι, χρονικά επιρρήµατα και χρονικές
εκφράσεις (ﬁÙ·Ó, ÂÓÒ, Î·ıÒ˜, ·ÊÔ‡, ÌﬁÏÈ˜, ÚÔÙÔ‡, ÒÛÔ˘, ˆÛﬁÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜, ‡ÛÙÂÚ·, Î·ÙﬁÈÓ,
ÚˆÙ‡ÙÂÚ·, ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¯ÚﬁÓÈ·, Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ·, ÛÂ Ï›ÁÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·).
Με δραστηριότητες, όπως οι πιο πάνω, όπου οι µαθητές ασκούνται να παρατηρούν, να περιγράφουν, να αφηγούνται, να χρησιµοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο κτλ., ικανοποιείται σε µεγάλο βαθµό η άποψη ότι « κάθε στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας θεωρείται «οριζόντιος στόχος» όλων των µαθηµάτων» (ΦΕΚ 303/2003. σελ.3775).
Για την περιληπτική απόδοση του κειµένου, που είναι µια πολύ σηµαντική γλωσσική δραστηριότητα, εκτιµούµε ότι σ’ αυτή την τάξη καλό είναι να δίνουµε τη δυνατότητα στους µαθητές να
διηγούνται το περιεχόµενο των κειµένων µε λίγα λόγια, ενώ παράλληλα, µε κατάλληλες ασκή9

σεις, τα ασκούµε στην επισήµανση και την παράλειψη των λεπτοµερειών, την πύκνωση προτάσεων και παραγράφων και τη συµπλήρωση ανακεφαλαιωτικών κειµένων.
Εννοείται ότι σε καµία περίπτωση το µάθηµα της Ιστορίας δεν µετατρέπεται σε γλωσσικό
µάθηµα, αλλά αξιοποιούνται µε µέτρο οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών.
Για τη διαθεµατική επεξεργασία ισχύουν αυτά που τονίστηκαν πιο πάνω για τη διαθεµατικότητα και τις διαθεµατικές έννοιες.
Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, γίνεται ανακεφαλαίωση του µαθήµατος. Εδώ µπορούν
να αξιοποιηθούν οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε µαθήµατος και οι οποίες, ως επί
το πλείστον συνθέτουν και ανακεφαλαιώνουν τα βασικά σηµεία του.

Τετράδιο Εργασιών
Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις – ασκήσεις κτλ., που αναπτύσσονται στο Τετράδιο Εργασιών, σχετίζονται µε συγκεκριµένους στόχους και είναι σκόπιµο να γίνονται στο σχολείο. Προτείναµε δραστηριότητες που απαιτούν σωµατική και συναισθηµατική συµµετοχή των παιδιών,
θεωρώντας ότι η βιωµατική προσέγγιση του θέµατος συντελεί στην ευκολότερη κατάκτηση της
γνώσης, ενώ η συναισθηµατική εµπλοκή αποτελεί καλό αγωγό της µάθησης. Οι περισσότερες
από αυτές είναι δοσµένες µε παιγνιώδη τρόπο, για να διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Προσπαθούν να ενεργοποιήσουν όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις των µαθητών, εθίζοντάς
τους στη διαρκή αναζήτηση της γνώσης και αναπτύσσοντας την ιστορική τους συνείδηση.
Μερικές από τις δραστηριότητες επιδιώκουν να συνδέσει το παιδί τη σηµερινή καθηµερινή
ζωή µε τη ζωή των αρχαίων και να αισθανθεί την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισµού µας. Στόχος των περισσοτέρων ασκήσεων είναι να διαπιστωθεί αν ο µαθητής µπορεί να αξιοποιήσει δηµιουργικά ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες έχει επεξεργαστεί προηγουµένως στην τάξη. Για
την αντιµετώπισή τους αξιοποιούνται οι προτάσεις για διδακτικές ενέργειες, που αναφέρθηκαν
πιο πάνω, και οι συγκεκριµένες οδηγίες στο αντίστοιχο µάθηµα. Όπου απαιτείται γραπτή απάντηση, καλό είναι να προηγούνται προφορικές διευκρινίσεις.

Για τους προοργανωτές
Σε κάθε µία από τις δέκα (10) ευρύτερες ενότητες προτάσσεται ένα σύντοµο κείµενο που
λειτουργεί ως προοργανωτής για τα µαθήµατα που θα ακολουθήσουν. Καλό είναι τα εισαγωγικά κείµενα να αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία του 1ου µαθήµατος κάθε ενότητας.

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή στο µάθηµα
της Ιστορίας
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών στο µάθηµα της Ιστορίας έχει ανατροφοδοτικό
και όχι εξεταστικό σκοπό, γίνεται σε κάθε διδακτική ενότητα αλλά και σε σύνολο ευρύτερων διδακτικών ενοτήτων ( βλ. επαναληπτικά µαθήµατα) µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες που είναι συµβατές µε τη φιλοσοφία, τις αρχές, τους στόχους, τις µορφές και
τις τεχνικές για την αξιολόγηση του µαθητή που αναπτύσσονται στο ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ (ΦΕΚ
303/2003, σελ.3743-44, 3941) και τις αρχές και τους στόχους για τα επαναληπτικά µαθήµατα,
σελ.3922, 3926, 3933 και 3940.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών δεν περιορίζεται µόνο στο γνωστικό τοµέα αλλά
επεκτείνεται και στις δεξιότητες που απέκτησαν τα παιδιά, γνωστικές και µεθοδολογικές ( π.χ.
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να παρατηρούν και να περιγράφουν εικόνες, ευρήµατα, να αξιοποιούν ιστορικές πηγές για την
άντληση πληροφοριών κτλ.) στην ανάπτυξη, σε κάποιο βαθµό της ιστορικής σκέψης (ιστορικές
έννοιες, συσχετισµοί, απλές γενικεύσεις) και στην απόκτηση θετικών στάσεων: ενδιαφέρον για
τις αρχαιότητες και την ελληνική µυθολογία, επιθυµία για επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αναζήτηση και µελέτη σχετικών βιβλίων, αξιοποίηση ιστοσελίδων, αποδοχή και
σεβασµός της ιστορίας και του πολιτισµού των άλλων λαών.
Οι διδακτικές ενέργειες και οι µαθητικές δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού ( ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας, φάση επεξεργασίας των µαθηµάτων, εκπόνηση σχεδίων εργασίας, «κατ’ οίκον εργασίες») και στις Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές για
τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων που εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διευκολύνουν
στη διαµόρφωση κριτηρίων και δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση σε καθηµερινή βάση αλλά
και σε επίπεδο ευρύτερων ενοτήτων.
Για τις «κατ’οίκον» εργασίες παραπέµπουµε στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην οποία
γίνεται αναφορά και για το µάθηµα της Ιστορίας.«Για το µάθηµα της Ιστορίας τα παιδιά µελετούν µια δυο φορές τη συγκεκριµένη ενότητα, εντοπίζουν τα κυριότερα σηµεία και τις έννοιες
που πιθανόν διδάχτηκαν, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν το περιεχόµενο της ενότητας,
χωρίς να υποχρεώνονται να αποστηθίσουν ούτε το βασικό κείµενο ούτε τα συνοδευτικά κείµενα. Ενδεχοµένως να χρειαστεί να συµπληρώσουν στο Τετράδιο Εργασιών ένα ανακεφαλαιωτικό κείµενο, αν αυτό βέβαια δεν έγινε στο σχολείο. Εννοείται ότι σε καµία περίπτωση δεν αναθέτουµε στους µαθητές να αντιγράφουν πρόσθετες πληροφορίες από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορούν να ανατρέχουν σε πηγές, για να ερευνήσουν
κάποια θέµατα και να τα αποδώσουν γραπτά µε δηµιουργικό τρόπο».

Για την Τοπική Ιστορία
Από το Α.Π.Σ δεν προβλέπεται, όπως για τις άλλες τάξεις, συστηµατική ενασχόληση µε την
Τοπική Ιστορία. Όµως, αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αναφορές, συνδέσεις και ενασχόληση µε την τοπική ιστορία. Έτσι, όταν ένας µύθος ή ένα γεγονός αναφέρεται
σε συγκεκριµένη περιοχή, οι µαθητές παρακινούνται να επισκεφτούν το χώρο ή το µουσείο της
περιοχής, να συγκεντρώσουν σχετικό υλικό και να ετοιµάσουν ένα µικρό σχέδιο εργασίας. Για
παράδειγµα, οι προτεινόµενες διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες µε την 1η
δραστηριότητα του µαθήµατος, «∏ ı˘Û›· ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜», της ενότητας ∆ÚˆÈÎﬁ˜ ﬁÏÂÌÔ˜ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αξιοποίηση ευκαιριών και προετοιµασία για την
ενασχόληση µε την Τοπική Ιστορία.

Για τα επαναληπτικά µαθήµατα
Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, «τα επαναληπτικά µαθήµατα, που αναπτύσσονται µε µορφή ασκήσεων και δραστηριοτήτων στα Τετράδια Εργασιών, ανακεφαλαιώνουν ευρύτερες διδακτικές ενότητες», αποσκοπούν στη συστηµατοποίηση των γνώσεων που
απέκτησαν οι µαθητές στις επιµέρους ενότητες, τη συµπλήρωση κενών και ελλείψεων που διαπιστώνονται, τη δηµιουργική ανασύνθεση των επιµέρους µαθηµάτων, την αξιοποίηση του ιστορικού λεξιλογίου, την κρίση, την αξιολόγηση και τη σύνδεση ενεργειών µε πρόσωπα, την αιτιολόγηση απόψεων κ.ά.
Τα επαναληπτικά µαθήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν στην αξιολόγηση της επίδοσης των
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µαθητών, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχει ανατροφοδοτικό και όχι εξεταστικό σκοπό.
Με βάση το χρόνο που διατίθεται από το Α.Π.Σ. εκπονήθηκαν πέντε επαναληπτικά µαθήµατα: α) ένα µετά την ολοκλήρωση της ενότητας η ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, β) ένα µετά την ολοκλήρωση της ενότητας ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, γ) ένα µετά την ολοκλήρωση της ενότητας ÔÈ
ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, δ) ένα µετά την ολοκλήρωση της ενότητας του ∫˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ και ε) ένα µετά την ολοκλήρωση της ενότητας του ª˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

Για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας
Από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), που αποτελεί
επίσηµο κείµενο ( ΦΕΚ 303/2003, σελ. 3738) για τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, προβλέπεται «πραγµατοποίηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων/εργασιών µε διαφορετικά θέµατα
και περιεχόµενο που λειτουργούν συµπληρωµατικά στην κατανόηση θεµελειωδών διαθεµατικών εννοιών και οδηγούν στη δηµιουργία ενός ενιαίου πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων. Για
την υλοποίηση αυτών των εργασιών πρέπει να αφιερώνεται συγκεκριµένος χρόνος, που µπορεί να κυµαίνεται στο 10% περίπου του συνολικού διδακτικού χρόνου κάθε θεµατικής ενότητας». Στη σελίδα 3922 προτείνονται δύο διαθεµατικά σχέδια εργασίας («∏ Î·ÙÔÈÎ›· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È
ÙÒÚ·» Î·È «√È ‰Ò‰ÂÎ· ıÂÔ› ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘») για τα οποία τονίζεται ότι αυτά µπορεί να συµπληρώνουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ενδεικτικές
διαθεµατικές δραστηριότητες, για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου
και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του ∆ΕΠΠΣ Ιστορίας.
Αυτός ο χρόνος που προβλέπεται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ. να διατίθεται για διαθεµατικές δραστηριότητες, προτείνεται να αφιερωθεί στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας, µετά την
ολοκλήρωση 8-10 διδακτικών κεφαλαίων.
Για τη φιλοσοφία, την αξία, τις αρχές και τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων εργασίας παραπέµπουµε στον √¢∏°√ ™Ã∂¢πø¡ ∂ƒ°∞™π∞™ που εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και, µέσω
του ΟΕ∆Β, διένειµε σε όλα τα σχολεία.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
(αραχνόγραµµα)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2. Λατρεία των
δώδεκα θεών,
αρχαίοι ναοί

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. Ονόµατα δρόµων, βαπτιστικά,
επιγραφές

ΦΥΣΙΚΗ
3. Πλανήτες,
διαστηµόπλοια

1. Ο Όλυµπος,
η κατοικία
των θεών

ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

5. Αποσπάσµατα
από Οµηρικά έπη,
κωµωδίες του
Αριστοφάνη

8. Αναπαραστάσεις
διαλόγων,
φανταστικών
σκηνών κ.ά.

7. Ασκήσεις
παραγωγής
γραπτού λόγου

ΓΛΩΣΣΑ

6. Εικαστικές
απεικονίσεις

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θέµα 1ο Όλυµπος, η κατοικία των δώδεκα θεών
Στόχοι: Να διαµορφώσουν σχετικές µε το γεωγραφικό πλαίσιο της περιοχής αναπαραστάσεις.
∆ραστηριότητες: α) Προσδιορίζουν τον Όλυµπο στο χάρτη β) ταξιδεύουν νοερά, µε τη
βοήθεια το χάρτη από τον τόπο διαµονής τους έως τον Όλυµπο γ) συλλέγουν σχετικό εικονιστικό υλικό, όπως φωτογραφίες του Ολύµπου κ.ά.

Θέµα 2ο: Λατρεία των δώδεκα θεών, αρχαίοι ναοί
Στόχοι: Να κατανοήσουν τη διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων να λατρεύουν τους θεούς
τους και να αντιπαραβάλουν αρχαίους και σύγχρονους τρόπους λατρείας.
∆ραστηριότητες: α) Συλλέγουν εικόνες αρχαίων ναών που ήταν αφιερωµένοι στους θεούς του Ολύµπου, ( Ο Παρθενώνας, το Θησείο, ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, της Αφαίας
στην Αίγινα, του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και στην αρχαία Κόρινθο κ.λπ.) β) συζητούν για
τους τρόπους λατρείας και για τις προσφορές των αρχαίων στους θεούς τους και αντιπαραβάλλουν µε σύγχρονους τρόπους λατρείας.

Θέµα 3ο: Οι δώδεκα θεοί στην καθηµερινή µας ζωή
Στόχοι: Να αντιληφθούν ότι η αρχαία ελληνική µυθολογία αποτελεί µέρος της ιστορικής και
πολιτισµικής µας παράδοσης και να διαπιστώσουν επιβιώσεις της στη σηµερινή εποχή.
∆ραστηριότητες: α ) Αναζητούν και καταγράφουν τοπωνύµια, ονόµατα οδών, βαπτιστικά
ονόµατα, ονόµατα εταιρειών, καταστηµάτων, προϊόντων, που έχουν πάρει την ονοµασία τους
από τους θεούς β )συζητούν και συσχετίζουν τις ιδιότητες των αρχαίων θεών µε επαγγέλµατα
σηµερινά.

Θέµα 4ο: Πλανήτες, διαστηµόπλοια
Στόχοι: Να αντιληφθούν την παγκόσµια απήχηση του µύθου του ∆ωδεκάθεου.
∆ραστηριότητες: Συλλέγουν εικόνες πλανητών, διαστηµοπλοίων, διαστηµικών σταθµών
και προγραµµάτων. Παρατηρούν χάρτη του ηλιακού µας συστήµατος και συζητούν για τα ονόµατα που τους έχουν δοθεί.

Θέµα 5ο: Αρχαίοι ποιητές και ∆ωδεκάθεο
Στόχοι: Να κατανοήσουν την απήχηση του µύθου του ∆ωδεκαθέου στην αρχαία ελληνική
λογοτεχνία.
∆ραστηριότητες: ∆ιαβάζονται στην τάξη αποσπάσµατα από τις κωµωδίες του Αριστοφάνη
(Ειρήνη, Όρνιθες) και αποσπάσµατα από τα Οµηρικά έπη (π.χ. Ιλιάδα Α 601-610, Υ 31-40, Ο
187-194), που αναφέρονται στους δώδεκα θεούς.

Θέµα 6ο: Εικαστικές απεικονίσεις
Στόχοι: Να κατανοήσουν την απήχηση της ελληνικής µυθολογίας και ειδικότερα του µύθου
του ∆ωδεκαθέου στην ελληνική και την παγκόσµια τέχνη.
∆ραστηριότητες: α) Συλλέγουν εικόνες διαφόρων έργων τέχνης, που έχουν ως θέµα τους
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12 θεούς και κατασκευάζουν οµαδικά ÎÔÏ¿˙ β) αναπαριστούν εικαστικά σκηνές από τη ζωή
των δώδεκα θεών που τους άρεσαν περισσότερο και κατασκευάζουν ÎÔÏ¿˙ µε δικά τους έργα
γ) συγκεντρώνουν τα έργα τους και φτιάχνουν ένα δικό τους βιβλίο για τους θεούς.

Θέµα 7ο: Παραγωγή γραπτού λόγου
Στόχοι: Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου.
∆ραστηριότητες: α) Συµπληρώνουν πίνακα στον οποίο δίνονται τα ονόµατα των δώδεκα
θεών και δίπλα στο όνοµα κάθε θεού τα παιδιά γράφουν δύο επίθετα, π.χ. ( Ήρα: πονηρή, ζηλιάρα) β) συνθέτουν φανταστική ιστορία µε τίτλο «Μια µέρα στον Όλυµπο µε τους δώδεκα θεούς» χρησιµοποιώντας και επίθετα από την προηγούµενη άσκηση γ) συνθέτουν διαλόγους µεταξύ των θεών.

Θέµα 8ο: Αναπαραστάσεις δραµατοποιήσεις
Στόχοι: Να εκφραστούν ελεύθερα και δηµιουργικά µε το θεατρικό παιχνίδι.
∆ραστηριότητες: Αναπαριστούν τους διαλόγους ή τη φανταστική ιστορία που συνέθεσαν.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδακτική της Ιστορίας υπογραµµίζουν την ανάγκη χρήσης
ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας που θα οδηγήσουν στην «ανακάλυψη» της γνώσης από τον
ίδιο το µαθητή. Οι µαθητές επιβάλλεται να έρθουν σε επαφή µε τις πηγές της ιστορίας, να διατυπώσουν υποθέσεις, να θέσουν ιστορικά ερωτήµατα και να προσπαθήσουν να τα απαντήσουν. Ο τρόπος αυτός κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών και προάγει την κριτική σκέψη
τους, αφού τους εµπλέκει σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας.
Στην προσέγγιση αυτή των πηγών της ιστορίας και στην εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων
διδασκαλίας, σπουδαίο ρόλο παίζουν οι επισκέψεις στα µουσεία. Η αξιοποίηση των επισκέψεων αυτών και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, οργανωµένων από µουσειοπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, εξυπηρετούν απόλυτα τους στόχους του µαθήµατος της Ιστορίας.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι θεµατικά οργανωµένες δραστηριότητες που επιχειρούν, σε διαλογική σχέση µε το µαθητικό κοινό, να προσδώσουν νοήµατα στα εκθέµατα του
µουσείου, στα µνηµεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, να αποκαλύψουν τις σχέσεις που
συνδέουν τα αντικείµενα µεταξύ τους, να συνθέσουν τις επιµέρους πληροφορίες σε γνώσεις.
Η οργάνωση και η υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων µπορεί και πρέπει να
οργανωθεί και από το σχολείο, ώστε να προσελκύσουµε τους νέους στη γνωριµία µε το πολιτισµικό περιβάλλον, σχεδιάζοντας δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην ηλικία τους και
εντάσσονται στα σχολικά προγράµµατα. Ο δάσκαλος της τάξης είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα τη σχέση των µνηµείων µε το σχολικό πρόγραµµα και τους σκοπούς των µαθηµάτων που
διδάσκει, καθώς επίσης το κοινωνικό και πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών του και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να προσαρµόσει το πρόγραµµα σ’ αυτές.
Τέτοιου είδους προγράµµατα µπορούν να συνδεθούν µε την ύλη της Ιστορίας και να ενταχθούν στις δράσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή της Ευέλικτης Ζώνης ∆ιαθεµατικών
και ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων.
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα διαφέρουν από την ξενάγηση που κουράζει και δηµιουργεί
αρνητισµό, αφού οι µαθητές κατά τη διάρκειά της παραµένουν παθητικοί δέκτες σε έναν καταιγισµό πληροφοριών. Αντίθετα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα προϋποθέτουν την ουσιαστική
εµπλοκή των µαθητών, στηρίζονται στον προβληµατισµό και τη διερεύνηση, στην ανακάλυψη
της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή. Tα προγράµµατα αυτά, καθώς οργανώνονται γύρω από
πραγµατικά αντικείµενα, προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον των µαθητών και ερεθίζουν τη φυσική περιέργεια και την εξερευνητική τους διάθεση. Επίσης αρέσουν στα παιδιά, γιατί προσφέρουν ανεξαρτησία κίνησης µέσα στο χώρο.
Οι δραστηριότητες που µπορεί να περιλάβει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ποικίλες:
θεατρικό παιχνίδι, εικαστικό εργαστήρι, παιχνίδια παρατηρητικότητας, διαγωνισµοί, παιχνίδια
µυστηρίου, δραµατοποίηση κ.ά. Το παιχνίδι, η δραστηριοποίηση, η παρατήρηση, η σύγκριση
και η ταύτιση δηµιουργούν τη ζητούµενη οικειότητα, που οδηγεί σε αµεσότητα επαφής µε τα
µνηµεία. Το ενδιαφέρον που προκαλείται γι’ αυτά, γεννά στους µαθητές την επιθυµία να ξανάρθουν ή να θελήσουν να διευρύνουν αυτή τη γνωριµία και µε άλλους τρόπους.
Απαιτείται λοιπόν σχεδιασµός και επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων που θα υπηρετήσουν τους στόχους.

Σχεδιασµός του προγράµµατος
από τον εκπαιδευτικό του σχολείου
Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος προϋποθέτει την ιδιαίτερη προετοιµασία, την
ενηµέρωση και τον προγραµµατισµό εκ µέρους του εκπαιδευτικού.
Προϋποθέσεις:
● Η προηγούµενη γνωριµία του εκπαιδευτικού µε το µουσείο ή τον αρχαιολογικό χώρο.
● Ο εντοπισµός των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αυτό εµπεριέχει.
● Η επιλογή των διαδροµών που θα ακολουθήσουν και των αντικειµένων που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της εφαρµογής και τη βάση των ερευνητικών ερωτηµάτων, στα οποία
θα κληθούν να απαντήσουν οι µαθητές.
● Η βιβλιογραφική ενηµέρωση από τις διαθέσιµες πηγές.
● Ο καθορισµός των γνωστικών περιοχών της σχολικής ύλης µε τις οποίες µπορούν να επιχειρηθούν διασυνδέσεις για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της επίσκεψης.
● Ο προγραµµατισµός της επίσκεψης µετά από τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας,
ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο.
● Η αντιµετώπιση όλων εκείνων των πρακτικών ζητηµάτων και των δυσκολιών που θέτει η
σχολική και µουσειακή πραγµατικότητα.
● Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τη µιάµιση ώρα, ώστε να
µην προκαλέσει κόπωση στους µαθητές.

Γενικοί στόχοι
Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους µαθητές:
● Να διαπιστώσουν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και φύσης.
● Να αναλύσουν την πορεία του πολιτιστικού φαινοµένου.
● Να διευρύνουν και να ζωντανέψουν τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας και των άλλων αρχαιογνωστικών µαθηµάτων.
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● Να

αποκτήσουν ζωντανή εθνική ταυτότητα, που να εκδηλώνεται µε αγάπη για τη διαφύλαξη του πολιτισµικού περιβάλλοντος.
● Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη µελέτη των ίδιων γεγονότων και καταστάσεων.
● Να γίνουν ικανοί να αξιολογούν τη σπουδαιότητα και αυθεντικότητα των δηµιουργηµάτων
της τέχνης και των γραπτών µαρτυριών και να τα χρησιµοποιούν κατάλληλα για την κατανόηση του παρελθόντος.

Η προετοιµασία στην τάξη
Κρίνεται απαραίτητη µια πρώτη γνωριµία µε το χώρο και τα µνηµεία, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση κάθε λογής εποπτικού υλικού. Οι µαθητές ενηµερώνονται για το πρόγραµµα και τους στόχους του και δίνονται οδηγίες για τον τρόπο που θα κινηθούν στο χώρο και άλλες πρακτικές συµβουλές. Κατά τη φάση αυτή οι µαθητές διατυπώνουν ερωτήµατα προς διερεύνηση, τα οποία ο εκπαιδευτικός λαµβάνει υπόψη του στη διαµόρφωση του προγράµµατος.
Τέλος µοιράζονται στους µαθητές τα έντυπα του εκπαιδευτικού προγράµµατος που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός.
Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ενεργοποιούν τη
φαντασία και να οξύνουν την παρατηρητικότητα των µαθητών. Μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις καθοδηγείται το βλέµµα και ενεργοποιούνται οι αισθήσεις για µια επίσκεψη-εξερεύνηση. Μέσα από το παιχνίδι των ερωτήσεων τα παιδιά συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε ορισµένα έργα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οδηγούνται σε συµπεράσµατα που βασίζονται σε σωστή και γόνιµη παρατήρηση. Έτσι ένα καλά σχεδιασµένο έντυπο µπορεί να κατευθύνει µια επίσκεψη ως προς το χώρο που θα χρησιµοποιηθεί, τα αντικείµενα που θα εξεταστούν και τη γνώση που θα αποκτηθεί.
Το έντυπο αυτό µπορεί να περιέχει σχέδια αναπαράστασης των µνηµείων, φωτογραφίες
αρχαιολογικών ευρηµάτων που ανακαλύφθηκαν στο συγκεκριµένο χώρο και φιλοξενούνται σε
κάποιο µουσείο, και οι οποίες σταθεροποιούν µνήµη και γνώσεις, καθώς και κάποιες δραστηριότητες που ευχαριστούν και ξεκουράζουν τα παιδιά, όπως η λύση ενός σταυρολέξου, η αποκρυπτογράφηση µιας επιγραφής, η ζωγραφική κτλ. Το σχετικό υλικό µπορεί να αναζητηθεί
στην κατάλληλη βιβλιογραφία, αλλά και στο διαδίκτυο, που τώρα µας διευκολύνει αρκετά. Χρήσιµο από κάθε πλευρά είναι το υλικό που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος Μελίνα και αφορά εκπαιδευτικά προγράµµατα επισκέψεων για µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Περιλαµβάνουν βιβλίο για το δάσκαλο, βιβλίο για το µαθητή,
δραστηριότητες και παιχνίδια (http://www.prmelina.gr/a4/a4.htm).
Κάθε παιδί, µετά το τέλος της επίσκεψης, παίρνει µαζί του το έντυπο αυτό µε τις κυριότερες
πληροφορίες που αποκόµισε. Αυτό θα χρησιµεύσει στην αξιολόγηση του προγράµµατος που
θα γίνει στη σχολική αίθουσα.

Αξιολόγηση του προγράµµατος
Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει και στο χώρο της επίσκεψης αλλά και στη σχολική αίθουσα.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τον τρόπο που δουλεύουν οι µαθητές, τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, τις απαντήσεις που δίνουν
στα ερευνητικά ερωτήµατα, ώστε, αν χρειαστεί, να προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις.
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Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για διαµορφωτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση όµως µπορεί να συνεχιστεί και στη σχολική αίθουσα. Επιστρέφοντας την άλλη µέρα στο σχολείο, συζητούµε τις
εµπειρίες και τις εντυπώσεις µας. Για να αποβεί πιο γόνιµη η επίσκεψη, µπορεί να συνδυαστεί
µε διαθεµατικές δραστηριότητες των παιδιών µέσα στην τάξη (π.χ. γλωσσικά, καλλιτεχνικά µαθήµατα) εµπνευσµένες από την επίσκεψή τους. Μετά τη χαρά και το ενδιαφέρον έρχεται η έκφραση της προσωπικής τους δηµιουργίας. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι η συγγραφή µιας έκθεσης, όπου οι µαθητές ασκούν κριτική και αξιολογούν το πρόγραµµα που παρακολούθησαν, µια ζωγραφιά, ένα κείµενο για τη σχολική εφηµερίδα, ένα θεατρικό παιχνίδι κ.ά.
Ο εκπαιδευτικός αντλεί δεδοµένα, τα οποία θα του επιτρέψουν να εκτιµήσει το βαθµό της
επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και θα τον βοηθήσουν στην οργάνωση του επόµενου
προγράµµατος µε µεγαλύτερη επιτυχία.
Ένα παράδειγµα εκπαιδευτικού προγράµµατος που αφορά στον αρχαιολογικό χώρο των
Μυκηνών µπορείτε να βρείτε στο Μαϊστρέλλης Σ: «™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·», περ. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 75-76 (2005), σελ. 77-89.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ
Εκτός όµως από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που φέρνουν το Σχολείο στο Μουσείο, υπάρχει και η δυνατότητα να έρθει το Μουσείο στο Σχολείο µε τις εκπαιδευτικές µουσειοσκευές.
Η µουσειοσκευή είναι µια βαλίτσα που περιέχει ποικίλο υλικό (πρωτότυπα αντικείµενα, αντίγραφα αρχαιολογικών ευρηµάτων, πρώτες ύλες, έντυπο υλικό, διαφάνειες, ταινίες video, οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, προτάσεις για δραστηριότητες και κατασκευές) µε ένα συγκεκριµένο θέµα. Το υλικό αυτό έχει επιλεγεί και κατασκευαστεί, για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σκοπό.
Η µουσειοσκευή είναι ένα παιδαγωγικό µέσο, το οποίο έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:
● Είναι ευέλικτο και προσαρµόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες (ηλικία, ενδιαφέροντα µαθητών).
● ∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει το υλικό που του παρέχει,
όπως ταιριάζει στον προγραµµατισµό του και στη διδακτέα ύλη, να απασχολήσει τους µαθητές του σε ώρες που τον εξυπηρετούν ή να επανέλθει στο θέµα, όταν εκείνος νοµίζει.
● ∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει ως εµψυχωτής, αφού η αξιοποίηση του πολύµορφου υλικού εναπόκειται στον ίδιο.
● Κινητοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών και εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή τους,
αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να πάρουν τα διάφορα αντικείµενα στα χέρια τους και
να τα περιεργασθούν από κοντά. Η εµπειρία µιας γνωριµίας µε το µουσειακό αντικείµενο
έχει αναντικατάστατη παιδευτική αξία.
● Εξασφαλίζει την ταχύτερη γνώση και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του παιδιού µέσα από την εποικοδοµητική ψυχαγωγία. Τα παιδιά, αντλώντας έµπνευση από τα ποικίλα
υλικά που περιέχει η µουσειοσκευή και αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν, µπορούν να εκφρασθούν δηµιουργικά χρησιµοποιώντας το λόγο, την κίνηση, το σχέδιο και
άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες. Έτσι, µέσα από την εµπειρία του «κάνω και µαθαίνω» ικανοποιούνται ταυτόχρονα µαθησιακοί και ψυχαγωγικοί στόχοι.
● Βοηθά στην πολιτιστική αποκέντρωση και υλοποιεί τη «θέληση» των Μουσείων να επεκτείνουν την εκπαιδευτική δραστηριότητά τους και πέρα από τα στενά όρια του κτιρίου
18

τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα δανεισµού των µουσειοσκευών στους εκπαιδευτικούς όλης της επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη των µαθητών
αποµακρυσµένων περιοχών, που δύσκολα µπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο.
● Παρέχει τη δυνατότητα µιας άρτιας προετοιµασίας της επίσκεψης σε Μουσείο, καθώς
προσφέρει την ευκαιρία για µια πρώτη γνωριµία µε τις συλλογές του.
Όπως ήδη αναφέραµε, η ενεργοποίηση του ποικίλου υλικού, που περιέχει η µουσειοσκευή,
εναπόκειται στον εκπαιδευτικό. Η προσέγγιση κάθε θέµατος και η σύνθεση θα έχει πάντα την
προσωπική του σφραγίδα.
Μια τέτοια προσέγγιση µπορεί να γίνει στην ενότητα Κυκλαδικός πολιτισµός µε την αξιοποίηση της Μουσειοσκευής του Μουσείου Κυκλαδικής τέχνης. Μια διδακτική πρόταση, που αφορά όµως µαθητές της Α′ Γυµνασίου, µπορείτε να βρείτε στο Μαϊστρέλλης Σ.: "∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙË˜
ÌÔ˘ÛÂÈÔÛÎÂ˘‹˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜", περ. ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ, τ. 107(2003), σελ.46-53, και
να την προσαρµόσετε στις ανάγκες των µικρών µαθητών.
Για τις επισκέψεις στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους βλέπε βιβλιογραφία.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο µάθηµα της Ιστορίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί ο Η/Υ παρέχει ευκολία πρόσβασης σε ιστορικές πηγές (κείµενα, εικόνες, ήχους).
Έτσι οι µαθητές µπορούν να προσεγγίζουν το ιστορικό υλικό, να διατυπώνουν υποθέσεις, να
θέτουν ιστορικά ερωτήµατα και να καταγράφουν τις απόψεις τους. Ο τρόπος αυτός κεντρίζει
το ενδιαφέρον των µαθητών και προάγει την κριτική σκέψη τους, αφού τους εµπλέκει σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας.
Κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να εξοικειωθούν µε την
παρατήρηση εικόνων και την αποκωδικοποίηση οπτικών µηνυµάτων, να διερευνήσουν, να ταξινοµήσουν και να αξιολογήσουν ιστορικές – αρχαιολογικές πληροφορίες, στηριζόµενοι σε κειµενικό και οπτικοακουστικό υλικό. Με παιγνιώδεις τρόπους (π.χ. ανασύνθεση εικόνων-pazzl) οι
µαθητές έρχονται σε επαφή µε τις πηγές της ιστορίας και συνειδητοποιούν την αξία των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Έτσι, καταλαβαίνουν ότι η ιστορία δεν είναι µόνο οι αρχηγοί και οι στρατοί, αλλά και κάθε λεπτοµέρεια που αποτελεί την πνευµατική και υλική ζωή των λαών.
Οι εργασίες των µαθητών πρέπει να στηρίζονται στην αρχή της ενεργητικής µάθησης και
της «ανακάλυψης» της γνώσης από τους ίδιους. Με αυτό τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέρον
τους, εξασφαλίζεται η ταχύτερη γνώση και η ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους, µέσα από
την ικανοποίηση ταυτόχρονα µαθησιακών και ψυχαγωγικών στόχων. Ο διδάσκων οφείλει να
επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες, ώστε η χρήση των Νέων Τεχνολογιών να
κάνει τη διδασκαλία επωφελή για τους µαθητές και ενδιαφέρουσα για τον ίδιο.
Για διδακτικές προτάσεις βλέπε τη σχετική βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Στην αρχή κάθε ενότητας προτάσσεται ένα σύντοµο εισαγωγικό κείµενο, που λειτουργεί ως
προοργανωτής, και ενδείκνυται να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του πρώτου µαθήµατος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 : Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ
·. ™Ùﬁ¯ÔÈ Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ﬁÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·

Οι µαθητές:
– Να γνωρίσουν και να απολαύσουν το σχετικό µύθο.
– Να αποκτήσουν εκφραστικό θάρρος και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της αφήγησης.
– Να µυηθούν και να ασκηθούν σταδιακά στην επεξεργασία και αξιοποίηση των γραπτών
και εικαστικών πηγών.
– Να εξοικειωθούν µε τη διαχείριση πληροφοριών: ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ·Ó·˙‹ÙËÛË,
Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË, ·Ú·‚ÔÏ‹, ·Ó¿Ï˘ÛË, Û‡ÓıÂÛË

– Να συσχετίσουν γεγονότα που αναφέρονται στο µύθο µε παρόµοια γεγονότα που συνάντησαν σε προηγούµενα κεφάλαια και άλλα µαθήµατα και µε παρόµοια γεγονότα της σηµερινής εποχής, και να διατυπώνουν δυνητικές γενικεύσεις: ενδοκλαδικές και διακλαδικές.
– Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική µυθολογία και τις επιβιώσεις της στην τέχνη,
τη γλώσσα και τη λογοτεχνία.
– Να ασκηθούν στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÛÙﬁ¯ÔÈ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÁÈ· ﬁÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ¯ˆÚÈÛÙﬁ Ì¿ıËÌ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÓﬁËÙÔ ﬁÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ ÛÂ ﬁÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ˜ ÏﬁÁÔ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ÚÔÛÈ‰È¿˙Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÙË˜ °′ Ù¿ÍË˜. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È, ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ Ó· Î¿ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜
Ù¿ÍË˜ ﬁÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÙÔ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ÙÈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜: ˘ÏÈÎÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÌÔ˘ÛÂ›· ÎÙÏ.
‚. ™Ùﬁ¯ÔÈ Ô˘ ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ·

– Να γνωρίσουν τους µύθους µε τους οποίους οι άνθρωποι προσπάθησαν να ερµηνεύσουν τη δηµιουργία του κόσµου.
– Να αντιληφθούν σε κάποιο βαθµό την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει τα µυστικά της δηµιουργίας του κόσµου.
– Να κατανοήσουν όρους και έννοιες που σχετίζονται µε τη µυθολογία, όπως: Ì‡ıÔ˜, ∆ÈÙ·ÓÔÌ·¯›·, °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·, Î¤Ú·˜ ÙË˜ ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «παµµήτηρ» Γη: Η Γη, σαν πρωτογέννητη και αυτογέννητη «αναδυόµενη» από το χάος,
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είναι το µεγάλο µητριαρχικό πρότυπο, που δηµιουργεί το σύµπαν, η µητέρα όλων (Ελληνική
Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 17).
Τιτανοµαχία: Ο αγώνας του ∆ία εναντίον των Τιτάνων έγινε σύµβολο της νίκης του πολιτισµού και της λογικής ενάντια στη βαρβαρότητα και την ωµή βία. Είναι το πέρασµα από την προπολιτισµική βία, την οποία εκπροσωπούσαν ο Ουρανός και ο Κρόνος, στην πολιτισµική τάξη,
την οποία εκπροσωπεί ο ∆ίας (∆. Ν. Μαρωνίτης: ∂ÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô, σελ. 65).
Η επιβολή του ∆ία πάνω σε παλαιότερους θεούς υποδηλώνει και την είσοδο σε µια ιστορική
περίοδο, όταν ο βίος έχει οργανωθεί µε βάση ορισµένες καλλιέργειες, που προϋποθέτουν ουσιαστικότερη εξάρτηση από τις µετεωρολογικές συνθήκες και πιο εξελιγµένες διανθρώπινες
σχέσεις (Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 22 ).
Γιγαντοµαχία: Η Γιγαντοµαχία περιέχει περιγραφές από έκτακτα µετεωρολογικά και φυσικά φαινόµενα, που αποτέλεσαν ερέθισµα της φαντασίας για να πάρουν µορφή «τα βίαια γεννήµατα της Γης» αντίπαλοι µε τους µεγάλους θεούς που εκπροσωπούν το µέτρο και την αρµονία στη φύση, (ό. π. σελ 38).
Ας µην ξεχνάµε ότι και σήµερα χρησιµοποιούµε τη λέξη θεοµηνία, όταν µιλάµε για έκτακτα
καιρικά φαινόµενα.
Άτλας: Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο κόσµος είναι κατασκευασµένος σαν οικοδόµηµα, µε όλα
τα αρχιτεκτονικά µέλη, θεµέλια, κίονες, οροφή. Έτσι εξηγείται η ανάγκη να κρατάει κάποιος
στους ώµους του τον ουρανό (οροφή). Η κολόνα που παριστάνεται καθαρά στην αγγειογραφία
της σελ.19 συµβολίζει τη γη.
Κέρας: Το αντικείµενο µε τις µαγικές ιδιότητες, που εκπληρώνει όλες τις επιθυµίες αυτού
που το έχει, αποτελεί κοινό τόπο σε πολλά παραµύθια. Μπορεί να συγκριθεί µε το λυχνάρι του
Αλαντίν στα ανατολίτικα παραµύθια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πρόσθετες πληροφορίες έχουν σκοπό να ενηµερώσουν καλύτερα τον
εκπαιδευτικό για το συγκεκριµένο µάθηµα. Την αξιοποίησή τους θα την αποφασίζει κάθε
φορά ο ίδιος. ∆εν είναι σκόπιµο αυτές να µεταφέρονται αυτούσιες στην τάξη.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://mythologia.8m.com/firstgods.html. Καλή σελίδα για τη µυθολογία στα ελληνικά.
http://homepages.pathfinder.gr/mihalopd/birth.htm
http://www.theoi.com/Ouranos/Titanes.html

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Βαλάση Ζωή, ª˘ıÔÏÔÁ›·, ∆Ô Õ‰˘ÙÔÓ, Αθήνα, 1995.
Ζαραµπούκα Σοφία, ª˘ıÔÏÔÁ›· (1): √ ∫ﬁÛÌÔ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È, ÔÈ ∆ÈÙ¿ÓÂ˜, Ô ¢›·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘, Κέδρος, Αθήνα, 1995.
Μάρρα Ειρήνη, £ÂÔÁÔÓ›·: ∆Ô ÈÔ ·ÏÈﬁ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, Πατάκη, Αθήνα, 1989.
Μάρρα Ειρήνη, ª˘ıÈÎ¿ Ù¤Ú·Ù·, Γνώση, Αθήνα, 1993.
Μάστορη Βούλα, ∞ÔÚ›Â˜ ·È‰ÈÒÓ: ∏ °Ë, Α.Σ.Ε., Έκδοση β′, Θεσσαλονίκη, 1989.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε το περιεχόµενο του µύθου µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα ο
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εκπαιδευτικός, µετά από µία σύντοµη αφόρµηση, διηγείται το µύθο και προτρέπει τα παιδιά να
τον αναδιηγηθούν µε δικά τους λόγια. Επειδή η αναδιήγηση των µύθων δε συµβάλλει µόνο
στην καλλιέργεια της αφηγηµατικής δεξιότητας των παιδιών αλλά και στην απόκτηση εκφραστικού θάρρους, που είναι µια σηµαντική παιδαγωγική επιδίωξη, φροντίζουµε να δίνεται αυτή η
ευκαιρία σε όλα τα παιδιά.
Εναλλακτική πρόταση: Ο εκπαιδευτικός, δίνοντας µερικές πληροφορίες, παρακινεί τα
παιδιά να παρατηρήσουν το διάγραµµα για τη δηµιουργία του κόσµου και τις εικόνες των θεών,
να διαβάσουν τις λεζάντες που τις συνοδεύουν, και τα προτρέπει να διατυπώσουν υποθέσεις.
Έτσι κεντρίζεται η προσοχή τους να καταφύγουν στο κείµενο, για να λύσουν τις απορίες τους
και να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις που έκαναν.
Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών συµβάλλουν στην πολύπλευρη επεξεργασία του µαθήµατος. Ειδικότερα:
β. Για την Επεξεργασία:
Ακολουθεί πολύπλευρη επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) που γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο
ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα:
Με ερωτήσεις που αναφέρονται στο χωροχρονικό πλαίσιο, τους πρωταγωνιστές, τις αιτίες
κτλ., γίνεται νοηµατική επεξεργασία και ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης του κειµένου.
α) Η πρώτη ερώτηση, στο Βιβλίο του Μαθητή, εκτός του ότι βοηθάει στον έλεγχο της κατανόησης του µύθου, συµβάλλει και στη δηµιουργία ευχάριστου παιδαγωγικού κλίµατος, που είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές για την επίτευξη των επιδιώξεων του µαθήµατος και
της εκπαίδευσης γενικότερα.
β) Η δεύτερη ερώτηση, πέρα από τις εντυπωσιακές πληροφορίες για το «κέρας της Αµάλθειας» προσφέρεται και για γλωσσική άσκηση, µε απλές προφορικές φράσεις και προτάσεις
και χωρίς ιδιαίτερες διευκρινίσεις και αναλύσεις. Επειδή µε αυτή την άσκηση, τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά να µυούνται στη χρήση παραθεµάτων για την άντληση πρόσθετων πληροφοριών, είναι σκόπιµο να γίνει µία απλή συζήτηση για την αξία και το ρόλο των παραθεµάτων, ως
πηγών, χωρίς ορολογίες και θεωρητικές διευκρινίσεις (βλ. Εισαγωγή).
γ) Με την τρίτη ερώτηση επιδιώκεται η επίτευξη του δεύτερου στόχου, που είναι κάπως
απαιτητικός για τους µαθητές αυτής της ηλικίας. Παράλληλα, προσφέρεται να αντιληφθούν τα
παιδιά, χωρίς ορολογίες και θεωρητικές αναλύσεις, ότι και η εικόνα αποτελεί πηγή, κάτι που
αποτελεί βασική επιδίωξη του µαθήµατος της Ιστορίας. Γι’ αυτό, όπως τονίστηκε και στην Εισαγωγή, είναι αναγκαίο ο δάσκαλος να βοηθήσει τα παιδιά, µε διδακτικές ενέργειες σαν κι αυτές
που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας, να παρατηρήσουν µε προσοχή την
εικόνα, να διαβάσουν τις πληροφορίες που δίνονται κάτω από αυτήν και να θέσουν τα δικά
τους ερωτήµατα. Επίσης, στην τάξη πρέπει να γίνεται συζήτηση για το πώς ένας καλλιτέχνης
φαντάζεται και παριστάνει ένα µύθο, για να διαπιστώσουν οι µαθητές ότι η ελληνική µυθολογία
αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (βλ. Εισαγωγή).
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιοποίηση των νεότερων έργων τέχνης, µε
επισήµανση της µεγάλης χρονικής απόστασης από τα αντίστοιχα της αρχαίας εποχής, ώστε να
µη δηµιουργηθεί σύγχυση εποχών στα παιδιά.
Σχετικά µε το θέµα της αποµυθοποίησης ο εκπαιδευτικός, κάθε φορά, θα αποφασίζει για
το τι, το πώς και το πόσο, έχοντας κατά νου αυτό που τονίστηκε στην Εισαγωγή ότι «πρέπει να
χειρίζεται µε ιδιαίτερη λεπτότητα το πρόβληµα της αποµυθοποίησης, αναλογιζόµενος ότι τα
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παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν αναπτυγµένη την αφαιρετική σκέψη, που αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την κατανόηση του συµβολικού περιεχοµένου των µύθων και ότι η µεγάλη έµφαση στην αποµυθοποίηση υπονοµεύει την οµορφιά και τη µαγεία των µύθων, κάτι που δεν
πρέπει να συµβεί».
Για παράδειγµα, το σηµερινό µάθηµα προσφέρεται να προϊδεαστούν τα παιδιά ότι οι µύθοι
ήταν αποτέλεσµα της άγνοιας και του φόβου των ανθρώπων. Τελικά, ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει αν και σε τι βαθµό θα ασχοληθεί η τάξη µε αυτό το θέµα.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

α) Η πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών είναι µία διαθεµατική-γλωσσική άσκηση
και στοχεύει στην ανάδειξη γλωσσικών επιβιώσεων από το χώρο της µυθολογίας. Ο δάσκαλος
µπορεί να θυµίσει στους µαθητές τα αντίστοιχα προσηγορικά ονόµατα όπως: ίρις (το ουράνιο
τόξο), χάος, ωκεανός, θέµις (δικαιοσύνη), εγκέλαδος (σεισµός) ή παράγωγα επίθετα όπως ατλαντικός, τιτανικός, τιτάνειος (ο πολύ δυνατός, αυτός που είναι πάνω από τις ανθρώπινες δυνάµεις).
β) Η δεύτερη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών µπορεί να αξιοποιηθεί πολύπλευρα:
i. για την ανάπτυξη της δηµιουργικής φαντασίας των µαθητών. Γι’ αυτό προτρέπονται να
«ζητήσουν» πρωτότυπα και όχι συνηθισµένα πράγµατα.
ii. για την καλλιέργεια της γραπτής έκφρασης.
iii. για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης µε σχετική συζήτηση και διαπιστώσεις ότι τελικά
«κέρας της Αµάλθειας» µόνο στους µύθους συναντάµε.
γ) Η τρίτη δραστηριότητα είναι και αυτή µία διαθεµατική δραστηριότητα που συµβάλλει στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών, αφού δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν την επιβίωση της ελληνικής µυθολογίας στην καθηµερινή µας ζωή (επιγραφές, τοπωνύµια κτλ.) και στη γλώσσα µας και να κατανοήσουν σ’ ένα βαθµό κάποιες πλευρές της σηµερινής πραγµατικότητας (γιατί λέγεται έτσι;).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση του καθηµερινού µαθήµατος στο µάθηµα της Ιστορίας της Γ′ τάξης γίνεται
µε προφορικές και γραπτές ασκήσεις, για να διαπιστωθεί αν και σε τι βαθµό επιτεύχθηκαν οι
στόχοι που τέθηκαν και να γίνουν, αν χρειαστεί, οι αναγκαίες παρεµβάσεις (ανατροφοδότηση)
και όχι για να βαθµολογηθεί η επίδοση των µαθητών.
Για τον έλεγχο του βαθµού κατανόησης των νέων γνώσεων, των νέων εννοιών και της απόκτησης δεξιοτήτων αξιοποιούνται τα κλασικά ερωτήµατα: Τι; Πού; Ποιος; Πότε; Πώς; Γιατί;, οι
ασκήσεις στο Τετράδιο Εργασιών αλλά και ασκήσεις-ερωτήµατα, όπως: συµπλήρωσης κειµένου, επιλογής σωστού-λάθους, αντιστοίχισης-σύζευξης, πολλαπλής επιλογής, ταξινόµησης-κατάταξης, σύντοµης απάντησης, ανάπτυξης απόψεων, συσχετισµών και διατύπωσης απλών γενικεύσεων. Όσα τονίζονται εδώ για την αξιολόγηση ισχύουν για όλα τα µαθήµατα.

ΜΑΘΗΜΑ 2 : ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
Με το 2ο µάθηµα επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων που είναι κοινοί για όλα τα µαθήµατα
(βλ. µάθηµα 1ο) αλλά και η επίτευξη των εξής στόχων:
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Οι µαθητές:
– Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύµπου και τις ιδιότητες που τους απέδιδαν οι άνθρωποι.
– Να επισηµάνουν τα ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά των θεών.
– Να γνωρίσουν µύθους µε τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν γεγονότα ή φαινόµενα της
καθηµερινής ζωής.
– Να αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύει και να τιµά τους θεούς του.
– Να γνωρίσουν το µύθο για την ονοµασία της ευρωπαϊκής ηπείρου και να κατανοήσουν τη
σηµασία του.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανθρωποµορφισµός των θεών
Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τους θεούς τους µε ανθρώπινη µορφή. Τους ήθελαν πανέµορφους και όχι τερατόµορφους ή ζωόµορφους, όπως άλλοι λαοί. Πίστευαν ότι οι θεοί τους
έχουν ιδιότητες, συµπεριφορά, συναισθήµατα και συνήθειες ανθρώπινες. Τους έδωσαν όχι
µόνο τις αρετές αλλά και τις αδυναµίες των ανθρώπων. Σε δύο µόνο σηµεία διαφέρουν οι θεοί
από τους ανθρώπους: είναι αθάνατοι και τα νιώθουν και τα µπορούν όλα σε µεγαλύτερο βαθµό από τους ανθρώπους.
Το δωδεκάθεο σχετίζεται µε τον ιερό αριθµό 12, που οφείλει την ιερότητά του στα ηµερολογιακά και αστρολογικά πρότυπα του δωδεκάµηνου ηλιακού έτους και του ζωδιακού κύκλου
ως σταθερές για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό της ζωής της κοινότητας, (Ελληνική
Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 68).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Πολύτιµη θα είναι η χρήση του εκπαιδευτικού φακέλου- µουσειοσκευής «Το ∆ωδεκάθεο»,
που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως και την Κ. Χατζηασλάνη στα πλαίσια
του προγράµµατος «Μελίνα» και δανείζεται στις σχολικές µονάδες που δεν συµµετέχουν στο
πρόγραµµα. Περιλαµβάνει έντυπα και παιχνίδια για τους θεούς του Ολύµπου. Οι µαθητές έχουν
την ευκαιρία να µάθουν τις ιδιότητες κάθε θεού, τους σχετικούς µε τη λατρεία του µύθους, τις
κυριότερες επωνυµίες του καθώς και τα ιερά και τα σύµβολά του. Οι πληροφορίες για κάθε θεό
εικονογραφούνται µε µια χαρακτηριστική κεφαλή, ένα γλυπτό, ένα αγγείο, ένα νόµισµα, ένα
ναό αφιερωµένο στο θεό, καθώς και ένα έργο τέχνης από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://mythologia.8m.com/12gods1.htm (ελληνικά).
http://web.uvic.ca/grs/bowman/myth/gods.html (εικόνες και κείµενα-πηγές για τους θεούς
στα αγγλικά).
http://www.beloit.edu/~classics/Art%20Museum/Mythology%20Art%20Museum/(εικόνες
σύγχρονης τέχνης).
http://www.utexas.edu/courses/larrymyth/sept03.html (εικόνες σύγχρονης τέχνης).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Βαλασάκης Παύλος, ªÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ·' ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Χελώνα, Αθήνα, 1991.
Γιαλούρη Αθανασία, ª‡ıÔÈ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜, ∆ελφίνι, Αθήνα, 1992.
Γκέρτσου-Σαρρή Άννα, ∞ﬁ ÙÔ ª‡ıÔ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·: ∞ﬁÏÏˆÓ, Ερµής, Α.Σ.Ε., Θεσσαλονίκη, 1989.
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Ζαραµπούκα Σοφία, ª˘ıÔÏÔÁ›· (2-8), Κέδρος, Αθήνα, 1995.
Μπουντούρη Ειρήνη και ∆ιαµάντη Μαρία, ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ∞ﬁÏÏˆÓ·, Γνώση, Αθήνα, 1991.
Περιορή Ευγενία, ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, Φυτράκης, Αθήνα 1997.
Τζώρτζογλου Νίτσα, √È ıÂÔ› ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, Άγκυρα, Αθήνα, 1988.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Η προσέγγιση της νέας γνώσης γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο 1ο µάθηµα.
β. Για την επεξεργασία
Και η επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) αυτού του κεφαλαίου γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο 1ο
µάθηµα.
α) Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή δίνει τη δυνατότητα για συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και διατύπωση απλών γενικεύσεων (βλ. 4ο στόχο).
β) Με τη δεύτερη ερώτηση, που είναι µία διαθεµατική δραστηριότητα και στηρίζεται στα
βιώµατα των παιδιών, δίνεται η ευκαιρία στο δάσκαλο να δώσει κάποιες πληροφορίες στους
µαθητές για το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και να τους δηµιουργήσει την επιθυµία να το επισκεφτούν, όταν τους δοθεί ευκαιρία.
Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, βασίζεται στη συλλογή από 1200 ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα από τον 18ο αιώνα ως τις µέρες
µας, καρπό πενηντάχρονης έρευνας και µελέτης του µουσικολόγου Φοίβου Ανωγειανάκη.
Εκτός από την ιστορική εξέλιξη των µουσικών οργάνων ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
ακούσει και τον ήχο τους, µε ειδικό σύστηµα ακουστικών που υπάρχει σε κάθε βιτρίνα.Το µουσείο στεγάζεται σ' ένα παλιό αρχοντικό στην Πλάκα, Αθήνα, ∆ιογένους 1-3,105 56 Πλάκα, τηλ.
210-3250198, 3254119, 3254129.
γ) Με την τρίτη ερώτηση αξιοποιείται µία γραπτή πηγή, για να αντλήσουν τα παιδιά περισσότερες πληροφορίες από τον «ταραχώδη» βίο του πατέρα των θεών, ∆ία, και ειδικότερα για το
µύθο που συνδέεται µε την αρπαγή της Ευρώπης. Έτσι, µε κατάλληλη συζήτηση, για την ονοµασία της ηπείρου µας και την προέλευση της ονοµασίας του ευρωπαϊκού νοµίσµατος (ευρώ),
θα κατανοήσουν και θα πληροφορηθούν ότι η ελληνική µυθολογία έχει επηρεάσει και έχει
εντυπωσιάσει ολόκληρο τον κόσµο, γι’ αυτό και πολλά κράτη χρησιµοποιούν ονόµατα θεών
από την αρχαία ελληνική µυθολογία, π.χ. την ονοµασία Απόλλων για τα εξερευνητικά διαστηµόπλοια και την ονοµασία πλανητών κ.ά.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

α) Με την πρώτη δραστηριότητα, που ανήκει στις λεγόµενες ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ¿ÛÙÚÔ˘, οι µαθητές
καλλιεργούν τη δεξιότητα αναζήτησης συγκεκριµένων πληροφοριών σε κείµενο και επισήµανσης των ανθρωποµορφικών χαρακτηριστικών που απέδιδαν στους θεούς οι αρχαίοι Έλληνες.
Είναι µια πρώτη προσπάθεια αποδόµησης κειµένου µε την άσκηση του άστρου. Κάθε άσκηση
άστρου έχει ως βάση µια κεντρική έννοια, µε την οποία συνδέουµε άλλες περιφερειακές έννοιες, που σχετίζονται µ’ αυτή, και τις οποίες τοποθετούµε στα άκρα των ακτίνων.
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β) Η δεύτερη δραστηριότητα συµβάλλει στην καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης των µαθητών. Εδώ είναι προφανές ότι τα παιδιά πρέπει να αιτιολογούν τις προτιµήσεις και τις ερωτήσεις τους.
γ) Με την τρίτη δραστηριότητα, και µε κατάλληλη συζήτηση, τα παιδιά αντιλαµβάνονται ότι
και από τις άφωνες πηγές, όπως είναι τα νοµίσµατα, αντλούµε αρκετές πληροφορίες, φτάνει
να τους υποβάλουµε τα κατάλληλα ερωτήµατα. Έτσι, εύκολα αναγνωρίζουµε τους θεούς που
παριστάνονται στα νοµίσµατα προσέχοντας τα σύµβολα που κρατούν.
δ) Η τελευταία δραστηριότητα απευθύνεται στην κρίση των παιδιών, τα οποία, µε κατάλληλη
καθοδήγηση, αντιλαµβάνονται ότι το απρόσιτο της χιονισµένης κορυφής του Ολύµπου, που είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες να τοποθετήσουν εκεί
την κατοικία των αρχαίων θεών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την αξιολόγηση βλέπε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα και στην Εισαγωγή.

ΜΑΘΗΜΑ 3: ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι του 3ου µαθήµατος είναι ίδιοι µε τους στόχους του 2ου µαθήµατος

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το φόβο ότι ένας γιος του θα µπορούσε να τον ανατρέψει, τον κληρονόµησε ο ∆ίας από
τον πατέρα του, τον Κρόνο, και τον παππού του τον Ουρανό. Καλό είναι να επισηµανθεί στους
µαθητές το κοινό σηµείο.
Η γέννηση της Αφροδίτης. Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, η Αφροδίτη γεννήθηκε από τα γεννητικά όργανα του Ουρανού, που έπεσαν στη θάλασσα, όταν τον τραυµάτισε ο Κρόνος. Σύµφωνα µε άλλη παράδοση, η Αφροδίτη είναι κόρη του ∆ία και της ∆ιώνης. Η δεύτερη εκδοχή είναι µια επινόηση των επικών, που ήθελαν να αποφύγουν την κάπως χοντροκοµµένη διήγηση
του Ησίοδου.
Ο µύθος της σύγκρουσης Ποσειδώνα Αθηνάς και η κρίση των 12 «δικαστών» δείχνει την
αντίληψη των αρχαίων ότι σε πολύ δύσκολες διαφορές ή σε πολύ βαριά εγκλήµατα, µόνο οι 12
θεοί µπορούν να βγάλουν κρίση. Έτσι, όταν ο Άρης σκότωσε το γιο του Ποσειδώνα Αλιρρόθιο,
οι 12 θεοί ήταν αυτοί που αποτέλεσαν για πρώτη φορά αρµόδιο για τους φόνους Αθηναϊκό δικαστήριο πάνω στον Άρειο Πάγο, που ονοµάστηκε έτσι από τον πρωτόδικο Άρη, ο οποίος αθωώθηκε ( Ελληνική Μυθολογία, εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 67).
Ο µύθος της Αράχνης σχετίζεται µε την επωνυµία της Αθηνάς ως Εργάνης, η οποία ονοµάστηκε έτσι από τα πολλά έργα και τις τέχνες που γνώριζε.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Πολύτιµη θα είναι η χρήση του εκπαιδευτικού φακέλου «Το ∆ωδεκάθεο», που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως στα πλαίσια του προγράµµατος «Μελίνα» και δανείζεται στις σχολικές µονάδες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Επίσης το βιβλίο του Γ. Σακελλαρίδη: °È· ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ÚÒÌ·Ù·,
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¯ÔÚÔ‡˜, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2001. Περιλαµβάνει 14 ποιήµατα αφιερωµένα στους θεούς, CD µε ζωντανή µελοποίηση και δραστηριότητες ζωγραφικής για τα παιδιά.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.theoi.com/Illustration2.html (εικόνες).
http://www.goddess-athena.org/Museum/Sculptures/index.htm (ποικίλες παραστάσεις της
Αθηνάς στην τέχνη).
http://www.oikade.gr/class.asp?CatID=000000000000005.EL (σταυρόλεξο και δραστηριότητες µε τα σύµβολα των θεών στα ελληνικά).
http://www.stave.com/flashpuzzles/hood/puzzle2.html (η γέννηση της Αθηνάς σε παζλ).
http://www.school-hki.net (σταυρόλεξο και επαναληπτικό τεστ γνώσεων για το δωδεκάθεο).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Κανάβα Ζωή, √ ·ÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ªËÏ›ÙÛ·, Αστήρ, Αθήνα, 1991.
Κεσοπούλου Βασιλική, £ÂÔ› Î·È £ÂﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Βάρφης Σ. - Βάρφης Π., Θεσσαλονίκη, 1991.
Κοκορέλη Αργυρώ, √È ıÂÔ› ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘: ¢›·˜, ◊Ú·, ∞ıËÓ¿, ÕÚË˜, Πατάκη, Αθήνα, 1989.
Κοκορέλη Αργυρώ, √È ıÂÔ› ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘: ¢‹ÌËÙÚ·, ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ◊Ê·ÈÛÙÔ˜, ¢ÈﬁÓ˘ÛÔ˜, ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜, ∂ÛÙ›·, Πατάκη, Αθήνα, 1990.
Μουρίκη Κατερίνα, ∏ ·Ú·Á‹ ÙË˜ ¶ÂÚÛÂÊﬁÓË˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, Άγκυρα, Αθήνα, 1988.
Στρατίκης Πότης, √È Ì‡ıÔÈ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, Στρατίκη, Αθήνα, 1994.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ιδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες:
Για την προσέγγιση και την επεξεργασία της νέας γνώσης βλ. 1ο µάθηµα.
Οι ερωτήσεις στο Βιβλίο του Μαθητή και οι δραστηριότητες στο Τετράδιο Εργασιών αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που
αναπτύσσονται στην Eισαγωγή και τα µαθήµατα 1ο και 2ο. Οι µαθητές παρακινούνται να ανατρέξουν στα κείµενα, να παρατηρήσουν τις εικόνες, να διαβάσουν τις λεζάντες, να κρίνουν, να
συγκρίνουν, να αιτιολογούν τις απόψεις τους κτλ.
Ειδικότερα η τρίτη ερώτηση του Βιβλίου του Μαθητή δίνει αφορµή για αναφορές στην τοπική ιστορία.
Σε περίπτωση που δυσκολευτούν να κατανοήσουν τις έννοιες σύµβολο, συµβολισµός, συµβολίζει, ο δάσκαλος δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις χρησιµοποιώντας συνώνυµες λέξεις
µέσα σε απλές προτάσεις, π.χ.: το τριφύλλι είναι το σήµα, δηλαδή το σύµβολο της οµάδας του
Παναθηναϊκού ή ο σταυρός είναι το σύµβολο των χριστιανών, το περιστέρι είναι το σύµβολο
της ειρήνης κ.ά.

ΜΑΘΗΜΑ 4 : Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Η ΠΑΝ∆ΩΡΑ, Ο ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΥΡΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν το µύθο του Προµηθέα και να εκτιµήσουν την προσφορά του στον άνθρωπο.
– Να γνωρίσουν το µύθο της Πανδώρας και το µύθο του ∆ευκαλίωνα και της Πύρρας.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανδώρα: Όλοι οι µύθοι, που έχουν θέµα τους τη δηµιουργία του ανθρώπου από χώµα,
βασίζονται «στην διαπίστωση της γεννητικής δύναµης της γης, που σε κοινωνίες µε µητριαρχικά πρότυπα εκφράζεται προεπιστηµονικά µε την πίστη στην παµµήτειρα Γη». Έτσι, ο µύθος της
Πανδώρας έχει πρότυπό της το µύθο της Γης, που την λάτρευαν σαν «Πανδότειρα», γιατί αυτή
δωρίζει τα πάντα στα πλάσµατά της. Ο Ησίοδος, µε βάση λαϊκές ιστορίες για την πονηριά της
γυναίκας, παρουσιάζει την Πανδώρα ως το κακέκτυπο του µύθου της Γης, αφού η περιέργειά
της γίνεται αιτία των συµφορών στο ανθρώπινο γένος (Ελληνική Μυθολογία, εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 58).
Ο κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα έχει πολλά κοινά σηµεία µε τον κατακλυσµό του Νώε,
όπως παρουσιάζεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη (Γένεσις 6, 1-9, 29). Οι ιστορίες του κατακλυσµού
θα πρέπει να διαµορφώθηκαν µετά από εµπειρίες πραγµατικών φυσικών καταστροφών. Επίσης συνδέονται µε µαγικές τελετουργίες γύρω από τη σπορά και την αρχή της νέας χρονιάς
στη φύση και στις γεωργικές εργασίες. «Έτσι η σπορά εδώ θεολογείται µε τη δηµιουργία ενός
λαού από τα λιθάρια της γης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ίδιου του ∆ία». Η µυθοπλασία
αυτή στηρίζεται στη διαπίστωση της γεννητικής δύναµης της γης (ό.π. σελ.60).

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://mythologia.8m.com
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1983/2/83.02.03.x.html (αγγλικά).
http://www.pantheon.com/pandora.htm (Μυθολογική εγκυκλοπαίδεια).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Γεωργιάδης Θανάσης, √ Ì‡ıÔ˜ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Μαλλιάρης - Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1992.
Κοκορέλη Αργυρώ, ¶ÚÔÌËı¤·˜, Πατάκη, Αθήνα, 1989.
Κεσόπουλος Αριστείδης, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ª˘ıÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Μαλλιάρης - Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1988.
Βαλασάκης Παύλος, √ ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È ÙÔ Èı¿ÚÈ ÙË˜ ¶·Ó‰ÒÚ·˜, Χελώνα, Αθήνα, 1991.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ιδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες:
Για την προσέγγιση και την επεξεργασία της νέας γνώσης βλ. εισαγωγή και 1ο µάθηµα.
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή δίνει την αφορµή για µια σύντοµη συζήτηση για
τη φωτιά και έναν προϊδεασµό για το σχετικό κεφάλαιο του β′ µέρους, όπου θα γίνει ιδιαίτερη
αναφορά στη σηµασία που είχε αυτή στη ζωή του ανθρώπου.
Η δεύτερη ερώτηση, που θα απαντηθεί µε βάση το κείµενο 4, αλλά και το κυρίως κείµενο,
µπορεί να αξιοποιηθεί µε παιγνιώδη τρόπο και για γλωσσική άσκηση µε προτάσεις που περιέχουν τη φράση το ÎÔ˘Ù› ÙË˜ ¶·Ó‰ÒÚ·˜, π.χ.: Με αυτά που έκανε ο …άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.
Οι δραστηριότητες στο Τετράδιο Εργασιών αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες και
µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που περιγράφονται στην Εισαγωγή και τα
προηγούµενα µαθήµατα. Στη σχετική µε τον κατακλυσµό δραστηριότητα, είναι αρκετό να αναφέρουν τα παιδιά ότι παρόµοιο περιστατικό γνώρισαν και στο µάθηµα των Θρησκευτικών.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΤΟΧΟΙ
Με το µάθηµα αυτό, που είναι ένα από τα πέντε προβλεπόµενα από το Α.Π.Σ. επαναληπτικά
µαθήµατα και αναπτύσσεται στο Τετράδιο Εργασιών, επιδιώκεται τα παιδιά:
— Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά στοιχεία από τα επιµέρους µαθήµατα.
— Να συµπληρώσουν τυχόν κενά και ελλείψεις που υπάρχουν.
— Να προετοιµαστούν για την εκπόνηση απλού σχεδίου εργασίας για τους θεούς του Ολύµπου.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ιδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες:
Οι δραστηριότητες 1-2 δίνουν τη δυνατότητα για ένα είδος αξιολόγησης, και όχι βέβαια
βαθµολόγησης των παιδιών, για να διαπιστωθούν κενά κτλ. και να γίνουν επανορθωτικές παρεµβάσεις: διευκρινίσεις, παραποµπή σε προηγούµενα µαθήµατα κτλ.
Οι δραστηριότητες 3-4 επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους, αλλά µε παιγνιώδη τρόπο. Το
παιχνίδι των ερωτήσεων γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας και αρέσει πολύ στα παιδιά. Η δραστηριότητα 4 χρειάζεται το εργαστήριο των Η/Υ και την αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό των
ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δίνονται στη σελίδα 27 του παρόντος βιβλίου.
Με τη δραστηριότητα 5 γίνεται προετοιµασία (αρχική φάση) για την εκπόνηση σχετικού µε τους
θεούς του Ολύµπου σχεδίου εργασίας. Το υλικό ταξινοµείται και παρουσιάζεται στην τάξη. Ακόµη,
µε αυτό το υλικό µπορεί να δηµιουργηθεί ένα λεύκωµα, µία «εφηµερίδα» τοίχου, ένα βιβλίο κ.ά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1 : Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΣΤΟΧΟΙ (για όλα τα µαθήµατα της ενότητας)
– Να γνωρίσουν τους µύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώµατα του Ηρακλή.
– Να θαυµάσουν την παλικαριά, την καλοσύνη, το ήθος και την ανωτερότητα του Ηρακλή.
– Να χαρούν την οµορφιά των µύθων και να αντιληφθούν ως ένα βαθµό το συµβολισµό τους.
– Να κατανοήσουν πόσο σηµαντικό είναι να κάνει κάποιος τόσα κατορθώµατα για το καλό
των άλλων ανθρώπων.
– Να αναρωτηθούν τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ήρωα.
– Να κατανοήσουν την έννοια του ήρωα σε κάθε εποχή.
– Να απολαύσουν και να εκτιµήσουν την αξιοποίηση των άθλων στην τέχνη.

ΣΤΟΧΟΙ (για το πρώτο µάθηµα):
– Να γνωρίσουν το οικογενειακό περιβάλλον και τη θεϊκή καταγωγή του ήρωα.
– Να γνωρίσουν τα κατορθώµατα της παιδικής του ηλικίας και να προετοιµαστούν για τους
άθλους του.
– Να διαπιστώσουν τα σωµατικά και ψυχικά χαρίσµατα του ήρωα.
– Να αντιληφθούν τον Ηρακλή ως πρότυπο ηθικής που επιλέγει το δύσκολο και ενάρετο
δρόµο από τον εύκολο και κακό.
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– Να κατανοήσουν τη στάση των θεών απέναντι στον ήρωα.
– Να συνδέσουν τους άθλους του ήρωα µε το µίσος της Ήρας και το χρησµό της Πυθίας.
– Να προσεγγίσουν όρους και έννοιες όπως: Ì‡ıÔ˜, ‹Úˆ·˜, ¿ıÏÔ˜.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Ηρακλής υπήρξε, κατά τη µυθολογία, δισέγγονος του Περσέα, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής των Μυκηνών και της Τίρυνθας. Ο Περσέας αφού σκότωσε τη Μέδουσα και τον θαλάσσιο
δράκο που απειλούσε την Ανδροµέδα, την παντρεύτηκε κι εγκαταστάθηκαν στις Μυκήνες.
Απέκτησαν πέντε γιους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ηλεκτρίωνας, πατέρας της Αλκµήνης και
παππούς του Ηρακλή. Ο Ηλεκτρίωνας και η Αναξώ, εκτός από την Αλκµήνη, απέκτησαν και εννέα γιους..
Μετά το θάνατο του αδελφού του, Μήστορα, ο Ηλεκτρίωνας έγινε βασιλιάς των Μυκηνών. Αργότερα όµως οι απόγονοι του Μήστορα (Τηλεβόες ή Τάφιοι) ήρθαν στις Μυκήνες
για να πάρουν πίσω το θρόνο του Μήστορα. Ο Ηλεκτρίωνας και οι γιοι του συνεπλάκησαν
µαζί τους και τους απώθησαν. Κατά τη συµπλοκή όµως σκοτώθηκαν και οι εννέα γιοι του
Ηλεκτρίωνα.
Ο Ηλεκτρίωνας για να εκδικηθεί το θάνατο των γιων του, αποφάσισε να εκστρατεύσει κατά
των Τηλεβόων, αφού πρώτα εµπιστεύθηκε το θρόνο του και την κόρη του την Αλκµήνη στον
ανιψιό του, Αµφιτρίωνα. Όµως, λίγο πριν ξεκινήσει η εκστρατεία, ο Αµφιτρίωνας σκότωσε τον
Ηλεκτρίωνα, κατ’ άλλους κατά λάθος, κατ’ άλλους στη διάρκεια συµπλοκής.
Τότε ο Σθένελος, αδελφός του Ηλεκτρίωνα και πατέρας του Ευρυσθέα,έδιωξε τον Αµφιτρίωνα από τις Μυκήνες και ανέλαβε ο ίδιος το θρόνο.
Ο Αµφιτρίωνας και η Αλκµήνη ζήτησαν καταφύγιο στη Θήβα, όπου φιλοξενήθηκαν από το
βασιλιά Κρέοντα κι εγκαταστάθηκαν εκεί. Όταν ο Αµφιτρίωνας θέλησε να παντρευτεί την Αλκµήνη, εκείνη του ζήτησε να εκδικηθεί πρώτα το θάνατο των αδελφών της. Ο Αµφιτρίωνας εξεστράτευσε εναντίον των Τηλεβόων. Κατά τη διάρκεια όµως της εκστρατείας αυτής ο ∆ίας ενώθηκε µε την Αλκµήνη, και συνελήφθη ο Ηρακλής. Την επόµενη νύχτα γύρισε ο Αµφιτρίωνας
και από την ένωσή του µε την Αλκµήνη συνελήφθη ο Ιφικλής.
Τη µέρα που θα γεννιόταν ο Ηρακλής, ο ∆ίας καυχήθηκε στους άλλους θεούς, ότι το παιδί
που θα γεννιόταν πρώτο εκείνη την ηµέρα θα εξουσίαζε όλους τους ανθρώπους της γης. Τότε
η Ήρα, θυµωµένη από την απιστία του ∆ία, του ζήτησε να ορκιστεί ότι πράγµατι το παιδί που θα
γεννιόταν πρώτο θα κυριαρχούσε σε όλους τους ανθρώπους. Ο ∆ίας ορκίστηκε. Αµέσως η
Ήρα σταµάτησε τη γέννα της Αλκµήνης και φρόντισε να γεννηθεί πρώτος ο γιος του Σθένελου,
του βασιλιά των Μυκηνών, ο Ευρυσθέας. Αυτός λοιπόν θα εξουσίαζε όλους τους ανθρώπους
και σ’ αυτόν έπρεπε να υπακούει και ο Ηρακλής.
Ο γιος της Αλκ-µήνης και του ∆ία πήρε το όνοµα του παππού του Αλκαίου και ονοµάστηκε
Αλκ-είδης, (αλκή=δύναµη, το κύριο χαρακτηριστικό του ήρωα). Το όνοµα Ηρακλής τού το έδωσε αργότερα η Πυθία, όταν την επισκέφθηκε στο µαντείο των ∆ελφών. Ηρακλής είναι αυτός
που απέκτησε κλέος(=µεγάλη δόξα), χάρη στο µίσος της Ήρας.
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ˆ˜ ËıÈÎﬁ ÚﬁÙ˘Ô

«Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., ο σοφιστής Πρόκλος επινοεί το µύθο µε τον Ηρακλή που επιλέγει το δρόµο της αρετής και όχι της κακίας και αναδεικνύει τον ήρωα στο κατεξοχήν ηθικό
πρότυπο στην ιστορία του πολιτισµού. Η αρχική αντίληψη, ότι ο Ηρακλής υφίσταται όσα η µοίρα
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τού είχε ορίσει, αλλάζει µε το µύθο αυτόν, όπου η επιλογή του δύσκολου δρόµου θεωρείται
προϊόν της ελεύθερης βούλησης του ήρωα» (Βαλαβάνης Π. σελ. 34).

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ (και για τα εφτά µαθήµατα της ενότητας)
http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/labors.html
http://www.royalty.nu/legends/Hercules.html
http://www.mythweb.com/Hercules/
http://library.thinkquest.org/26264/myths/tales/heroes/site2000.htm
http://ancinthistory.about.com/ipa/A0882073.html
http://etext.lib.virginia.edu/kinney/small/labors.htm
http://www.geocities.com/Athens/Academy/1455/frames.html
http://www.monica.com.br/ingles/comics/12trab/mitolog/doz-herc.htm
http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/greek/articles.html

CD-ROM
Ελληνική Μυθολογία. Ένα ταξίδι στη φαντασία. Virtual Reality S. A. 1997-2000.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ(και για τα εφτά µαθήµατα της ενότητας)
Γουλιµή Άλκη, √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1992.
∆ικαίου Ε., (εικονογράφηση: ∆ήµος Χ.), ∏Ú·ÎÏ‹˜, Πατάκης, Αθήνα 1999.
Ζαραµπούκα Σ., √È ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Κέδρος, Αθήνα 1985.
Κεσόπουλου Αρ. & Πεχλιβανίδη Φ., ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ª˘ıÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿: √È ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Μαλλιάρης – Παιδεία Α.Ε., Αθήνα 1999.
Κεσοπούλου Βασιλική, √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Αιγαίο - Βάρφης, Θεσσαλονίκη 1991.
Λουντέµης Μενέλαος, √ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∆ωρικός, Αθήνα, 1985. (Α′ έκδοση: Ερµής, Αθήνα 1978).
Μπιούµπι Φρίντα, °›Á·ÓÙÂ˜ ·ÎÔ›ÌËÙÔÈ ÎÈ ¿ÏÔÁ· ÊÙÂÚˆÙ¿ (ª¤ÚÔ˜ µ′- √È ‹ÚˆÂ˜), Εξάντας, Αθήνα
1992.
Στρατίκης Π. (εικονογράφηση: S.B.), ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È £ËÛ¤·˜, Στρατίκης, Αθήνα χ.χ.
Στεφανίδης Μ., (εικονογράφηση: Στεφανίδης Γ.), ∏Ú·ÎÏ‹˜, Σίγµα, Αθήνα 1992.
Ψαραύτη Λ., (εικονογράφηση: Μενδρινού Α.), ∏Ú·ÎÏ‹˜, Άγκυρα, Αθήνα 1990.
Ψαρράκη-Μπελεσιώτη Ν., ΤÔ ﬁÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ∏Ú·ÎÏ‹˜, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακών Αγώνων-ΥΠΠΟ, Αθήνα 2004.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (για όλους τους άθλους του Ηρακλή)
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Με την αξιοποίηση του εισαγωγικού σηµειώµατος της ενότητας ολοκληρώνεται η προσέγγιση
της έννοιας Ì‡ıÔ˜. Με κατάλληλες ερωτήσεις (π.χ. Ποιους ήρωες θαυµάζουν τα παιδιά από τα
παραµύθια, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο; τι είναι αυτό που κάνει κάποιον ήρωα; τι περιµένουµε από τους ήρωες; γιατί χρειαζόµαστε τη βοήθειά τους;) προσεγγίζεται και η έννοια ‹Úˆ·˜
και οι µαθητές διαπιστώνουν ότι κάθε εποχή και ο τόπος έχει και τους ήρωές του. Στη συνέχεια οι
µαθητές έρχονται σε επαφή µε το περιεχόµενο του µύθου του Ηρακλή µε διδακτικές ενέργειες
παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, ο
εκπαιδευτικός διηγείται το µύθο και προτρέπει τα παιδιά να τον αναδιηγηθούν µε δικά τους λόγια.
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Υπενθυµίζεται ότι η αναδιήγηση των µύθων δε συµβάλλει µόνο στην καλλιέργεια της αφηγηµατικής δεξιότητας των παιδιών αλλά και στην απόκτηση εκφραστικού θάρρους, που είναι µια σηµαντική παιδαγωγική επιδίωξη. Γι’ αυτό φροντίζουµε να δίνεται αυτή η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά.
β. Για την Επεξεργασία:
Ακολουθεί πολύπλευρη επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική, διαθεµατική) που
γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα:
Με ερωτήσεις που αναφέρονται στο χωροχρονικό πλαίσιο, τα πρόσωπα, τις αιτίες κτλ., π.χ.
ποιος, α, ο; (ήταν ο Αµφιτρύωνας, η Αλκµήνη) πού πήγαν; πότε; γιατί; κτλ., γίνεται νοηµατική
επεξεργασία και ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης του κειµένου. Με την αξιοποίηση των παραθεµάτων 4 και 5, και των εικόνων 3 και 6 οι µικροί µαθητές διαπιστώνουν τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρίσµατα του Ηρακλή.
Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών συµβάλλουν στην πολύπλευρη επεξεργασία του µαθήµατος. Ειδικότερα:
α) Με την πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή ελέγχεται αν οι µαθητές κατανόησαν βασικά σηµεία του µύθου.
β) Mε τη δεύτερη ερώτηση δίνεται η δυνατότητα να γίνει συζήτηση στην τάξη για τη δηµιουργία
των µύθων (προσπάθεια των ανθρώπων να εξηγήσουν και να κατανοήσουν τον κόσµο) και το γεγονός ότι πολλοί καλλιτέχνες, έλληνες και ξένοι, έχουν εµπνευστεί από την ελληνική µυθολογία.
Επειδή αυτή η δραστηριότητα απαιτεί συνδυασµό γνώσεων, που τα παιδιά αυτής της ηλικίας
δεν έχουν (έννοια °·Ï·Í›·˜), ο εκπαιδευτικός δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις µε λόγο απλό και
κατανοητό. Αν διαπιστώσει ότι οι µαθητές συναντούν δυσκολίες, δεν επιµένει σε διευκρινίσεις
και λεπτοµερείς αναλύσεις, έχοντας πάντα υπόψη του αυτά που τονίζονται στην εισαγωγή για
την αποµυθοποίηση.
γ) Η τρίτη ερώτηση απευθύνεται στη σκέψη και κυρίως τη φαντασία των παιδιών και δίνει
την ευκαιρία για µια ευχάριστη και δηµιουργική συζήτηση, που προετοιµάζει τα κεφάλαια που
ακολουθούν.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

α) Η πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιεί µια εικόνα και στοχεύει στην
ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της δηµιουργικής σκέψης και της φαντασίας των παιδιών.
β) Η δεύτερη δραστηριότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη της ÂÓÛ˘Ó·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜
(δηλαδή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και φανταστικής εισχώρησης στη θέση του άλλου), αλλά και της κριτικής σκέψης των παιδιών, αφού καλούνται να αιτιολογήσουν τις όποιες
αποφάσεις τους.
γ ) Η τρίτη δραστηριότητα συµβάλλει στην εµπέδωση των διδαχθέντων και στην καλλιέργεια
της γραπτής έκφρασης των µαθητών (γλωσσική δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Α.Π.Σ. ότι «κάθε στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας θεωρείται «ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈÔ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜»
όλων των µαθηµάτων» (ΦΕΚ 303/2003. σελ. 3775).
δ) Η τέταρτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών ανήκει στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Με αυτήν οι µαθητές καλούνται να δραµατοποιήσουν στην τάξη τη σκηνή
του διλήµµατος και της απόφασης του Ηρακλή για το ποιον δρόµο πρέπει να ακολουθήσει.
Έτσι αξιοποιείται µε τον καλύτερο τρόπο το σχετικό παράθεµα, το οποίο προσφέρει το απαραίτητο υλικό, για να δηµιουργήσουν τα παιδιά τους δικούς τους διαλόγους. Με τη δραστηριότητα
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αυτή πετυχαίνουµε τους κύριους στόχους του µαθήµατος: ÙËÓ ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙË ‚ÈˆÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÙËÓ ÂÔÙÈÎﬁÙËÙ·.

Η ανάπλαση ιστορικών γεγονότων και το «παίξιµό» τους στη συνέχεια είναι στοιχεία αγαπητά για τα παιδιά, γιατί περιέχουν µέσα τους ένα είδος παιχνιδιού που αποτελεί για την ηλικία
τους αναγκαίο µέσο έκφρασης. Η απόδοση ρόλων έχει θετικά αποτελέσµατα για την κοινωνική
και συναισθηµατική ανάπτυξη του µαθητή, συµβάλλει στη δηµιουργική µάθηση και προκαλεί το
ενδιαφέρον του. Συµβάλλει, ακόµη, στην καλύτερη κατανόηση κα εµπέδωση της διδακτέας
ύλης (Λ. Αντωνιάδης).

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Υπενθυµίζεται ότι η αξιολόγηση του καθηµερινού µαθήµατος στο µάθηµα της Ιστορίας της
Γ′ τάξης γίνεται µε προφορικές και γραπτές ασκήσεις, για να διαπιστωθεί αν και σε τι βαθµό
επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν και να γίνουν, αν χρειαστεί, οι αναγκαίες παρεµβάσεις
(ανατροφοδότηση) και όχι για να βαθµολογηθεί η επίδοση των µαθητών.
Για τον έλεγχο του βαθµού κατανόησης των νέων γνώσεων, των νέων εννοιών και της απόκτησης δεξιοτήτων αξιοποιούνται τα κλασικά ερωτήµατα: ∆È; ¶Ô‡; ¶ÔÈÔ˜; ¶ﬁÙÂ; ¶Ò˜; °È·Ù›;, οι
ασκήσεις στο Τετράδιο Εργασιών αλλά και ασκήσεις-ερωτήµατα, όπως: συµπλήρωσης κειµένου, επιλογής σωστού-λάθους, αντιστοίχισης-σύζευξης, πολλαπλής επιλογής, ταξινόµησης-κατάταξης, σύντοµης απάντησης, ανάπτυξης απόψεων, συσχετισµών και διατύπωσης απλών γενικεύσεων.

ΜΑΘΗΜΑ 2 : ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκεται να αναδειχθεί και η οικολογική δράση του Ηρακλή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα κατορθώµατα του Ηρακλή έχουν οργανωθεί σε τρεις κύκλους. Στους Άθλους ή Έργα,
όλα δηλαδή όσα εκτελεί µε εντολή του Ευρυσθέα, στα Πάρεργα, κατορθώµατα και περιπέτειες που συµβαίνουν ανάµεσα σε δύο άθλους ή όσο συντελείται ένας άθλος και τέλος, στις
Πράξεις, κατορθώµατα που επιτυγχάνει σε εκστρατείες και κατακτητικούς πολέµους. Σήµερα
οι περιπέτειές του χωρίζονται σε αυτές που έχουν φανταστικά στοιχεία και σε αυτές που έχουν
περισσότερο ανθρώπινο χαρακτήρα.
Οι 12 άθλοι απεικονίζονται στις 12 µετόπες του ναού του ∆ία στην Ολυµπία (460 π.Χ. περίπου).
Οι πρώτοι 6 άθλοι γίνονται στην Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι ξεφεύγουν σιγά-σιγά από τα όρια του
Άργους και απλώνονται σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Φτάνουν ακόµα και στον Κάτω Κόσµο.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι και οι Έλληνες απλώνονται σταδιακά και µαζί και ο πολιτισµός τους.
∏ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ·

«Ένα πολύ µεγάλο µέρος των κατορθωµάτων του ήρωα έχει ευρύτερο προϊστορικό υπόστρωµα, που µπορεί να αναχθεί ακόµη και στην Παλαιολιθική περίοδο. Τότε οι άνθρωποι,
στην προσπάθειά τους να εξηµερώσουν την άγρια φύση και να δηµιουργήσουν τον ζωτικό
τους χώρο, είχαν ανάγκη από έναν γενναίο συµπαραστάτη. Πρόκειται για τους άθλους εξό33

ντωσης άγριων, πραγµατικών ή φανταστικών ζώων, που προξενούσαν καταστροφές και τρόµαζαν τον προϊστορικό άνθρωπο (Λέων Νεµέας, Στυµφαλίδες Όρνιθες, Λερναία Ύδρα). Στην
εικόνα του Ηρακλή που φορά τη λεοντή, οι σύγχρονοι µελετητές βλέπουν έναν πρωτόγονο
κυνηγό, ντυµένο µε προβιά ζώου» (Βαλαβάνης Π.: «Ο Ηρακλής αντέχει στον µύθο», εφ. Το
Βήµα, 01-02-2004).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή αλλά και στο 1ο µάθηµα για την προσέγγιση της νέας γνώσης, την πολύπλευρη επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική, διαθεµατική) που διευκολύνεται από τις ερωτήσεις στο Βιβλίο του Μαθητή και τις δραστηριότητες στο
Τετράδιο Εργασιών. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι διδακτικές ενέργειες που αποσκοπούν στην
καλλιέργεια της αφηγηµατικής δεξιότητας των παιδιών (αναδιήγηση των µύθων), την αξιοποίηση των εικόνων ως πηγών, την αποµυθοποίηση κτλ. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει
πρωτοβουλίες µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες που εκτιµά ότι είναι χρήσιµες για την καλύτερη διεξαγωγή του µαθήµατος.
Η ερώτηση 1 στο Βιβλίο του Μαθητή επιτυγχάνει τη σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα.
Η ερώτηση 2 αξιοποιεί τη διαθεµατική έννοια ¯ÒÚÔ˜ και η ερώτηση 3 υπογραµµίζει τη σωµατική δύναµη αλλά και την ευρηµατικότητα του ήρωα.
Για την 1η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιούνται αυτά που τονίζονται στην
Εισαγωγή για την αξιοποίηση των εικόνων ως πηγών καθώς και το παράθεµα 2. Είναι προφανές ότι τα παιδιά θα συµπληρώσουν στις κενές γραµµές τις λέξεις: Úﬁ·ÏÔ και ÏÂÔÓÙ‹, που
αποτελούν χαρακτηριστικά του ήρωα σε όλες τις παραστάσεις.
Η 2η δραστηριότητα είναι µια προσπάθεια αποδόµησης κειµένου µε την άσκηση του
άστρου.
Η 3η και 4η δραστηριότητα εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων
και στοχεύουν στην καλλιέργεια των κατασκευαστικών δεξιοτήτων των µαθητών και της ελεύθερης έκφρασής τους µέσα από τη δραµατοποίηση. Με δραστηριότητες τέτοιου είδους αναδεικνύεται η δηµιουργικότητα και η αυτενέργεια των µικρών µαθητών.

ΜΑΘΗΜΑ 3 : Η ΛΕΡΝΑΙΑ Υ∆ΡΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκεται να αντιληφθούν τα θετικά αποτελέσµατα της συνεργασίας Ηρακλή-Ιόλαου και να προβούν στις απαραίτητες γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÍËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÁÚÈ· ˙Ò·

«Στη φάση µετά τη Νεολιθική Επανάσταση (7η-5η χιλιετία π.X.) µπορούν να ενταχθούν τρεις
από τους άθλους του ήρωα: Κερυνίτις έλαφος, Ερυµάνθιος κάπρος και ταύρος της Κρήτης.
Σύµφωνα µε αυτούς, ο ήρωας δεν σκοτώνει τα ζώα αλλά τα συλλαµβάνει και τα µεταφέρει ζωντανά στον Ευρυσθέα. Τότε πραγµατοποιείται η σύλληψη των άγριων ζώων για εξηµέρωση και
ενσταβλισµό, ενέργειες που απαιτούσαν σωµατική ρώµη, ψυχική αντοχή και εξυπνάδα. Έµµε34

σα λοιπόν ο µύθος του Ερυµάνθιου κάπρου τεκµηριώνει ότι τα αγριογούρουνα ήταν από τα
πρώτα ζώα που εξηµέρωσε ο άνθρωπος» ( Βαλαβάνης Π. ό.π.).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις 1 και 2 στο Βιβλίο του Μαθητή αξιοποιούν τις εικόνες και υπογραµµίζουν το
ρόλο του βοηθού-συµπαραστάτη Ιόλαου και τη δειλία του Ευρυσθέα.
Η 1η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών είναι διαθεµατική και δίνει την ευκαιρία για ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα περιβάλλοντος. Μια πιθανή απάντηση των παιδιών είναι
ότι ο Ηρακλής δεν σκότωνε κάποια ζώα, γιατί πίστευε ότι θα του φανούν χρήσιµα.
Η 2η δραστηριότητα βασίζεται στην επεξεργασία ενός παραθέµατος, από το οποίο οι µαθητές θα αντλήσουν πληροφορίες για το ρόλο της Ήρας, αλλά και το θαυµασµό του Ευρυσθέα
για τον Ηρακλή παρά το µίσος του.
Η 3η δραστηριότητα εντάσσεται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων και δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν οι µαθητές τις προσωπικές τους δηµιουργίες.

ΜΑΘΗΜΑ 4 : ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ,
ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙ∆ΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκονται και οι εξής στόχοι:
– Να συσχετίσουν τους άθλους του Ηρακλή µε τις προσπάθειες των ανθρώπων να καλυτερέψουν τη ζωή τους αποξηραίνοντας τα έλη και διευθετώντας τα νερά των ποταµών.
– Να εκτιµήσουν το ρόλο του Ηρακλή στην καθιέρωση των Ολυµπιακών αγώνων, αφορµή
ενότητας όλου του ελληνικού κόσµου.
– Να εκτιµήσουν τον Ηρακλή ως πρότυπο δύναµης, ευρηµατικής ευφυΐας και αρετής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ

«Με τη Μυκηναϊκή περίοδο µπορούν να σχετιστούν οι µύθοι του ήρωα που αναφέρονται σε
διαχείριση υδάτων (Κόπρος Αυγεία, διαµάχη µε τον Αχελώο για τη ∆ηιάνειρα κ.ά.). Αυτοί πρέπει να έχουν ως ιστορικό πυρήνα κάποια πραγµατικά εγγειοβελτιωτικά έργα (π.χ. διευθέτηση
ρου ποταµών), στα οποία πρωτοπόροι αναδείχθηκαν οι κάτοικοι της Μυκηναϊκής Ελλάδος.
Όταν αργότερα λησµονήθηκε η ιστορική αφετηρία των έργων αυτών, οι άνθρωποι, εντυπωσιασµένοι από το µέγεθός τους, τα απέδωσαν στον ήρωα» (Βαλαβάνης Π. ό.π.).
Τα πιο εντυπωσιακά έργα της προϊστορικής Ευρώπης έγιναν στη λίµνη Κωπαϊδα από τους
βασιλιάδες του Ορχοµενού. Χρησιµοποιήθηκαν φυσικές καταβόθρες και κατασκευάσθηκαν
αγωγοί, φράγµατα και αναχώµατα, ώστε η λίµνη να παραµένει αποξηραµένη για να την καλλιεργούν. Η κατασκευή και συντήρηση του έργου ελεγχόταν από τους άρχοντες του οικοδοµικού συγκροτήµατος στο γειτονικό Γλα. Κάποιοι µελετητές δικαιολογούν τις Στυµφαλίδες όρνιθες ως δηλητηριώδη και θανατηφόρα αέρια της λίµνης ή σαν κουνούπια από έλη, που προκαλούσαν πυρετούς. Πιθανόν λοιπόν ο µύθος µε τις Στυµφαλίδες όρνιθες να σχετίζεται µε έργα
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διαχείρισης των υδάτων που εκτελέστηκαν εκεί κατά τους προϊστορικούς χρόνους(γειτονική
κοιλάδα του Φενεού) ( Βαλαβάνης Π. σελ. 20).
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜

Οι Ολυµπιακοί αγώνες θεσπίστηκαν τον 8ο αι. π.Χ. Η τεράστια φήµη τους προκάλεσε τοπικές διαµάχες για τον έλεγχο της περιοχής, τις οποίες απηχούν οι ιδρυτικοί µύθοι των αγώνων.
Οι Πισάτες υποστήριζαν ότι τους ίδρυσε ο Πέλοπας, αφού νίκησε σε αρµατοδροµία το βασιλιά
της περιοχής Οινόµαο και νυµφεύτηκε την κόρη του Ιπποδάµεια. Οι αντίπαλοι των Πισατών, οι
∆ωριείς Ηλείοι, υποστήριζαν ότι τους αγώνες ίδρυσε ο Ηρακλής.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή και τα προηγούµενα µαθήµατα.
Οι ερωτήσεις 1 και 2 στο Βιβλίο του Μαθητή αξιοποιούν τα παραθέµατα και τονίζουν την
ευρηµατικότητα και εξυπνάδα του ήρωα. Στη συζήτηση που θα γίνει ο δάσκαλος µπορεί να
αναφερθεί στις προσπάθειες των ανθρώπων, παλιότερα και σήµερα, να καλυτερέψουν τη ζωή
τους µε εγγειοβελτιωτικά έργα. Η ερώτηση 3 µε τη βοήθεια του παραθέµατος 7 υπογραµµίζει
τη σχέση του Ηρακλή µε τα Ολύµπια και τα Νέµεα.
Η 1η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών δίνει την ευκαιρία για τις πρώτες απόπειρες
σύγκρισης των πληροφοριών που δίνουν οι πηγές.
Η 2η δραστηριότητα προεκτείνει τη συζήτηση που ξεκίνησε µε τη 2η ερώτηση του Βιβλίου.
Η 3η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικής σκέψης
των µαθητών.

ΜΑΘΗΜΑ 5 : ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκεται να αντιληφθούν οι µαθητές το ρόλο του Ηρακλή ως εκπολιτιστή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ˆ˜ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙ‹˜

Εµφανίζεται ως σωτήρας του ανθρώπου, καθώς επιβάλλει την κοινωνική και ηθική τάξη
υποτάσσοντας περιθωριακές κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι Αµαζόνες, και τιµωρώντας
απάνθρωπα στοιχεία, όπως το Βούσιρι και το ∆ιοµήδη. Η σύγκρουσή του µε το ∆ία για την απελευθέρωση του Προµηθέα, είναι η πιο χαρακτηριστική εκπολιτιστική του ενέργεια.
«Ο Ηρακλής προσπαθεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη ηθική τάξη (απελευθέρωση του
καλού), που όµως συγκρουόταν µε την ηθική τάξη των θεών (τιµωρία του Προµηθέα από τον
∆ία)» (Βαλαβάνης Π., σ. 24).
Η ζώνη της Ιππολύτης ήταν δώρο του θεού Άρη και αποτελεί φορέα δύναµης για τον κάτοχό της.
Το νησί Ερύθεια και ο Γηρυόνης βρίσκονται στον Ωκεανό, πέρα από τον κόσµο των ζωντανών
και σχετίζονται µε τον Κάτω Κόσµο. Ο Ηρακλής αγωνίζεται µε τα στοιχεία αυτά και τα νικά. Είναι
ένα ακόµα βήµα προς την αθανασία, που θα την κερδίσει ανεβάζοντας τον Κέρβερο από τον
Άδη. Τον ίδιο συµβολισµό έχει και η κάθοδος στον Άδη για να επαναφέρει τη νεκρή Άλκηστη.
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«Από τον 5ο αι. π.X. παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή στην αντίληψη των ανθρώπων
για τον ήρωα. Ο επικός πολεµιστής, εκφραστής της σωµατικής ρώµης, µεταµορφώνεται σε
ήρωα πιο ανθρώπινο, που ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές αγωνίες των ανθρώπων και κυρίως για τη θεµελιώδη αγωνία για τον θάνατο. Είναι ο Ηρακλής των τραγικών ποιητών και ο
ηθικός ήρωας των σοφιστών. H πτυχή αυτή αποκαλύπτεται σε τρεις από τους άθλους του,
στα βόδια του Γηρυόνη, στη σύλληψη του Κέρβερου και στα µήλα των Εσπερίδων» (Βαλαβάνης Π. ό.π.).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή και στα προηγούµενα µαθήµατα.
Η 1η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή ανακαλεί προηγούµενες γνώσεις των µαθητών από
το µύθο της αρπαγής της Ευρώπης και προσφέρεται για συγκρίσεις και συσχετισµούς. Η 2η
ερώτηση αναδεικνύει το παράθεµα 7 και την εικόνα 6. Αν υπάρχει χρόνος ο δάσκαλος µπορεί
να επιµείνει στην περιγραφή της εικόνας µε το κύπελλο, ρωτώντας τα παιδιά από πού καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για θαλασσινό ταξίδι, τι καιρό κάνει, πώς είναι η θάλασσα…
Η 1η και 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών στηρίζεται στην παρατήρηση εικόνων
και ειδικά η 2η προσφέρεται και για την αξιοποίηση της έννοιας τεχνικός πολιτισµός µε συγκρίσεις και συσχετισµούς των όπλων της αρχαίας εποχής µε τη σηµερινή.
Με την 3η δραστηριότητα ασκούνται οι µαθητές στην αξιοποίηση γραπτών πηγών, ελέγχεται
ο βαθµός κατανόησης του περιεχοµένου τους και καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη. Ως
εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης του παραθέµατος προτείνεται η δραµατοποίησή του.

ΜΑΘΗΜΑ 6 : Ο ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΤΟΥ Α∆Η ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ
ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκονται και οι εξής στόχοι:
– Να δουν τον Ηρακλή ως τιµωρό της αδικίας και προστάτη της ηθικής και κοινωνικής τάξης.
– Να κατανοήσουν κατά το δυνατόν την αποµυθοποίηση του θανάτου µε την κάθοδο και
επάνοδο του Ηρακλή από τον Άδη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αρπαγή του Κέρβερου συµβολίζει την κυριαρχία του Ηρακλή πάνω στο θάνατο.
Η κάθοδος του ήρωα στον Άδη και η επιστροφή, του εξασφαλίζει το ανέβασµα στη ζωή,
στην αθανασία και τη θεοποίηση (Ελληνική Μυθολογία, τόµ. 4, σελ. 67).
Τα χρυσά µήλα συµβολίζουν την αθανασία και την αιώνια νεότητα και ανοίγουν στον
Ηρακλή το δρόµο της αθανασίας. Για την απόκτηση των µήλων υπάρχουν δύο παραλλαγές. Η µία θέλει τον Άτλαντα να φέρνει τα µήλα στον Ηρακλή και η άλλη να τα παίρνει ο
ίδιος, αφού κοιµίζει το φίδι µε τη βοήθεια των Εσπερίδων. Η δεύτερη εκδοχή, που φαίνεται
να είναι και η πρωταρχική, ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτήρα του Ηρακλή και στο νόηµα του άθλου, αφού αντιµετωπίζει ο ίδιος το φίδι.
Το θέµα του φιδιού που φυλάει κρυµµένους θησαυρούς είναι συχνό και στα παραµύθια.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή και στα προηγούµενα µαθήµατα.
Η 1η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή δίνει την ευκαιρία να ασκηθούν οι µαθητές στην παρατήρηση και περιγραφή εικόνων και παράλληλα να διαπιστώσουν επιβιώσεις της µυθολογίας
στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Παρόµοιο στόχο έχει και η 1η δραστηριότητα του Τετραδίου
Εργασιών, η οποία συνδέει τα εσπεριδοειδή µε το µυθικό κήπο των Εσπερίδων.
Η 2η ερώτηση αξιοποιεί το παράθεµα 2 και υπογραµµίζει το ρόλο της Αθηνάς και του Ερµή
ως συµπαραστατών του Ηρακλή.
Η 3η ερώτηση δίνει την ευκαιρία για τις πρώτες απόπειρες σύγκρισης πηγών. Η βοήθεια του
δασκάλου κρίνεται απαραίτητη. Παρόµοια είναι και 4η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών.
Η 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών απευθύνεται στη φαντασία και τη δηµιουργική
σκέψη των µαθητών και συµβάλλει στην ανάπλαση του µύθου από τους µαθητές.
Η 3η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η διαθεµατική έννοια ÚﬁÔ‰Ô˜-ÂÍ¤ÏÈÍË και να αντιληφθούν οι µαθητές ότι σήµερα οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από
τους ανθρώπους των παλαιότερων εποχών, οι οποίοι δηµιουργούσαν µύθους, για να εξηγήσουν αυτά που δεν καταλάβαιναν. Έτσι πίστευαν ότι στο σηµερινό Γιβραλτάρ βρίσκεται το τέλος του κόσµου, γιατί αποκεί ξεκινούσε ο απέραντος Ωκεανός, που αποτελούσε το δυτικό όριο
του αρχαίου κόσµου. Περνώντας από το σηµερινό Γιβραλτάρ ο Ηρακλής έστησε δυο στήλες,
τις Ηράκλειες στήλες.

ΜΑΘΗΜΑ 7 : ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΣΤΟΧΟΙ
Εκτός από τους στόχους που αναφέρονται στο 1ο µάθηµα, µε το σηµερινό µάθηµα επιδιώκονται και οι εξής στόχοι:
– Να κατανοήσουν τη θεοποίηση του Ηρακλή ως επιβράβευση των αγώνων του, αλλά και
ως αισιόδοξη υπόσχεση για τους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται για το καλό.
– Να δουν πως ο Ηρακλής λειτούργησε ως πρότυπο για τις επόµενες γενιές, πρότυπο δύναµης και εξουσίας για τους βασιλιάδες, πρότυπο ηθικής για τους απλούς ανθρώπους.
– Να εκτιµήσουν το γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει τόσοι αιώνες από τότε που δηµιουργήθηκε ο µύθος του Ηρακλή, όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν το όνοµά του
και τις πράξεις του.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹

Η αυτοπυρπόληση του Ηρακλή έγινε στην Οίτη, τόπο µε αρχαιότατη λατρεία. Στην αρχαία
λατρεία η φωτιά είχε ρόλο καθαρτήριο ή θεωρούνταν µέσο απελευθέρωσης από το ανθρώπινο στοιχείο και ένωσης µε το θεϊκό.
Η άνοδος του Ηρακλή στον Όλυµπο και η αποθέωσή του δείχνει τη µετάβαση από την υπόσταση του ήρωα, του θνητού, σε αυτήν του θεού, του αθάνατου, που κατοικεί στον Όλυµπο και
εποπτεύει τη ζωή των ανθρώπων. Ο γάµος του µε την ήβη(νεότητα) εκφράζει το ρόλο του ως
προστάτη της αιώνιας νεότητας (Βαλαβάνης Π. ό.π.).
Οι άθλοι του Ηρακλή είναι ένα θέµα που επανέρχεται σε κάθε µορφή τέχνης µε εκπλήσ38

σουσα συχνότητα, αποκαλύπτοντας την πρωταρχική θέση που πήρε στο αναγεννησιακό θεµατολόγιο ως σύµβολο της σωµατικής ρώµης και των πνευµατικών ικανοτήτων του αναγεννησιακού ανθρώπου.
H ‰È·¯ÚÔÓ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹

Σε όλη την αρχαιότητα έγινε πολιτική εκµετάλλευση του µύθου του Ηρακλή. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι ∆ωριείς, οι οποίοι για να δικαιολογήσουν ως επιστροφή την εισβολή και εγκατάστασή τους στην Πελοπόννησο(11ος-10ος αι π.Χ.), επινόησαν το µύθο ότι ήταν
απόγονοι του Ηρακλή, που είχαν εκδιωχθεί από τον Ευρυσθέα. Μεγαλοµανείς Ρωµαίοι αυτοκράτορες συνήθιζαν να µιµούνται τον Ηρακλή και να φέρουν ρόπαλο και λεοντή.
«H τάση του Μεγάλου Αλεξάνδρου να έχει τον Ηρακλή ως ένα από τα πρότυπά του καθιέρωσε τον ήρωα ως ηγεµονικό πρότυπο όχι µόνο για την Αρχαιότητα, αλλά και για όλους τους ηγεµονικούς οίκους ως τις ηµέρες µας. Αντίστοιχη υιοθέτηση του ήρωα έγινε και από τον χριστιανισµό, αφού ο ήρωας υπηρέτησε αξίες που έµοιαζαν µε τις αξίες των πρώτων χριστιανών: είχε κοπιαστική ζωή αγωνιζόµενος µόνο για το καλό, χωρίς προσωπικό όφελος. Και αυτό, στο τέλος, του
πρόσφερε την αθανασία. Πράγµατι ο Ηρακλής είναι ήρως µέγιστος. Μέγιστος στο χώρο, µέγιστος στο χρόνο, µέγιστος σε επιτεύγµατα. Οι µεταµορφώσεις του, από το άγριο και το ηρωικό ως
το ανθρώπινο και το ηθικό, είναι οι φάσεις της εξέλιξης της ανθρωπότητας και του ελληνικού
πνεύµατος. Τελικά δεν υπάρχει καµία πτυχή του ανθρώπινου πολιτισµού που να µην αποτυπώνεται στη ζωή και στα έργα αυτού του Έλληνα, του οικουµενικού ήρωα» (Βαλαβάνης Π. ό.π.).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή και στα προηγούµενα µαθήµατα.
Η 3η ερώτηση του Βιβλίου του Μαθητή υπογραµµίζει την παγκοσµιότητα του Ηρακλή και
στοχεύει στην ανάδειξη της διαθεµατικής έννοιας ¯ÒÚÔ˜.
Η 1η και η 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών απευθύνονται στη φαντασία, στη δηµιουργική σκέψη αλλά και στην κρίση των µαθητών. Είναι σκόπιµο να προηγηθεί σχετική συζήτηση και να αφεθούν τα παιδιά να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
Για την 3η δραστηριότητα η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το θαυµασµό που ένιωθαν
οι βασιλιάδες για τον Ηρακλή, αλλά και στα έµµεσα µηνύµατα που ήθελαν να περάσουν στους
υπηκόους τους για τη µεγάλη δύναµή τους. Χρήσιµο θα φανεί το παράθεµα 5.
Η 4η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν την επιβίωση της ελληνικής µυθολογίας στην καθηµερινή µας ζωή και να συνδέσουν το παρελθόν µε το παρόν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Ο ΘΗΣΕΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1: ΘΗΣΕΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τους µύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώµατα του Θησέα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ (και για τα τρία µαθήµατα της ενότητας)
http://www.mythologia.8m.com/thiseas.html
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http://www.sikyon.com/Athens/Theseus/theseus_gr01.html
http://www.globalusers.com/theseus.php
http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/pfk66/omythos.htm

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ(και για τα τρία µαθήµατα της ενότητας)
Γιαλουράκη Σοφία, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ª˘ıÔÏÔÁ›·: £ËÛ¤·˜, Άγκυρα, Αθήνα, 1992.
Βελετά-Βασιλειάδη Μ., ¢·›‰·ÏÔ˜ Î·È ÿÎ·ÚÔ˜, Άγκυρα, Αθήνα 1992.
∆ικαίου Ελένη, £ËÛ¤·˜, Ô ‹Úˆ·˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, Πατάκης, Αθήνα 2000.
Λουντέµης Μενέλαος, √ £ËÛ¤·˜, ∆ωρικός, Αθήνα, 1987.
Μπιούµπι Φρίντα, °›Á·ÓÙÂ˜ ·ÎÔ›ÌËÙÔÈ ÎÈ ¿ÏÔÁ· ÊÙÂÚˆÙ¿ (ª¤ÚÔ˜ µ′- √È ‹ÚˆÂ˜), Εξάντας, Αθήνα, 1992.
Στεφανίδης Μενέλαος, £ËÛ¤·˜-¶ÂÚÛ¤·˜, Σίγµα, Αθήνα, 1986.
Στρατίκης Πότης, ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È £ËÛ¤·˜, Στρατίκη, Αθήνα, 1986.
Τσουκαλάς Γεώργιος, £ËÛ¤·˜ Î·È ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ˜, Άγκυρα, Αθήνα, 1995
Χατζηµανώλη Αν., £ËÛ¤·˜. ∏ ¿ÏË ÌÂ ÙÔ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ, Κίρκη, Αθήνα 2000.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν αυτά που επισηµαίνονται στην Εισαγωγή και στο 1ο µάθηµα της 1ης ενότητας.
Η ερώτηση 1 στο Βιβλίο του Μαθητή στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας ¯ÒÚÔ˜ και συνδέεται µε το µάθηµα της Γεωγραφίας. Η 2η ερώτηση αξιοποιεί το παράθεµα 2 και καλεί τους
µαθητές να αντλήσουν πληροφορίες για τους άθλους του Θησέα.
Η 1η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιεί µια εικαστική πηγή και στοχεύει στην
ανάπτυξη της φαντασίας των µαθητών, στην κατανόηση της θέσης των ηρώων και στη διατύπωση των πιθανών σκέψεών τους. Έτσι καλλιεργείται και η ÂÓÛ˘Ó·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË και η
εκφραστική ικανότητα των µαθητών.
Στην άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών εύκολα τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίσουν επάνω δεξιά τον Προκρούστη µισοξαπλωµένο στο φονικό κρεβάτι, κάτω δεξιά τον Σκίρωνα και τη
φοβερή χελώνα, αριστερά το Σίνι, που είναι πιασµένος από ένα δέντρο και στη συνέχεια την
αγριογουρούνα Φαιά. Παριστάνονται ακόµη η πάλη του Θησέα µε τον Κερκύονα (επάνω) και
ο Μαραθώνιος ταύρος(κάτω), που δεν αναφέρονται στα κείµενα, αλλά µπορεί να συµπληρώσει ο διδάσκων. Στο κέντρο είναι ο σηµαντικότερος άθλος του Θησέα, η εξόντωση του Μινώταυρου, η αναπαράσταση του οποίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προϊδεασµός για το επόµενο µάθηµα.

ΜΑΘΗΜΑ 2 : Ο ΘΗΣΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να αξιολογήσουν το χαρακτήρα του Θησέα και την απόφασή του να πάει ο ίδιος στην Κρήτη.
– Να εκτιµήσουν το ρόλο του βοηθού- συµπαραστάτη, που έχει η Αριάδνη.
– Να συνδέσουν το µύθο του Μινώταυρου µε τη Μινωική θαλασσοκρατία.
– Να κατανοήσουν όρους όπως Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜, Ì›ÙÔ˜ ÙË˜ ∞ÚÈ¿‰ÓË˜.
– Να συνδέσουν το µύθο του λαβύρινθου µε το πολύπλοκο µινωικό ανάκτορο της Κνωσού.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο µύθος του Μινώταυρου συµβολίζει τη θαλασσοκρατία των Κρητών και την κυριαρχία τους
στον ελλαδικό χώρο. Πολλές πόλεις ήταν αναγκασµένες να πληρώνουν φόρο υποτέλειας. Έτσι
πλήρωνε και η Αθήνα, µέχρι που ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο και σηµατοδότησε το τέλος της
κυριαρχίας της Κρήτης. Αν η ιστορία του Μινώταυρου είναι µύθος, ο λαβύρινθος πρέπει να υπήρξε
στ’ αλήθεια, γιατί η αναπαράστασή του βρέθηκε πάνω σε νοµίσµατα που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στην Κρήτη, στο παλάτι της Κνωσού. Είναι πολύ πιθανό ο λαβύρινθος να είναι το ίδιο το ανάκτορο που είχε εκατοντάδες δωµάτια και ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ο διπλός πέλεκυς λεγόταν λάβρυς
κι από κει πήρε το όνοµά του το ανάκτορο της Κνωσού, λαβύρινθος = ο οίκος του διπλού πέλεκυ.
Σήµερα οι λέξεις «λαβύρινθος» και «δαίδαλος» πέρασαν στη γλώσσα µας και σηµαίνουν
ένα σύνολο µπερδεµένων πραγµάτων. Λέµε για παράδειγµα: δαιδαλώδεις δρόµοι.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις στο Βιβλίο του Μαθητή στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των
µαθητών και στην ανάδειξη του χαρακτήρα των βασικών ηρώων Θησέα και Αριάδνης. Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου είναι ένα αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών, ο γνωστός λαβύρινθος.
Η 2η δραστηριότητα αξιοποιεί µια εικονική πηγή, προτρέπει στην προσεκτική παρατήρησή της,
αλλά και στην αναπαράσταση των κινήσεων από τους µαθητές, για να αναγνωρίσουν ανάλογες
κινήσεις του σήµερα. Είναι µια καλή ευκαιρία για ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÈÎﬁÓ·˜.

ΜΑΘΗΜΑ 3: Ο ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν τους λόγους που ο Θησέας θεωρείται ο πιο σπουδαίος ήρωας της Αττικής και συνδέθηκε µε την ιστορία της.
– Να γνωρίσουν το µύθο του ∆αίδαλου και του Ίκαρου και να τον συνδέσουν µε την πρώτη
προσπάθεια του ανθρώπου να κυριαρχήσει στον αέρα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ £ËÛ¤·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÚﬁÛˆÔ

Γύρω στα µέσα του 6ου αι. π.Χ., ο Θησέας συνδέεται µε την ιστορική παράδοση της Αθήνας.
Θεωρείται ως ο ισχυρός και σώφρων βασιλιάς, ο συνοικιστής της Αθήνας(Θουκυδίδης Β 15),ο
υποστηρικτής του Αθηναϊκού δήµου και ο προστάτης των αδικηµένων. Το 475 π.Χ. ο Κίµωνας εκστρατεύει στη Σκύρο, βρίσκει σ’ ένα παλιό τάφο τα λείψανα του ήρωα, τα µεταφέρει στην Αθήνα,
τα τοποθετεί στο Θησείο και καθιερώνει µια µεγάλη γιορτή προς τιµή του ήρωα, τα Θησεία.
√ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¢·›‰·ÏÔ˜

Μια οµάδα φοιτητών του Μ.Ι.Τ. στις 23 Απριλίου του 1988 κατάφερε να καλύψει την απόσταση από την Κρήτη στην Σαντορίνη (118 χιλιόµετρα) µε τρόπο αντίστοιχο του ∆αίδαλου. Το
ιπτάµενο όχηµα που χρησιµοποίησαν, βάρους 33 µόλις κιλών, είχε µελετηθεί και κατασκευαστεί από οµάδα φοιτητών του Μ.Ι.Τ. σαν ιπτάµενο ποδήλατο. Στην πτήση του από την Κρήτη
προς την Σαντορίνη κινήθηκε µε την δύναµη του Έλληνα πρωταθλητή ποδηλασίας Κανέλλου
Κανελλόπουλου. Η διαδροµή κράτησε τρεις ώρες και πενήντα τέσσερα λεπτά µέχρι που το
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ιπτάµενο ποδήλατο προσθαλασσώθηκε σχεδόν στην παραλία της Σαντορίνης. Η επιβεβαίωση
της ικανότητας ιπτάµενης απόδρασης απ' την Κρήτη ήταν γεγονός! Για περισσότερα βλέπε:
Χρήστος Λάζος: ªË¯·ÓÈÎ‹ & ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.
§·‚˘ÚÈÓıÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›

Ο Θησέας επιστρέφοντας στην Αθήνα πέρασε κι από τη ∆ήλο. Εκεί, για να τιµήσει το θεό Απόλλωνα, χόρεψε µαζί µε τους νέους της Αθήνας που γλίτωσαν από το Μινώταυρο, ένα χορό, το γέρανο, που µε τους ελιγµούς του αναπαριστούσε τους πολύπλοκους διαδρόµους του Λαβύρινθου.
Τέτοιοι χοροί σώζονται ακόµα και σήµερα. Ο πιο γνωστός από τους «Λαβυρινθικούς» χορούς είναι
ο «Τσακώνικος», χορός Πελοποννησιακός σε ρυθµό 5/8. Σ’ αυτόν, οι χορευτές αλλάζουν φορά σε
ηµικυκλικά σχήµατα, δηµιουργώντας έναν πραγµατικό λαβύρινθο µε τις χορευτικές κινήσεις τους.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η 1η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή στοχεύει να συνδέσει την ονοµασία πολλών περιοχών της Ελλάδας µε σχετικούς µύθους. Σχετικά µε την ονοµασία του Αιγαίου σηµειώνουµε και
τα εξής. Με την ιστορία του Αιγέα οι Αθηναίοι θέλησαν να συνδέσουν µια για πάντα το Αρχιπέλαγος µε την πόλη τους. Πιθανός όµως είναι και ο συσχετισµός µε τη λέξη αίξ (της αιγός), που
σηµαίνει το αγριοκάτσικο, αλλά και το κύµα που πηδά ψηλά σαν το γρήγορο ζώο.
Η 2η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή και 1η δραστηριότητα του Τετραδίου Εργασιών αξιοποιεί το παράθεµα 2, για να γνωρίσουν οι µαθητές το µύθο του ∆αίδαλου και του Ίκαρου και τις
πρώτες προσπάθειες των ανθρώπων «να πετάξουν» (παρατήρησαν το πέταγµα των πουλιών).
Καλό είναι να αξιοποιηθούν και οι εικόνες συγκρίνοντας δύο έργα διαφορετικών εποχών
µε το ίδιο θέµα.
Εκµεταλλευόµενος ο δάσκαλος το συµπληρωµατικό υλικό µπορεί να κάνει αναφορές στην
κατάκτηση των αιθέρων και του διαστήµατος από τον άνθρωπο (θεµελιώδεις έννοιες: ÂÍ¤ÏÈÍË
και ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜).
Η 2η ερώτηση του Τετραδίου συνδέει τα κατορθώµατα του Θησέα µε την ανακήρυξή του
ως βασιλιά της Αθήνας. Ο διδάσκων ενηµερώνει τους µαθητές για το Θησέα ως βασιλιά.
Η 3η και 4η δραστηριότητα του Τετραδίου συνδέονται µε το γλωσσικό µάθηµα και την αισθητική αγωγή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1: Ο ΦΡΙΞΟΣ, Η ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ∆ΕΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να προετοιµαστούν οι µαθητές για την κατανόηση του µύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας
– Να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισµού των αρχαίων και να τα συγκρίνουν µε αντίστοιχα
σηµερινά.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√È ı˘Û›Â˜

Οι αιµατηρές θυσίες των αρχαίων αρχικά απαιτούσαν ανθρώπινα θύµατα. Αργότερα έγινε
η αντικατάστασή τους µε ζώα.
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√È ı˘Û›Â˜ ˙ÒˆÓ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË

Ένα από τα µεγαλύτερα πανηγύρια στη Λέσβο είναι το πανηγύρι του ‘Ταύρου’ που διαρκεί 4
µέρες. Γίνεται προς τιµήν του Αγίου Χαράλαµπου και λαµβάνει χώρα στα τέλη Μαΐου στο χωριό
Αγία Παρασκευή. Την Παρασκευή, ο ταύρος που έχει επιλεγεί για τη θυσία στολίζεται µε πολύχρωµα αγριολούλουδα και µαζί µε την εικόνα του Αγίου, γίνεται περιφορά σε όλο το χωριό µε
συνοδεία µουσικής. Το Σάββατο το ζώο µεταφέρεται έξω από το εκκλησάκι του Αγίου, όπου ευλογείται και ύστερα θυσιάζεται (κουρµπάνι). Η όλη θυσία-γιορτή τελειώνει την Κυριακή µε ιππικούς αγώνες, µε συνεστιάσεις των κατοίκων, όπου µοιράζεται το κισκέκι (το κρέας του ταύρου
µαγειρεµένο µε στάρι και κρεµµύδια), και οµαδική διασκέδαση στην πλατεία του χωριού.
Παρόµοιο τελετουργικό ακολουθείται και στο χωριό Αγιάσος της Λέσβου την παραµονή και
ανήµερα της εορτής του Προφήτη Ηλία στις 19 και 20 Ιουλίου, καθώς και στη Νάουσα και τη
Γουµένισσα του νοµού Ηµαθίας προς τιµήν του Αγ. Τρύφωνα, προστάτη του τρύγου και σε πολλά άλλα µέρη της Ελλάδος που θα µας αναφέρουν οι µαθητές µας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ(και για τα τρία µαθήµατα της ενότητας)
http://www.greece.org/poseidon/work/argonautika/argo.html
http://www.timelessmyths.com/classical/argonauts.html
http://www.kat.gr/kat/P/km/Txt/ArgoNaftes.htm(ελληνικά)
http://www.bulfinch.org/fables/bull17.html
http://mythologia.8m.com/argo5.html(ελληνικά)
http://www.milica.com.au/greek_myths/legends/argo1.htm

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (και για τα τρία µαθήµατα της ενότητας)
Βαρδίκος ∆ηµήτρης, √ ºÚ›ÍÔ˜ Î·È Ë ŒÏÏË, Βαρδίκος ∆. & Ι. Ο.Ε., Αθήνα, 1988.
Βλαχοπούλου Στέλλα, π¿ÛˆÓ, Ελληνικά γράµµατα, 2001.
Γκέρτσου-Σαρρή Άννα, ∞ﬁ ÙÔ ª‡ıÔ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·: √ÚÊ¤·˜, Κέδρος, Αθήνα 1997.
∆ικαίου Ελένη, Ιάσονας, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, Πατάκης, 2000.
Κανάβα Ζωή, √ ·ÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ªËÏ›ÙÛ·, Αστήρ, Αθήνα, 1991.
Μπαλούµης Γ. Επαµεινώνδας, °È· ÙËÓ ∫ÔÏ¯›‰· - ∞ÚÁÔÓ·‡ÙÂ˜, Λωτός, Αθήνα, 1986.
Σταθάτου Φράνση, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ∂ÎÛÙÚ·ÙÂ›·, Άγκυρα, Αθήνα, 1990.
Στεφανίδης Μενέλαος, ∞ÚÁÔÓ·‡ÙÂ˜, Σίγµα, Αθήνα, 1992.
Στρατίκης Πότης, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ∂ÎÛÙÚ·ÙÂ›·, Στρατίκη, Αθήνα, 1987.
Χωρεάνθη Ελένη, √ π¿ÛÔÓ·˜, Σµυρνιωτάκης, Αθήνα, 1995.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
°È· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÓÒÛË˜

Η προσέγγιση και η επεξεργασία της νέας γνώσης γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας, σελ. 3-5 της Εισαγωγής.
Προτείνεται η αξιοποίηση του χάρτη, για τον εντοπισµό περιοχών που έχουν πάρει την
ονοµασία τους από µυθικά πρόσωπα όπως: Ελλήσποντος, Ηράκλειο, Ικαρία, Αθήνα, Αιγαίο Πέλαγος, Ερµούπολη... (ερώτηση 1 Βιβλίου και άσκηση 1 Τετραδίου Εργασιών). Κατάκτηση της έννοιας ¯ÒÚÔ˜ και παράλληλα γλωσσική άσκηση.
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Η προσφυγή του Αθάµα στο µαντείο των ∆ελφών δίνει την ευκαιρία να ανακαλέσουν οι µαθητές προϋπάρχουσες γνώσεις για την Πυθία και το µαντείο των ∆ελφών (ενότητα θεοί).
Καλό είναι να επισηµάνουµε στους µαθητές ότι ο Αθάµας αποφάσισε να θυσιάσει το παιδί
του, γιατί πίστεψε ότι µόνο έτσι θα έσωζε το λαό του.
Το παράθεµα (3) «Οι αρχαίοι λάτρευαν τους θεούς τους µε θυσίες» συνδέεται µε τη θυσία
του κριαριού που πρόσφερε ο Φρίξος στο ∆ία. Είναι ευκαιρία να αναφερθούµε στα λατρευτικά
έθιµα των αρχαίων, που πολλά απ’ αυτά διατηρούνται µέχρι σήµερα, όπως οι θυσίες ζώων στις
γιορτές των Αγίων (βλέπε εικόνα στο Τετράδιο Εργασιών). Σίγουρα οι µαθητές θα έχουν πολλά
να πουν από τις περιοχές τους(δραστηριότητα 3 Τετραδίου Εργασιών).
Ο ακοίµητος δράκος που φύλαγε το χρυσόµαλλο δέρας, µπορεί να συνδεθεί µε το δράκο
που φύλαγε τα µήλα των Εσπερίδων.

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν το µύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας
– Να συνδέσουν το µύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας µε τις προσπάθειες των Αχαιών να
κατακτήσουν πλούσιους τόπους.
– Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που απέδιδαν οι αρχαίοι στην τέχνη(µουσική) και τη
διαχρονική της αξία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Αργοναυτική εκστρατεία είναι η πρώτη µεγάλη θαλασσινή περιπέτεια των Ελλήνων. ∆είχνει τον πόθο της ελληνικής φυλής για µακρινά ταξίδια σε άγνωστους τόπους. Στην επιχείρηση
αυτή παίρνουν µέρος οι περισσότεροι ήρωες. Συνολικά 54 ήρωες από όλη την Ελλάδα έλαβαν
µέρος στην εκστρατεία. Η µελέτη του καταλόγου των Αργοναυτών µπορεί να µας οδηγήσει σε
εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα. Πρώτα απ' όλα τεκµηριώνει την άποψη ότι η Αργοναυτική
εκστρατεία είχε πανελλήνιο χαρακτήρα.
Οι Έλληνες γνώριζαν ότι η θρυλική Κολχίδα ήταν πλούσια σε χρυσό, αλλά και σε χαλκό, ο
οποίος αποτελούσε το βασικό υλικό της εποχής. Από τη γνώση τους αυτή πηγάζει και ο µύθος
περί του χρυσόµαλλου δέρατος, ο οποίος όµως δεν είναι και τόσο µύθος! Σύµφωνα µε µία τεχνική οι χρυσοθήρες χρησιµοποιούσαν προβιές προβάτων για την συλλογή του πολυτίµου µετάλλου από τους ποταµούς, όπως περίπου οι σύγχρονοι χρυσοθήρες χρησιµοποιούσαν τα κόσκινα. Τα ψήγµατα του µετάλλου επεκάθηντο στην προβιά, την οποία όταν ο χρυσοθήρας
έβγαζε από το νερό και άφηνε να στεγνώσει στον ήλιο, αυτή έµοιαζε µε «χρυσόµαλλη». Κάποιοι πρώιµοι Έλληνες ταξιδευτές µετέφεραν στην πατρίδα το θρύλο της Κολχίδος, ο οποίος ήταν
φυσικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχόντων, που επιθυµούσαν να διανοίξουν νέους
εµπορικούς δρόµους, ιδιαιτέρως προς περιοχές πλούσιες σε µέταλλα.
Βλέπε Roy Burrell: √È ŒÏÏËÓÂ˜, µετ. Σ. Γελαδάκη, εκδ. Ε. Ρώσση, 1993, σελ. 69.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Καλό είναι να προβληµατιστούν οι µαθητές, γιατί ο Πελίας αναθέτει ένα τόσο δύσκολο
άθλο στον Ιάσονα. Προφανώς για να τον εξοντώσει από τη διεκδίκηση του θρόνου(ερώτηση 1
Βιβλίου του Μαθητή).
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Με την αξιοποίηση της εικόνας 1 οι µαθητές µπορούν να αναδιηγηθούν την κατασκευή της
Αργώς (ερώτ 2 Βιβλίου Μαθητή) και να συνδέσουν την ονοµασία της µε τον Άργο (δραστηριότητα 2 Τετραδίου).
Με αφορµή τη συµµετοχή του Ορφέα µπορούµε να αναφερθούµε στο µύθο του Ορφέα
και της Ευρυδίκης και να συζητήσουµε στην τάξη για τη σηµασία που απέδιδαν οι αρχαίοι
στη µουσική. Η δύναµή της είναι τόσο µεγάλη, ώστε µπορεί να γοητεύσει ακόµα και το θάνατο. Εδώ µπορούµε να θυµίσουµε στους µαθητές την κάθοδο του Ηρακλή στον Άδη και
να τους επισηµάνουµε ότι αυτό που πέτυχε ο Ηρακλής µε τη δύναµή του, το πέτυχε ο Ορφέας µε τη µουσική. Καλό θα ήταν να γίνουν αναφορές και στο σήµερα (δραστηριότητα 3
Τετραδίου Εργασιών).
Αξιοποιώντας το παράθεµα 2, µιλάµε για τις Συµπληγάδες πέτρες. Αποτελεί µια καλή αφόρµηση, για το επόµενο κεφάλαιο.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου σχετίζεται µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών.
Με προσεκτικούς χειρισµούς και αξιοποιώντας τα συµπληρωµατικά στοιχεία, µπορεί ο εκπαιδευτικός να προχωρήσει στην αποµυθοποίηση και να συνδέσει την Αργοναυτική εκστρατεία
µε τις προσπάθειες των Αχαιών να κατακτήσουν πλούσιους τόπους.

ΜΑΘΗΜΑ 3: Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να εντοπίσουν στο χάρτη τις περιοχές που πέρασε η Αργώ.
– Να γνωρίσουν το χαρακτήρα της Μήδειας.
– Να συγκρίνουν τον Τάλω µε τα σύγχρονα ροµπότ.
– Να διαπιστώσουν κι άλλες επιβιώσεις της ελληνικής µυθολογίας(αστρονοµία).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√ ∞È‹ÙË˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·

Ένας παλιός χρησµός έλεγε ότι η εξουσία και η ζωή του Αιήτη θα κρατούσε όσο έµενε κρεµασµένο στη θέση του το χρυσόµαλλο δέρας. Έτσι όταν ο Ιάσονας µίλησε στον Αιήτη για το
σκοπό του ταξιδιού του, εκείνος θυµήθηκε το χρησµό και είδε στο πρόσωπο του Ιάσονα το φονιά και τον κλέφτη του θρόνου του. Έτσι θέλησε να τον εξοντώσει, αναθέτοντάς του τους δύσκολους άθλους.
∆¿Ïˆ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÌﬁÙ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜;

Mπορεί να φαντάζει σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, όµως απέχει πολύ λίγο από την
πραγµατικότητα. ∆ε θα χρειαστούν περισσότερο από µερικούς µήνες για να µπορούν όσοι το
επιθυµούν να ξεναγούνται στα εκθέµατα ενός µουσείου από ένα έξυπνο ροµπότ. Kαι να «βλέπουν» µέσα από τα µάτια του, στην οθόνη του υπολογιστή τους, διασυνδεδεµένοι µε το ∆ιαδίκτυο, τους πολιτιστικούς θησαυρούς µουσείων από όλο τον κόσµο.
Tα δύο ροµπότ που θα αναλάβουν το δύσκολο ρόλο του ξεναγού, ο Tάλως και ο Λεύκος,
έχουν ήδη κατασκευασθεί στο Eργαστήριο Mηχανικής Όρασης και Pοµποτικής του Iδρύµατος
Tεχνολογίας και Έρευνας.
Οι δοκιµές θα γίνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο στο Ίδρυµα Mείζονος Eλληνισµού, στο
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Bυζαντινό και Xριστιανικό Mουσείο Aθηνών, καθώς και στο γερµανικό µουσείο της Bόνης.
Ο Tάλως, το πρώτο ροµπότ που κατασκεύασε σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Ήφαιστος, αλλά
και γιος του ο Λεύκος «επανέρχονται» λοιπόν έµφορτοι µε γνώση και τεχνολογία για να κατακτήσουν τη ζωή µας (από τον ηµερήσιο τύπο).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όταν απαντάµε στην ερώτηση 1 του Βιβλίου καλά είναι να έχουµε υπόψη µας και τα παρακάτω. Στην Οδύσσεια αναφέρεται η θεά Ήρα, ως βοηθός των Αργοναυτών στο πέρασµά τους
από τις Συµπληγάδες. Στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου αναφέρεται η θεά Αθηνά.
Εδώ προτιµήθηκε η εκδοχή του Οµήρου, για να συµφωνήσει µε το παράθεµα 2 του προηγούµενου κεφαλαίου. Η συµβουλή του Φινέα να αφήσουν ένα περιστέρι να περάσει, µπορεί να
συνδεθεί µε το παράθεµα 2 του προηγούµενου κεφαλαίου, που αναφέρει ότι το περιστέρι
φέρνει την αµβροσία στο ∆ία και περνάει από τις πέτρες αυτές. Οι άθλοι τους οποίους αναθέτει ο Αιήτης στον Ιάσονα, µπορούν να συνδεθούν µε τους άθλους του Ηρακλή. Η σκοπιµότητα
είναι η ίδια. Να απαλλαχτεί αυτός που τους αναθέτει από την ενοχλητική παρουσία του ήρωα
(ερώτηση 2).
Στην ερώτηση 3, όπου υπογραµµίζεται ο ρόλος του βοηθού (Μήδεια), καλό είναι να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο ρόλο της Αριάδνης στο µύθο του Θησέα.
Με αφορµή το παράθεµα 6 µπορούµε να αναφέρουµε κι άλλους αστερισµούς ή πλανήτες
που πήραν το όνοµά τους από την ελληνική µυθολογία όπως: η Γη, ο Ερµής, η Αφροδίτη, ο
Άρης, ο ∆ίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Πλούτωνας, ο Ηρακλής, ο Κένταυρος. Οι µαθητές διαπιστώνουν µια ακόµα προέκταση της ελληνικής µυθολογίας (δραστηριότητα 1 Τετραδίου).
Η δραστηριότητα 2 του Τετραδίου εξυπηρετεί τη σύνδεση µε το µάθηµα της Γεωγραφίας.
Στο χάρτη του Βιβλίου του Μαθητή (εικόνα 3), δε σηµειώθηκαν τα µέρη που πέρασαν οι Αργοναύτες κατά την επιστροφή τους, για να µη δυσκολευτούν οι µαθητές. Εξαίρεση γίνεται στην
Κρήτη, για να συνδεθεί µε τον Τάλω.
Ο χάλκινος γίγαντας Τάλως είναι γνωστός στα παιδιά από το µύθο της Ευρώπης (ενότητα οι
θεοί). Ο Τάλως θεωρείται το πρώτο ροµπότ και µπορεί να δοθούν συµπληρωµατικά στοιχεία
για το σύγχρονο Τάλω-ξεναγό των µουσείων (δραστηριότητα 3 Τετραδίου).
Ο τρόπος του θανάτου του Ιάσονα, µπορεί να εξηγηθεί ως ταύτιση της ζωής του µε την Αργώ, που του πρόσφερε τόσο µεγάλη δόξα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2, 3, 4
ΣΤΟΧΟΙ
Με το µάθηµα αυτό, που είναι ένα από τα πέντε προβλεπόµενα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών επαναληπτικά µαθήµατα και αναπτύσσεται στο Τετράδιο Εργασιών, επιδιώκεται τα παιδιά:
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο τις έννοιες ‹Úˆ·˜, ¿ıÏÔ˜.
– Να κατανοήσουν, σ’ ένα βαθµό, ότι πίσω από τους µύθους κρύβεται ιστορική αλήθεια.
– Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά στοιχεία από τα επιµέρους µαθήµατα και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις.
– Να συµπληρώσουν τυχόν κενά και ελλείψεις που υπάρχουν.
– Να προετοιµαστούν για την εκπόνηση απλού σχεδίου εργασίας.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

Οι δραστηριότητες 1-4 δίνουν τη δυνατότητα για ένα είδος αξιολόγησης, και όχι βέβαια
βαθµολόγησης των παιδιών, για να διαπιστωθούν κενά κτλ. και να γίνουν επανορθωτικές παρεµβάσεις, όπως διευκρινίσεις, παραποµπή σε προηγούµενα µαθήµατα κτλ.
Στην ερώτηση 2 µπορούν να αναφερθούν οι σχετικοί µε τη διαχείριση των υδάτων άθλοι
(κόπρος Αυγεία, Στυµφαλίδες όρνιθες, Λερναία Ύδρα), αλλά και οι σχετικοί µε την εξηµέρωση
άγριων ζώων µύθοι(κάπρος Ερύµανθου, ελάφι της Άρτεµης, ταύρος της Κρήτης).
Η δραστηριότητα 3 δίνει την ευκαιρία να προβούν οι µαθητές σε σύγκριση των µύθων που
αφορούν τους δύο ήρωες και να εντοπίσουν κοινά στοιχεία, όπως ότι πάλεψαν µε τέρατα και
τα εξόντωσαν, ότι είχαν ένα βοηθό συµπαραστάτη(Ιόλαος-Αριάδνη), κτλ.
Με τις δραστηριότητες 5-9 γίνεται προετοιµασία (αρχική φάση) για την εκπόνηση σχετικού
µε τον Ηρακλή σχεδίου εργασίας. Το παιχνίδι της παντοµίµας γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας και αρέσει πολύ στα παιδιά. Η δραστηριότητα 6 χρειάζεται το εργαστήριο των Η/Υ και την
αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό των απαραίτητων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÂ˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ:

1. Μπαίνω στην ιστοσελίδα http://www.oikade.gr/class.asp?CatID=000000000000005.EL,
και λύνω το σταυρόλεξο µε τους άθλους του Ηρακλή ή συνθέτω τα παζλ µε τους άθλους.
2. Μπαίνω στην ιστοσελίδα http://www.edc.uoc.gr/worksweb/2669/Pages/competition/c1.htm
και αντιστοιχίζω τους 12 άθλους µε τις αναπαραστάσεις τους στις µετόπες του ναού του ∆ία
στην Ολυµπία, http://www.edc.uoc.gr/worksweb/2669/Pages/Activities/activity.htm παίζω βάζοντας στη σειρά τους άθλους.
3. Μπαίνω στην ιστοσελίδα http://www.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/figame.htm (εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ) και ανασυνθέτω σπασµένα αγγεία µε παραστάσεις από τη ζωή του
Ηρακλή(αριθµοί 8 και 11) ή παίζω ένα παιχνίδι γνώσεων στο http://www.e-yliko.gr/dimist.htm.
(Τ. Ανδριανόπουλος)
4. Αξιοποιώντας τις προτεινόµενες ιστοσελίδες (σελ. 31 του παρόντος βιβλίου), βρίσκω κάποια σύγχρονα έργα τέχνης, που έχουν εµπνευστεί από το µύθο του Ηρακλή.
Με τη δραστηριότητα 7 επιδιώκεται να διαπιστώσουν µόνοι τους οι µαθητές τη δόξα του Ηρακλή,
την παγκοσµιότητα και τη διαχρονία του, καθώς θα εντοπίσουν στο λεξικό πληθώρα πόλεων που
έχουν πάρει το όνοµά τους από τον ήρωα αυτό. Είναι γνωστές περισσότερες από 40 Ηράκλειες.
Με την ερώτηση 8 οι µαθητές θα διαπιστώσουν ότι η τηλεόραση και ο κινηµατογράφος
προβάλλουν µόνο τη σωµατική δύναµη του ήρωα.
Με τα σχέδια εργασίας αξιοποιούνται οι διδακτικές αρχές της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και καλλιεργούνται πολύ σηµαντικές για το µάθηµα αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα, δεξιότητες, όπως: συνεργασία, έρευνα, συλλογή, ταξινόµηση, παρουσίαση δεδοµένων κτλ. Το προτεινόµενο σχέδιο εργασίας εντάσσεται στις διδακτικές προτάσεις, που
αναπτύσσονται στην Εισαγωγή για τα σχέδια εργασίας και τη διάθεση του 10% του διδακτικού χρόνου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1: ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙ∆ΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να προϊδεαστούν για τη µυθολογική αιτία του Τρωικού πολέµου και να κατανοήσουν τη
σχέση που τον συνδέει µε την κρίση του Πάρη και την αρπαγή της ωραίας Ελένης.
– Να αντιληφθούν την εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τους θεούς τους (ανθρωποµορφισµός).
– Να κατανοήσουν την έννοια ¤ÚÈ‰·, να τη συσχετίσουν µε συνώνυµες και αντίθετες έννοιες και να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
– Να ασκηθούν στην προσέγγιση καταστάσεων και προσώπων µε ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡

Πριν από πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι είχαν σταµατήσει να σέβονται τους θεούς και είχαν γίνει τόσοι πολλοί, ώστε η θεά Γη δεν µπορούσε πια να τους σηκώσει στο στήθος της. Η
θεά παραπονέθηκε στο ∆ία για το πρόβληµά της και εκείνος, για να την ξεκουράσει, έσπειρε
διαµάχες µεταξύ των θνητών που οδήγησαν στο Θηβαϊκό πόλεµο, που είναι γνωστός ως "Επτά
επί Θήβας", στον οποίο πολλοί άνθρωποι έπεσαν στα πεδία των µαχών.
Φαίνεται όµως πως το πρόβληµα δεν είχε λυθεί οριστικά. ∆εν πέρασε πολύς καιρός και οι
άνθρωποι ξανάγιναν πολλοί. Αµήχανος ο ∆ίας µπροστά στην επανεµφάνιση του προβλήµατος
ζήτησε τη συνδροµή και άλλων θεών. Ο Μώµος, ο γιος της Νύχτας, τον συµβούλεψε να συλλάβει το σχέδιο ενός µεγάλου πολέµου, που αργότερα θα γινόταν γνωστός ως Τρωικός πόλεµος. Για την προετοιµασία του σχεδίου αυτού έπρεπε σε πρώτη φάση να γίνουν δυο πράγµατα: Από τη µια να φέρει στον κόσµο ο ίδιος ο ∆ίας µια πανέµορφη κόρη και από την άλλη να
υποχρεωθεί η Νηρηίδα Θέτιδα, την οποία έτσι κι αλλιώς ο ∆ίας ήθελε να εκδικηθεί, να παντρευτεί µ' έναν κοινό θνητό, τον Πηλέα. Έτσι κι έγινε. Από τη συνεύρεση του ∆ία µε τη Λήδα
γεννήθηκε η Ελένη, που δεν άργησε να γίνει γνωστή για την απερίγραπτη οµορφιά της, ενώ
παράλληλα άρχισαν να γίνονται οι προετοιµασίες για τους γάµους της Θέτιδας µε τον Πηλέα.
Τα δύο αυτά γεγονότα έδωσαν τις βασικές αφορµές για τη διεξαγωγή του θρυλικού πολέµου,
που οδήγησε στην καταστροφή της Τροίας και στο χαµό αναρίθµητων ανθρώπων, αλλά και
στην ανακούφιση της Γης.
Ο ∆ίας αποκλείει την Έριδα από τους γάµους της Θέτιδας, ακριβώς για να µπορέσει να
εφαρµόσει το σχέδιό του.
Η µαρτυρία ότι η Έριδα είχε χαράξει πάνω στο µήλο την επιγραφή «η καλή λαβέτω»είναι µεταγενέστερη (Λουκιανός, Θεών ∆ιάλογοι 20, 7).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πρόσθετες πληροφορίες έχουν σκοπό να ενηµερώσουν καλύτερα τον εκπαιδευτικό για το συγκεκριµένο µάθηµα. Την αξιοποίησή τους θα την αποφασίζει κάθε φορά ο
ίδιος. ∆εν είναι σκόπιµο αυτές να µεταφέρονται αυτούσιες στην τάξη.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1. Χάρτης µε τα βουνά, τις τοποθεσίες και τα ονόµατα των πόλεων που αναφέρονται στο
µύθο.
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://mythologia.8m.com/grmenu.htm( πολύ καλή σελίδα στα ελληνικά).
http://www.plefsis.gr/mithologia.ht
http://www.typos.com.cy/mythologia

CD
Ελληνική Μυθολογία, εκπαιδευτικό λογισµικό, Γεννάδειος Σχολή.
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, Ελληνική Μυθολογία (Virtual Reality S.A).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Γιαννακούρου Μ., ∏ ·Ú·Á‹ ÙË˜ ˆÚ·›·˜ ∂Ï¤ÓË˜, (διασκευή), Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000.
Κολυδά Μ., πÛÙÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ, Αθήναι 1953.
Στεφανίδης Μ., πÏÈ¿‰·, Σίγµα, Αθήνα 1996.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε το περιεχόµενο του µύθου µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, ο
εκπαιδευτικός, µετά από µία σύντοµη αφόρµηση, διηγείται το µύθο και προτρέπει τα παιδιά να
τον αναδιηγηθούν µε δικά τους λόγια.
Εναλλακτική πρόταση: Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να παρατηρήσουν τις εικόνες, να διαβάσουν τις λεζάντες που τις συνοδεύουν και να διατυπώσουν υποθέσεις για τα περιστατικά που αυτές εικονίζουν. Έτσι κεντρίζεται η προσοχή τους να καταφύγουν στο κείµενο,
για να λύσουν τις απορίες τους και να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις που έκαναν.
β. Για την Επεξεργασία:
Ακολουθεί πολύπλευρη επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) που γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας. Συγκεκριµένα:
Με ερωτήσεις που αναφέρονται στο χωροχρονικό πλαίσιο, τα πρόσωπα, τις αιτίες κτλ.,
όπως για παράδειγµα ποιος, α, ο; (ήταν ο Πηλέας, η Θέτιδα, ο Πάρης κ.τ.λ.) πού; ( βασίλευε,
έγινε ο γάµος κ.τ.λ.), πότε; γιατί; ( δεν κάλεσαν την Έριδα, µάλωσαν οι θεές κτλ.), γίνεται νοηµατική επεξεργασία και ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης του κειµένου.
Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών συµβάλλουν στην πολύπλευρη επεξεργασία του µαθήµατος. Ειδικότερα:
α) Η πρώτη ερώτηση, στο Βιβλίο του Μαθητή, συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών, που αποτελεί βασική επιδίωξη όχι µόνο του µαθήµατος της Ιστορίας αλλά
και όλων των µαθηµάτων.
β) Η δεύτερη ερώτηση βοηθά να ασκηθούν τα παιδιά στην ÂÓÛ˘Ó·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË (δηλαδή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και φανταστικής εισχώρησης στη θέση του άλλου) και στην καλλιέργεια στάσεων και συµπεριφορών, αφού συνειδητοποιούν, έστω και διαισθητικά, ότι οι επιλογές πρέπει να γίνονται µε κάποια αποδεκτά κριτήρια.
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γ) Με την τρίτη ερώτηση αξιοποιείται η εικόνα ως πηγή, που αποτελεί και βασική επιδίωξη
του µαθήµατος της Ιστορίας.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

α) Με την πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών επιχειρείται η αξιοποίηση γραπτών
πηγών. Και εδώ είναι ανάγκη τα παιδιά να καθοδηγούνται σωστά, ώστε να είναι σε θέση να
αντλούν πρόσθετες πληροφορίες για το µύθο που διδάχτηκαν, να σχολιάζουν και να αξιολογούν γεγονότα, αποφάσεις και ενέργειες και να αιτιολογούν τη γνώµη τους. Έτσι, σιγά σιγά και
την κρίση καλλιεργούν αλλά και την αξία των πηγών συνειδητοποιούν. Αυτό µπορεί να γίνει µε
ερωτήσεις, όπως:
– Ποιες υποσχέσεις έδωσαν οι θεές στον Πάρη;
– Ο Πάρης δυσκολεύτηκε να αποφασίσει ποια ήταν η οµορφότερη θεά. Γιατί;
– Ποια θεά διάλεξε και γιατί;
β) Και µε τη δεύτερη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιείται η σχετική εικόνα
ως πηγή. Γι’ αυτό οι µαθητές προτρέπονται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν µε προσοχή
την εικόνα, µε διδακτικές ενέργειες κτλ., σαν κι αυτές που αναφέρονται πιο πάνω. Με τις πληροφορίες που δίνονται κάτω από την εικόνα και τη βοήθεια του δασκάλου αναγνωρίζουν τα
πρόσωπα και περιγράφουν τα δώρα που κρατούν στα χέρια τους οι θεές, για να τα προσφέρουν στον Πάρη. (Προηγείται η Αφροδίτη που ετοιµάζεται να του προσφέρει ένα στεφάνι και
ένα αγαλµατίδιο που παριστάνει το θεό Έρωτα. Ακολουθεί η Αθηνά, που κρατά κράνος και δόρυ, σύµβολα νίκης και έπεται η Ήρα που κρατά αγαλµατίδιο που παριστάνει λιοντάρι και σκήπτρο, σύµβολα δύναµης και εξουσίας).
Με κατάλληλη συζήτηση, συσχετίζουν τα δώρα µε τις υποσχέσεις που έδωσαν και ανακαλούν στη µνήµη τους προηγούµενες γνώσεις για τις ιδιότητες των θεών.
Η εικόνα προσφέρεται, ακόµη, να γίνει συζήτηση στην τάξη για το πώς ένας καλλιτέχνης
φαντάζεται και παριστάνει ένα µύθο και να διαπιστώσουν έτσι οι µαθητές ότι η ελληνική µυθολογία αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες.
γ. Για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση
α) Η τρίτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών ανήκει στην κατηγορία των διαθεµατικών
δραστηριοτήτων. Καταρχήν συνδέεται µε τη γλώσσα και ανήκει στις δραστηριότητες που υπηρετούν τους οριζόντιους- διαθεµατικούς στόχους του γλωσσικού µαθήµατος (Βλ. ΦΕΚ
303/2003, σελ.3772). Είναι προφανές ότι µε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές κατανοούν την
έννοια ¤ÚÈ‰·, διαπιστώνουν την επιβίωση της µυθολογίας στη γλώσσα µας και εµπλουτίζουν το
λεξιλόγιό τους µε νέες φράσεις. Αν υπάρχει χρόνος, γίνεται σύντοµη αναφορά σε συνώνυµες
λέξεις (Î·‚Á¿˜, ÙÛ·ÎˆÌﬁ˜, Ì¿ÏˆÌ·), και σε αντίθετες λέξεις (ÂÈÚ‹ÓË, Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Î.¿). Επειδή
είναι πολύ πιθανόν µερικοί µαθητές να δυσκολευτούν στο σχηµατισµό πρότασης µε τη φράση
Ì‹ÏÔ ÙË˜ ŒÚÈ‰·˜, η άσκηση αυτή γίνεται πρώτα προφορικά (π.χ. Το καινούργιο ποδήλατο που
αγόρασε ο πατέρας έγινε το µήλο της Έριδας ανάµεσα στο Βασίλη και τον Παναγιώτη).
Επειδή, όπως τονίστηκε και στην Εισαγωγή, οι έννοιες δεν είναι σκόρπιες στη σκέψη αλλά
σχετίζονται µε άλλες έννοιες, αυτές πρέπει να συσχετίζονται και να οδηγούν σε «δυνητικές γενικεύσεις». Οι συσχετισµοί των εννοιών, ενδοκλαδικών και διεπιστηµονικών, καταλήγουν σε γενικεύσεις, ενδοκλαδικές και σε γενικεύσεις διεπιστηµονικές-διαθεµατικές. Οι γενικεύσεις διευκολύνουν τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και συµβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη
του σκοπού του µαθήµατος αλλά και του σκοπού της εκπαίδευσης γενικότερα.
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Έτσι η έννοια ¤ÚÈ‰· µπορεί να συσχετισθεί µε µία αντίθετη έννοια, που είναι γνωστή στα παιδιά, π.χ. την έννοια συνεργασία, και µε γεγονότα που συνάντησαν σε προηγούµενα κεφάλαια
και να διατυπωθούν οι εξής γενικεύσεις:
i) γενίκευση για τη συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή για το πού οδήγησε η έριδα ανάµεσα στις θεές,
ii) γενίκευση ενδοκλαδική, (µυθολογική) π.χ. πού οδήγησαν οι καβγάδες ανάµεσα στον
Κρόνο και τους Τιτάνες και
iii) γενίκευση διακλαδική-διαθεµατική: Οι έριδες και οι καυγάδες οδηγούν σε καταστάσεις
που συνήθως έχουν δυσάρεστα αποτελέσµατα.
β) Και η τελευταία δραστηριότητα που υπάρχει στο Τετράδιο Εργασιών εντάσσεται στις διαθεµατικές δραστηριότητες. Με αυτήν οι µαθητές καλούνται να δραµατοποιήσουν στην τάξη τη
σκηνή της κρίσης του Πάρη. Η δραµατοποίηση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
1) Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και γράφουν τους δικούς τους διαλόγους. Κάθε οµάδα
καλείται να τους δραµατοποιήσει παρουσιάζοντάς τους στο σύνολο της τάξης. Αν δεν υπάρχει
χρόνος, η δραµατοποίηση µπορεί να γίνει στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης ή την ώρα της Γλώσσας, δεδοµένου ότι οι δραµατοποιήσεις θεωρούνται πολύτιµες δραστηριότητες για την παραγωγή προφορικού λόγου, που είναι µία από τις βασικότερες επιδιώξεις του γλωσσικού µαθήµατος.
2) Οι µαθητές καλούνται να αυτοσχεδιάσουν, στηριζόµενοι στις γνώσεις που απέκτησαν. Ο
τρόπος αυτός είναι πιο εύκολος για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
Με τη δραµατοποίηση µυθικών ή ιστορικών θεµάτων επιτυγχάνονται µορφωτικοί στόχοι
που δύσκολα θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε άλλο τρόπο:
Καλλιεργείται η κοινωνικότητα των µαθητών, αναπτύσσεται το γλωσσικό τους αισθητήριο,
ενθαρρύνεται η διάθεση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, εµπεδώνεται το αίσθηµα της αυταξίας και της αυτοεπιβεβαίωσης, επιτυγχάνεται όχι µόνο η κατανόηση, αλλά και
η βίωση του µαθήµατος, ενεργοποιείται η ανθρωπιστική διάσταση του κάθε µαθήµατος (Σ. Πελαγίδης, σελ. 40-41).

ΜΑΘΗΜΑ 2 : Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν τη µυθολογική αιτία που οδήγησε στη θυσία της Ιφιγένειας.
– Να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές του µύθου και να τους χαρακτηρίσουν από τα λόγια
και τις ενέργειές τους και να διαπιστώσουν την υπεροχή του βασιλιά των Μυκηνών.
– Να αξιολογήσουν τη συνένωση των Ελλήνων για έναν κοινό στόχο.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο τις έννοιες: ÙÈÌ‹, ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ı˘Û›·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÊÈÏÔ·ÙÚ›·, Ì¿ÓÙË˜.
– Να ασχοληθούν σ’ ένα βαθµό και µε την ιστορία της περιοχής τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√È ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜

Η προθυµία των Αχαιών βασιλιάδων να σπεύσουν, για να βοηθήσουν το Μενέλαο, εξηγείται
από το σχετικό µύθο για τους µνηστήρες της Ελένης.
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Η οµορφιά της Ελένης είχε ακουστεί παντού. Έτσι όταν ο θνητός πατέρας της, βασιλιάς της
Σπάρτης Τυνδάρεως, ανακοίνωσε πως την παντρεύει, παρουσιάστηκαν, ως υποψήφιοι γαµπροί, σχεδόν όλοι οι ήρωες που αργότερα θα έπαιρναν µέρος στον Τρωικό πόλεµο. Ο Τυνδάρεως, που βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ζήτησε από τους νέους να ορκιστούν πως, αν καµιά φορά κάποιος τολµήσει να αρπάξει µε τη βία την Ελένη από τον άντρα της, θα ξεκινούσαν όλο µαζί για να τον τιµωρήσουν. Εκείνοι ορκίστηκαν πρόθυµα και ο Τυνδάρεως αποφάσισε να δώσει
την κόρη του στο Μενέλαο, όχι µόνο επειδή ήταν πλούσιος, αλλά και γιατί τον υποστήριζε ο
αδελφός του Αγαµέµνονας, που ήταν και αυτός γαµπρός του από την άλλη κόρη του, την Κλυταιµνήστρα. Έτσι τα πράγµατα πήγαιναν σύµφωνα µε το σχέδιο του ∆ία. Και όταν ο Τυνδάρεως
έχασε τους γιους του, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, κάλεσε από το Άργος το Μενέλαο και
του παρέδωσε τη βασιλεία της Σπάρτης (Ι. Θ. Κακριδής, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ª˘ıÔÏÔÁ›·, τόµος 5, σελ. 15).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Χάρτης

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.tlc.ai.org/trojanwa.htm (για τους οµηρικούς ήρωες).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Γιαννακούρου Μ., ∏ ı˘Û›· ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜, (διασκευή), Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000.
Στρατίκης Π., πÊÈÁ¤ÓÂÈ·-™ÙËÓ ∞˘Ï›‰· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∆·‡ÚˆÓ, Στρατίκης, Αθήνα 1987.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Η προσέγγιση της νέας γνώσης γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο 1ο Μάθηµα.
β. Για την επεξεργασία
Και η επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) αυτού του κεφαλαίου γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο 1ο
Μάθηµα.
α)Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή διευκολύνει στη συνόψιση του µαθήµατος, αλλά και στη διαπίστωση αν κατανοήθηκαν τα βασικά του σηµεία. Εδώ επισηµαίνεται ο σηµαντικός ρόλος του µάντη και των θυσιών.
β)Με τη δεύτερη ερώτηση αξιοποιείται µία γραπτή πηγή, για να αντλήσουν τα παιδιά περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε το µάθηµα και να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη. Με την
επεξεργασία αυτής της πηγής θα δικαιολογηθεί η ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Αγαµέµνονα, αφού ήταν φανερή η υπεροχή του βασιλιά των Μυκηνών. Η στρατιωτική οργάνωση των
Αχαιών δίνει την ευκαιρία για αξιοποίηση της διαθεµατικής έννοιας Û‡ÛÙËÌ· µε διδακτικές
ενέργειες που προσιδιάζουν στα παιδιά αυτής της ηλικίας.
γ) Με την τρίτη ερώτηση αξιοποιείται µια άλλη γραπτή πηγή, για να χαρακτηρίσουν οι µαθητές
την Ιφιγένεια, να µεταφερθούν στη δύσκολη θέση του Αγαµέµνονα (ενσυναίσθηση), να γίνουν
συζητήσεις, συγκρίσεις και συσχετισµοί µε γνωστά περιστατικά που οδηγούν σε απλές γενικεύ52

σεις για τη συνεργασία, τη φιλοπατρία και τον παραµερισµό του προσωπικού συµφέροντος µπροστά στο κοινό καλό. Εδώ αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες (δίπολο) ¿ÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

α) Με την πρώτη δραστηριότητα ασκούνται οι µαθητές στην ταξινόµηση δεδοµένων και παρακινούνται για ενασχόληση µε την ιστορία της περιοχής τους ( τοπική ιστορία). Η συµπλήρωση
του πίνακα αρκεί. Εποµένως, δεν είναι σκόπιµο να ζητήσουµε από τα παιδιά να αποστηθίσουν
τα ονόµατα των βασιλιάδων και τις πόλεις απ’ όπου ξεκίνησαν.
Η σύνδεση µε την τοπική ιστορία προσφέρει την επιδιωκόµενη (επιθυµητή) βιωµατικότητα. Η
επίσκεψη και µελέτη των λειψάνων των αρχαίων χρόνων που βρίσκονται στο τοπικό περιβάλλον,
προκαλεί την περιέργεια των µαθητών και τα βοηθάει να συµµετέχουν ενεργά, επειδή αυτά είναι
ένα κοµµάτι της ζωής τους. Έτσι καλλιεργείται το ενδιαφέρον για την ιστορία, γνωρίζουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, ενδιαφέρονται γι’ αυτό και αναπτύσσουν γενικότερα τη φιλοπατρία.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
α) Με τη 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν
οι διαθεµατικές έννοιες, ÔÌÔÈﬁÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜.
Με τη βοήθεια της συγκεκριµένης εικόνας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε στοιχεία του
πολιτισµού των Αχαιών κατά τους χρόνους της µεγάλης ακµής τους, αφού έχουν την ευκαιρία
να παρατηρήσουν ένα αγγείο που παριστάνει τον πραγµατικό οπλισµό των Αχαιών πολεµιστών,
που είναι σχεδόν σύγχρονος του Τρωικού Πολέµου. Επισηµαίνεται εδώ ότι οι καλλιτέχνες που
ζωγράφισαν (διακόσµησαν) τα αγγεία, µε τα οποία εικονογραφείται το βιβλίο, έζησαν εκατοντάδες χρόνια µετά τον Τρωικό Πόλεµο και προφανώς παριστάνουν τους πολεµιστές µε τα ενδύµατα και τον οπλισµό της εποχής τους.
Γίνεται συζήτηση και διατυπώνονται υποθέσεις για τα όπλα της οµηρικής εποχής, το υλικό
και τα µέσα µε τα οποία τα κατασκεύαζαν, (χάλκινα, χειροποίητα κ.τ.λ.), δηλαδή συζήτηση για
στοιχεία του τεχνικού πολιτισµού της εποχής και συγκρίσεις µε τα όπλα και τα µέσα της σηµερινής εποχής, και προβληµατίζονται από το γεγονός ότι µερικά από αυτά, π.χ. περικεφαλαίες
κ.ά., φυλάσσονται στα µουσεία, γιατί δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για εκείνο τον πολιτισµό.
Με κατάλληλη συζήτηση και συσχετισµούς (βλ. διευκρινίσεις για τη διαθεµατική προσέγγιση στην 3η δραστηριότητα του προηγούµενου µαθήµατος) οι µαθητές καταλήγουν σε κάποια
απλά, αλλά πολύ σηµαντικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας συµπεράσµατα, σχετικά µε τον τεχνικό ÔÏÈÙÈÛÌﬁ, την ·ÏÏ·Á‹ και την ÂÍ¤ÏÈÍË και σε απλές γενικεύσεις, για τις κοινές ανάγκες
αλλά και τις διαφορετικές δυνατότητες των ανθρώπων άλλοτε και τώρα.
β) Γίνονται συσχετισµοί, συγκρίσεις κτλ. µε τη θυσία του Φρίξου και της Έλλης, που προβλέπεται να διδαχθεί στα προηγούµενα µαθήµατα, και µε τη θυσία του Ισαάκ, εφόσον βέβαια έχει
διδαχθεί η σχετική ενότητα. Εδώ καλό είναι να περιοριστούµε σε απλές γενικεύσεις-διαπιστώσεις του τύπου «στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι κάνανε θυσίες..» και να µην επιµείνουµε σε µεγαλύτερη εµβάθυνση, γιατί απαιτούνται υψηλότερου βαθµού αφαιρετικές ικανότητες που δεν διαθέτουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αυτό, φυσικά, θα το αποφασίσει ο εκπαιδευτικός της τάξης.
γ) Προτρέπονται τα παιδιά να διαβάσουν λογοτεχνικά και άλλα βιβλία από τη βιβλιοθήκη
του σχολείου που αναφέρονται στη θυσία της Ιφιγένειας.
δ) Η τελευταία δραστηριότητα, που γίνεται µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση από τα παιδιά αυτής
της ηλικίας και βοηθάει στην απόκτηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, εντάσσεται στην κατηγορία
των διαθεµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την αισθητική αγωγή.
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ΜΑΘΗΜΑ 3: ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τους βασικούς ήρωες των Τρώων.
– Να χαρακτηρίσουν τους πρωταγωνιστές του µύθου από τις ενέργειές τους.
– Να χαρούν το παραµυθικό στοιχείο που εµπεριέχει η ιστορία µε τις Οινότροπες.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο έννοιες, όπως: Ù¤¯Ó·ÛÌ·, ÚÔÓÔËÙÈÎﬁÙËÙ·, ·ÂÚÈÛÎÂ„›·, ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜.

– Να προϊδεαστούν για τη συµµετοχή των θεών που επεµβαίνουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
√È √ÈÓﬁÙÚÔÂ˜

Σχετικά µε τις Οινότροπες, άλλες πηγές αναφέρουν ότι στον τελευταίο χρόνο του πολέµου
οι Αχαιοί πήγαν στη ∆ήλο, τις πήραν και τις έφεραν στο στρατόπεδό τους κι έτσι ο στρατός γλίτωσε από το λιµό. Η παραλλαγή που αναφέρουµε οφείλεται στον Οβίδιο (Μεταµορφώσεις 13,
655…) και την επιλέξαµε, γιατί το παραµυθικό στοιχείο που εµπεριέχει αρέσει στα παιδιά αυτής
της ηλικίας.
√ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˜

Ο θάνατος του Πρωτεσίλαου ήταν µεγάλη συµφορά όχι µόνο για τους Αχαιούς, αλλά και
για την οικογένειά του. Είχε υποχρεωθεί να συµµετάσχει στην εκστρατεία την επόµενη κιόλας
µέρα του γάµου του, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του τη Λαοδάµεια να θρηνεί απαρηγόρητα.
Ακόµα και το σπίτι που είχε αρχίσει να χτίζει, για να εγκαταστήσει την οικογένειά του , έµεινε µισόχτιστο (Ι. Θ. Κακριδής, Μυθολογία, τόµος 5, σελ. 85).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Χάρτης

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.tlc.ai.org/trojanwa.htm(για τους οµηρικούς ήρωες).

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Ζαραµπούκα Σ., πÏÈ¿‰·, Κέδρος, Αθήνα 1989.
Σφαέλλου Κ., πÏÈ¿‰·, Άγκυρα, Αθήνα 1989.

ΤΑΙΝΙΕΣ
Ντοκυµαντέρ «Ο Τρωικός πόλεµος» από το ΒΒC, µεταφρασµένο στα Ελληνικά.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Η προσέγγιση της νέας γνώσης γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότη54

τες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας και στο 1ο
µάθηµα.
β. Για την επεξεργασία
Και η επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) αυτού του κεφαλαίου γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας και στο 1ο µάθηµα.
α) Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή και η τελευταία δραστηριότητα στο Τετράδιο
Εργασιών, που συµβάλλουν στον έλεγχο της κατανόησης βασικών σηµείων του µαθήµατος και
στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών, µπορεί να αξιοποιηθούν και στη διεξαγωγή
απλής συζήτησης για τα προβλήµατα εφοδιασµού και διατροφής, που αντιµετώπιζαν οι πολεµιστές άλλοτε, και µε σχετικές συγκρίσεις µε το σήµερα να καταλήξουν σε απλές γενικεύσεις
(βλ. διευκρινίσεις για τη διαθεµατική προσέγγιση στα προηγούµενα µαθήµατα).
β) Με τη δεύτερη ερώτηση αξιοποιείται µία γραπτή πηγή, για να χαρακτηρίσουν τα παιδιά τη
συµπεριφορά του Οδυσσέα και του Πρωτεσίλαου, να χρησιµοποιήσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο: πονηρός, έξυπνος, προνοητικός, απερίσκεπτος, ορµητικός κ.ά. και να καταλήξουν, µετά
από σχετική συζήτηση, σε απλές γενικεύσεις για τα τεχνάσµατα, την ορµητικότητα, την απερισκεψία κ.τ.λ.
γ) Με την τρίτη ερώτηση αξιοποιείται µια εικαστική πηγή, για να αντλήσουν τα παιδιά στοιχεία από την καθηµερινή ζωή της εποχής, να τα συσχετίσουν µε ανάλογα της σηµερινής εποχής και να καταλήξουν σε απλές γενικεύσεις, όπως: «Στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ψυχαγωγούνταν παίζοντας. Και σήµερα οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται παίζοντας µε διαφορετικούς τρόπους και µέσα. Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα νιώθουν την ανάγκη να ψυχαγωγούνται».
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Στην Ιστορία κυριαρχούν οι διαθεµατικές έννοιες ¯ÒÚÔ˜ και ¯ÚﬁÓÔ˜, δεδοµένου ότι τα γεγονότα εγγράφονται στο χώρο και στο χρόνο. Με τη συµπλήρωση του χάρτη στο Τετράδιο Εργασιών τα παιδιά προσανατολίζονται στο χώρο, κατανοούν καλύτερα το περιεχόµενο του µύθου και σε ένα βαθµό καλλιεργείται και µία δεξιότητα κινητική.
Εδώ, αν υπάρχει χρόνος, µπορεί να γίνει αναφορά στην Αργοναυτική εκστρατεία και µε κατάλληλη συζήτηση, για το ρόλο που έπαιξε η θάλασσα στη ζωή των Ελλήνων από τα αρχαία
χρόνια, να διατυπωθεί µία απλή γενίκευση: Από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα οι Έλληνες
δούλεψαν, πάλεψαν, κατέκτησαν, διακρίθηκαν κτλ., στη θάλασσα.
Με τη 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών γίνεται ταξινόµηση των δεδοµένων και
ασκείται η κριτική σκέψη των µαθητών, αφού καλούνται να αιτιολογήσουν στάσεις. Επίσης, µε
αυτή τη δραστηριότητα δίνεται η δυνατότητα να γίνει σχετική συζήτηση, ώστε να προϊδεαστούν
και να προβληµατιστούν τα παιδιά για τις παρεµβάσεις των θεών, που επηρέαζαν τις εξελίξεις.
Εδώ µε κατάλληλη συζήτηση αξιοποιείται η διαθεµατική έννοια ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, χωρίς, βέβαια,
να γίνεται η χρήση του όρου ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
Σχεδόν όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες µπορούν να χαρακτηρισθούν διαθεµατικές
και για την αντιµετώπισή τους µπορεί να αξιοποιηθούν οι επισηµάνσεις που έγιναν για τη διαθεµατική προσέγγιση στα προηγούµενα µαθήµατα.
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ΜΑΘΗΜΑ 4 : Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους ηθογραφήσουν.
– Να πληροφορηθούν βασικά στοιχεία για τον Όµηρο και την Ιλιάδα
– Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των επεισοδίων του µύθου και να εκτιµήσουν τις
συνέπειες που προέκυψαν από τη συµπεριφορά των πρωταγωνιστών.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο έννοιες, όπως: ÔÚÁ‹, ·Û¤‚ÂÈ·, ‰È¯ﬁÓÔÈ·, ÈÎÂÛ›·, Ì¿ÓÙË˜
και να διατυπώνουν σχετικές γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ŸÌËÚÔ˜

Ο επικός ποιητής Όµηρος έζησε στα µέσα του 8oυ αιώνα π.Χ. και ήταν ο εθνικός ποιητής των
αρχαίων Ελλήνων. Η παράδοση έλεγε ότι ήταν τυφλός. Αυτό όµως είναι µάλλον απίθανο. Χρησιµοποιώντας την προφορική παράδοση των αοιδών, που τραγουδούσαν τα κατορθώµατα των µεγάλων ηρώων και των θεών της µυκηναϊκής εποχής, σύνθεσε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Τα οµηρικά έπη από την αρχαιότητα χρησίµευαν ως βάση για να διδαχθούν οι νεότεροι τη
γλώσσα, την ιστορία, τους µύθους του γένους, αλλά και τις αρχές του πολιτισµού τους. Μέσα
τους κλεινόταν ολόκληρη η παλαιά τους ιστορία, ζωγραφίζονταν οι θεοί τους, περιγράφονταν
τα έργα των ηρώων τους. Ήταν ένα εθνικό και θρησκευτικό ποίηµα, έξοχο σε ποιότητα. Από
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια επηρεάσθηκαν βαθύτατα η ευρωπαϊκή τέχνη και το πνεύµα.
Ο Όµηρος απέχει περίπου 400 χρόνια από τα γεγονότα που περιγράφει. Είναι φυσικό λοιπόν, να µη γνωρίζει κάθε πτυχή της ζωής της Μυκηναϊκής εποχής. Γι’ αυτό πολλές φορές συµπληρώνει τα κενά µε συνήθειες της δικής του εποχής, της Γεωµετρικής. Έτσι θα πρέπει να
δούµε την Ιλιάδα πιο πολύ ως ιστορική πηγή της εποχής του Οµήρου και ποιητική έκφραση των
δικών του ιδεωδών, παρά του κόσµου των Αχαιών.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.mikrosapoplous.gr/~iliada/index.html
http://www.anatolikos.com/arxea/omiros195.htm
http://www.temple.edu/classics/troyimages.html

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Ζάνου ∆., √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· (διασκευή), Μίνωας, 2004.
Ζαραµπούκα Σ., πÏÈ¿‰·, Κέδρος, Αθήνα 1989.
Κολυδά Μ., πÛÙÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ, Αθήναι 1953.
Στεφανίδης Μ., πÏÈ¿‰·, Σίγµα, Αθήνα 1996.
Σφαέλλου Κ., πÏÈ¿‰·, Άγκυρα, Αθήνα 1989.

ΤΑΙΝΙΕΣ
Ντοκυµαντέρ «Ο Τρωικός πόλεµος» από το ΒΒC, µεταφρασµένο στα Ελληνικά
Ταινία "Helen of Troy", Warner Brother
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης
Η προσέγγιση της νέας γνώσης γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας και στο 1ο
µάθηµα.
β. Για την επεξεργασία
Και η επεξεργασία (νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική) αυτού του κεφαλαίου γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µ’ αυτές που περιγράφονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας και στο 1ο µάθηµα.
Η πρώτη ερώτηση, που απευθύνεται περισσότερο στην κρίση των παιδιών, δίνει τη δυνατότητα να σχολιασθεί η συµπεριφορά του Αγαµέµνονα, που δε σεβάστηκε τον ιερέα του Απόλλωνα, να κατανοήσουν τις έννοιες ÈÎÂÛ›·, ·Û¤‚ÂÈ· και µε κατάλληλη συζήτηση να καταλήξουν σε
συµπέρασµα για την ανάγκη σεβασµού και αποδοχής των άλλων.
Με τη δεύτερη ερώτηση δίνεται η δυνατότητα να ανακαλέσουν προηγούµενες γνώσεις, να
συζητήσουν για τους µάντεις και τις προβλέψεις, να κάνουν συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και να καταλήξουν σε κάποιες γενικεύσεις, όπως για παράδειγµα «από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν προβλέψεις για το µέλλον» κ.ά.
Η τρίτη ερώτηση, σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες των συνοδευτικών κειµένων, δίνει τη
δυνατότητα να αναδειχθεί η αιτία που µάλωσαν ο Αχιλλέας µε τον Αγαµέµνονα, να κατανοήσουν οι µαθητές τις έννοιες ÔÚÁ‹ και ı˘Ìﬁ˜, να πληροφορηθούν ότι το µεγάλο επικό ποίηµα, η
Ιλιάδα, αρχίζει από την οργή (µήνιν) του Αχιλλέα. Εδώ σκόπιµο είναι τα παιδιά να παρακινηθούν
να διατυπώσουν υποθέσεις για τις περαιτέρω εξελίξεις, µετά το θυµό του Αχιλλέα, για να κεντριστεί η περιέργεια και το ενδιαφέρον, ώστε να γίνει το µάθηµα συναρπαστικό. Εδώ αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες: ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¿ÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Με την πρώτη δραστηριότητα δίνεται η ευκαιρία να επιχειρηθεί ένας συνδυασµός γραπτής
και εικαστικής πηγής, για να καταδειχθεί ο τρόπος που η τέχνη εικονοποιεί το µύθο. Η θλίψη
του Αχιλλέα αποδίδεται µε το σκεπασµένο µε το ιµάτιό του πρόσωπο. Με κατάλληλη συζήτηση
οι µαθητές αναφέρονται στη σύγκρουση που γίνεται στον εσωτερικό κόσµο του ήρωα, που λαχταρά να πολεµήσει, αλλά δεν του το επιτρέπει η πληγωµένη του τιµή.
Η δεύτερη δραστηριότητα στηρίζεται στην αξιοποίηση της εικόνας 4(τυφλός ποιητής) και
του κειµένου 5. Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας το στίχο του Παλαµά και τις πρόσθετες πληροφορίες, µπορεί να µιλήσει για τον Όµηρο και την αξία του έργου του.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
Οι δραστηριότητες 3 & 4, που αποσκοπούν στη δηµιουργική ανάπλαση της ύλης που διδάχτηκε, εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων και αντιµετωπίζονται µε
διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται στα προηγούµενα µαθήµατα.
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ΜΑΘΗΜΑ 5 : Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
Με το 5ο µάθηµα επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων που είναι κοινοί για όλα τα µαθήµατα
(βλ. µάθηµα 1) αλλά και η επίτευξη των εξής στόχων:
– Να συνειδητοποιήσουν την κρισιµότητα της κατάστασης µετά την αποµάκρυνση του Αχιλλέα από τη µάχη.
– Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους χαρακτηρίσουν µέσα από τις
πράξεις τους.
– Να εκτιµήσουν το µέγεθος της φιλίας των δύο πρωταγωνιστών.
– Να γνωρίσουν στοιχεία του υλικού πολιτισµού της εποχής.
– Να κατανοήσουν τη διαχρονική σχέση ανθρώπων-ζώων.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο τις έννοιες ÊÈÏ›·, ·ÂÚÈÛÎÂ„›·, ÙÈÌ‹, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌﬁ˜, και
να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα άλογα του Αχιλλέα ήταν το δώρο που πρόσφερε ο ∆ίας στους γάµους του Πηλέα.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
«Οµήρου Ιλιάδα. Ανάµεσα στο µύθο και στην πραγµατικότητα», εκπαιδευτικό πρόγραµµα ΥΠΠΟ. Περιέχει ενηµερωτικό έντυπο για τον εκπαιδευτικό, τρίπτυχο φυλλάδιο, βιβλίο του
µαθητή, αφίσα. Έκδοση Ταµείου αρχαιολογικών Πόρων, 1991.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/
http://www.culture.gr
http://www.mikrosapoplous.gr/~iliada/index.html

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Bαλαβάνης Π., ÕıÏ·, ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¤·ıÏ·, Ερευνητές, Αθήνα 1996.
Καπλάνογλου Μ., ∏ ·Û›‰· ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2001.
Προτείνεται να γίνει, σε όλα τα µαθήµατα, επιλογή βιβλιογραφίας λογοτεχνικών έργων σχετικών µε τον Τρωικό πόλεµο. Βλέπε «Μελέτη ∆ιδασκαλίας και ανάδειξη της ελληνικής παιδικής
λογοτεχνίας», http://www.cc.uoa.gr/ptde/epet/index.html .

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης (βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
β. Για την επεξεργασία (Βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
Με την πρώτη ερώτηση επισηµαίνονται οι συνέπειες της οργής του Αχιλλέα στην έκβαση
της µάχης. Στην τρίτη ερώτηση επισηµαίνεται η παρέµβαση του Απόλλωνα. Στην τέταρτη ερώτηση, µέσα από την επεξεργασία της πηγής, προκύπτουν οι τρόποι που εκδήλωναν το πένθος
τους οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Τονίζεται, επίσης, η δυνατή φιλία που συνέδεε τους δύο
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ήρωες. Εδώ µπορεί να αξιοποιηθεί και η εικόνα 1 που δείχνει µε πόση φροντίδα ο Αχιλλέας περιποιείται τον τραυµατισµένο φίλο του.
Καλό είναι να γίνουν και κάποιες προεκτάσεις που διευκολύνουν στη διατύπωση γενικεύσεων για την αληθινή φιλία. Ακόµη, µπορεί να γίνουν και συσχετισµοί της ορµητικότητας και απερισκεψίας του Πάτροκλου µε την αντίστοιχη του Πρωτεσίλαου και να διατυπωθούν ανάλογες
γενικεύσεις.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Η πρώτη δραστηριότητα στοχεύει να φωτίσει την ατελέσφορη σκηνή της πρεσβείας προς
τον Αχιλλέα. Η πληγωµένη τιµή του Αχιλλέα δεν του επιτρέπει να υποχωρήσει, παρά τα πλούσια
ανταλλάγµατα που του προσφέρονται. Η δραστηριότητα αυτή, όπως και η τρίτη του Τετραδίου,
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ÂÓÛ˘Ó·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÈÛË˜ του υλικού (βλ. στο 1ο µάθηµα τα
σχόλια για τη 2η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή).
Κατά την επεξεργασία της 2ης δραστηριότητας σκόπιµο είναι να τονιστεί ότι ένας νεότερος
λογοτέχνης, ο Κ. Καβάφης, αξιοποίησε µε το δικό του τρόπο, ποιητική γλώσσα, τα στοιχεία του
µύθου, για να φανεί ότι η ελληνική µυθολογία έχει επηρεάσει και τους λογοτέχνες. Επίσης,
σκόπιµο είναι να τονιστεί η διαχρονική σχέση ανθρώπων-ζώων.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση.
Οι δραστηριότητες 2, 3 & 4 εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων
(προεκτάσεις στη λογοτεχνία η 2η, στη γλώσσα η 3η, στην αισθητική αγωγή η 4η) και αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται στα προηγούµενα µαθήµατα. Ιδιαίτερα η 4η δραστηριότητα, που απευθύνεται στις κατασκευαστικές δεξιότητες των
παιδιών, δίνει την ευκαιρία για αναφορές στον υλικό πολιτισµό της εποχής, όπως: ανάπτυξη τέχνης, τεχνικής, µεταλλοτεχνίας, κατασκευής όπλων.

ΜΑΘΗΜΑ 6 : Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και τις ανθρώπινες πλευρές τους.
– Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Αχιλλέας επέστρεψε στη µάχη.
– Να απολαύσουν µια τρυφερή οικογενειακή σκηνή, διάλειµµα µέσα στον όλεθρο του πολέµου.
– Να βιώσουν τον πόνο του πατέρα που χάνει το παιδί στον πόλεµο και να προβληµατιστούν
µε την κοινή µοίρα νικητών και ηττηµένων.
– Να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία της εποχής.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο έννοιες, όπως: ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ÂÎ‰›ÎËÛË, Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, ÂÈÚ‹ÓË και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με την ταφή του Έκτορα τελειώνει η Ιλιάδα, η οποία άρχισε µε την οργή του Αχιλλέα. Οι γνώσεις µας για τα γεγονότα που έγιναν πριν και µετά, συµπληρώνονται από αποσπάσµατα και περιλήψεις άλλων επικών ποιηµάτων, που δεν σώζονται. Έτσι για τα γεγονότα από την αρχή του πολέµου
µέχρι το σηµείο που αρχίζει η Ιλιάδα, τα µαθαίνουµε από τα Κύπρια έπη. Από την Αιθιοπίδα, τη Μικρά Ιλιάδα και την Ιλίου Πέρσιν, µαθαίνουµε τα γεγονότα από το θάνατο του Έκτορα και µετά.
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.calliope.free-online.co.uk

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Γιάκος ∆., √ ÌÈÎÚﬁ˜ ∂ÚÌ‹˜ ·Ì·Í¿˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, Πατάκης, Αθήνα 1995.
∆εµέναγας Σ., °È¤ ÌÔ˘ ŒÎÙÔÚ·!, Ιωλκός, Αθήνα 1986.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης (βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
β. Για την επεξεργασία (Βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή θα βοηθήσει να υπογραµµιστεί ότι, ο µεγάλος
πόνος για το χαµό του φίλου του, κάνει τον Αχιλλέα να παραµερίσει το θυµό του και να αναλάβει δράση, για να εκδικηθεί.
Η δεύτερη ερώτηση µε τη δράση και αντίδραση των ηρώων κατά τη µονοµαχία, ενδείκνυται
για την αξιοποίηση της διαθεµατικής έννοιας ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË.
Η τρίτη ερώτηση δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι µαθητές τους επιτάφιους αγώνες, οι
οποίοι αποτελούν την αφετηρία των κατοπινών οργανωµένων αγώνων, και να αξιοποιηθεί η έννοια πολιτισµός. Σε συνδυασµό µε τη δεύτερη δραστηριότητα, µπορεί να γίνει συσχετισµός µε
τους σηµερινούς αθλητικούς αγώνες και να αξιοποιηθούν στην κατανόηση της έννοιας Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. Με διδακτικές ενέργειες, παρόµοιες µ’ αυτές που αναπτύσσονται στο 2ο µάθηµα για την
έννοια πολιτισµός, οι µαθητές κατανοούν και άλλες παραµέτρους της έννοιας πολιτισµός.
Η τέταρτη ερώτηση προσφέρεται να παρακινηθούν οι µαθητές να αφηγηθούν την παράσταση µιας αφηγηµατικής εικονιστικής πηγής. Η εικόνα 3 παριστάνει τον Πρίαµο που προσφεύγει ικέτης στον Αχιλλέα, προσφέροντάς του πολύτιµα δώρα ζητάει να του παραδώσει το
σώµα του νεκρού παιδιού, για να το θάψει. Η ενέργεια του Πρίαµου να φιλήσει τα χέρια του
φονιά του γιου του, που δε φαίνεται στην εικόνα, αλλά την περιγράφει ο Όµηρος, ξεχωρίζει
από οποιαδήποτε άλλη στη σκηνή της ικεσίας και προσδίδει έντονη τραγικότητα. Έτσι, οι µαθητές θα διαπιστώσουν πως µαλακώνει η ψυχή του Αχιλλέα και θα γνωρίσουν την ανθρώπινη
πλευρά του ήρωα.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Η πρώτη δραστηριότητα συνδέεται µε µία γραπτή πηγή, που περιγράφει µια τρυφερή οικογενειακή στιγµή, ένα ιντερµέδιο στις φοβερές µάχες, και δίνει τη δυνατότητα για συγκρίσεις µε
το σήµερα, σε κάτι που είναι οικείο στα παιδιά. Με κατάλληλη συζήτηση διατυπώνονται κάποιες
απλές γενικεύσεις για τα όνειρα που κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Οι γονείς σε όλες τις
εποχές κάνουν όνειρα για τα παιδιά τους. Άλλες εποχές, άλλα όνειρα.
Η τρίτη δραστηριότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών και ειδικότερα στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου. Είναι απαιτητική
δραστηριότητα και γι’ αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά, τονίζοντάς τους ότι
οι λέξεις που προτείνονται δεν είναι οι µόνες που θα χρησιµοποιηθούν ούτε είναι υποχρεωµένα να τις χρησιµοποιήσουν όλες. Καλό είναι η εργασία αυτή να γίνει πρώτα προφορικά.
Με την τελευταία δραστηριότητα οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν την έννοια Û˘ÌÊÔÚ¿
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και να συζητήσουν σχετικά µε την κοινή µοίρα νικητών και ηττηµένων, στο πλαίσιο ενός πολέµου.

γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
Οι δραστηριότητες 1, 2 & 4 εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων
και αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται στα προηγούµενα µαθήµατα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Βλ. Μάθηµα 1).

ΜΑΘΗΜΑ 7: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να πληροφορηθούν τα συναρπαστικά γεγονότα που αναφέρονται στο µύθο.
– Να συµπληρώσουν την ηθογράφηση του Αχιλλέα.
– Να γνωρίσουν βασικές αξίες του ηρωικού κώδικα.
– Να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία της εποχής.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο παραµέτρους της έννοιας ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, τη σηµασία της
φράσης «∞¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·» και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο θάνατος του Αχιλλέα είναι ένα γεγονός που το περιµένουµε από στιγµή σε στιγµή. Ο
ήρωας είχε ειδοποιηθεί από τη µητέρα του, τη Θέτιδα (Σ 95…), να µη σκοτώσει τον Έκτορα, αν
δεν ήθελε να χάσει τη ζωή του κι αυτός αµέσως µετά. Παρ’ όλα αυτά, αυτός τον σκότωσε, για
να εκδικηθεί το θάνατο του φίλου του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.e-greek.gr/politism.htm
http://www.mythweb.com/odyssey/index.html

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Σακελλαρίου Χ., ª˘ıÈÎ¿ ¯·ÌﬁÁÂÏ·, Πατάκης, Αθήνα 1985.
∆ικαίου Ε., ∫¿Ùˆ ·ﬁ Ù· Î¿ÛÙÚ· ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜, Πατάκης, 2003.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης (βλ. προηγούµενα µαθήµατα).
β. Για την επεξεργασία (βλ. προηγούµενα µαθήµατα).
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή αναφέρεται στα παιδαγωγικά ιδεώδη της οµηρικής εποχής και δίνει τη δυνατότητα για σύγκριση µε τη σηµερινή εποχή και τη διατύπωση σχετικών γενικεύσεων. (Οι γονείς και οι δάσκαλοι συµβούλευαν και συµβουλεύουν τα παιδιά. Οι γονείς ήθελαν και θέλουν τα παιδιά τους να αριστεύουν σε όλα κ.ά.).
Και σ’ αυτό το µάθηµα οι ερωτήσεις αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες
µε αυτές που αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα µαθήµατα. Για την παρατήρηση και την περι61

γραφή της εικόνας, (ερώτηση 3), σκόπιµο είναι να συµβουλευτεί ο εκπαιδευτικός τις σχετικές
οδηγίες που αναπτύσσονται στο ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας, για τη φάση της επεξεργασίας των πηγών.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Με την 3η δραστηριότητα γίνεται σχετική συζήτηση για την υστεροφηµία του Αχιλλέα και το
ενδιαφέρον των ανθρώπων της οµηρικής εποχής για την υστεροφηµία τους, µε απλά λόγια και
χωρίς τη χρήση του όρου υστεροφηµία.
Με την 4η δραστηριότητα στην πραγµατικότητα τα παιδιά επισηµαίνουν βασικά στοιχεία του
ήθους του Αχιλλέα. Εποµένως, µετά τη συµπλήρωσή της, µπορεί να γίνει και σχετική συζήτηση.
Με την 5η δραστηριότητα οι µαθητές ταξινοµούν δεδοµένα όχι µόνο από το σηµερινό αλλά
και από τα προηγούµενα µαθήµατα.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
Οι δραστηριότητες 1 και 2 στο Τετράδιο Εργασιών εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων και αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές
που αναφέρονται στα προηγούµενα µαθήµατα. Συγκεκριµένα:
Για την πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών βλ. τα σχόλια για την πρώτη διαθεµατική δραστηριότητα στο 1ο µάθηµα.
Με τη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τα ταφικά έθιµα της εποχής,
δηλαδή µε παραµέτρους του πολιτισµού. Με συσχετισµούς και συζήτηση, όπως επισηµαίνεται
και στο 2ο µάθηµα, οι µαθητές καταλήγουν σε παρόµοιες γενικεύσεις.

ΜΑΘΗΜΑ 8: Ο ∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ:
– Να πληροφορηθούν τα συναρπαστικά γεγονότα που αναφέρονται στην πτώση της Τροίας.
– Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους χαρακτηρίσουν µέσα από τις
πράξεις τους.
– Να προβληµατιστούν σχετικά µε την αγριότητα του πολέµου και τις συµφορές που φέρνει
και να εκτιµήσουν τα αγαθά της ειρήνης.
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο τις έννοιες, ﬁÏÂÌÔ˜-ÂÈÚ‹ÓË, τη σηµασία της φράσης
«¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜» και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Αχαιοί, καταστρέφοντας τα ιερά της Τροίας, ξεπέρασαν τα επιτρεπτά ανθρώπινα όρια κι
έφτασαν στην «ύβριν», που τιµωρείται από τους θεούς («τίσις»). Ο πρόλογος στις «Τρωάδες»
του Ευριπίδη (παράθεµα 5) στηρίζεται πάνω σ’ αυτή την αντίληψη κι έτσι δικαιολογούνται οι ταλαιπωρίες των Αχαιών κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα (σύνδεση µε τα επόµενα).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
«Οµήρου Ιλιάδα. Ανάµεσα στο µύθο και στην πραγµατικότητα», εκπαιδευτικό πρόγραµµα ΥΠΠΟ. Περιέχει ενηµερωτικό έντυπο για τον εκπαιδευτικό, τρίπτυχο φυλλάδιο, βιβλίο του
µαθητή, αφίσα. Έκδοση Ταµείου αρχαιολογικών Πόρων, 1991.
Ο ∆ούρειος Ίππος: εκπαιδευτικό παιχνίδι χαρτοκοπτικής. Έκδοση Ταµείου αρχαιολογικών
Πόρων, 1987. ∆ιατίθεται στα πωλητήρια του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων, Πανεπιστηµίου 57.
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/
http://www.princeton.edu/~rhwebb/images/imagesindex.html

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:
Κύρδη Κ.-Σπανέλλη Τ., ÃÚÔÓÔÙ·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ¶‡ÏË ÙˆÓ §ÂﬁÓÙˆÓ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002.
Τζώρτζογλου Ν., √ ıËÛ·˘Úﬁ˜ ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜, µυθιστόρηµα, Κέδρος, Αθήνα 1988.
Ventura p.- Ceserani G., ∆ÚÔ›·, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, µετ. Ξ. Γιούργα,
Άµµος, Αθήνα 1990.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

α. Για την προσέγγιση της νέας γνώσης (βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
β. Για την επεξεργασία (Βλ. προηγούµενα µαθήµατα)
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
των παιδιών. Γι’ αυτό κατευθύνουµε τα παιδιά στην επισήµανση του πολύτροπου χαρακτήρα
του Οδυσσέα και στην αποτελεσµατικότητά του (αξιοποίηση διαθεµατικού δίπολου: ¿ÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ). Η δεύτερη ερώτηση εστιάζει στα βασικότερα σηµεία του µαθήµατος και δίνει το ερέθισµα για την αφήγησή τους από τα παιδιά.
∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Η πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών αποσκοπεί στην κατανόηση της φράσης «¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜» και στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών(Βλ. 1ο µάθηµα, 3η δραστηριότητα).
Η τρίτη δραστηριότητα στοχεύει στην παραγωγή γραπτού κειµένου από τους µαθητές, όπου
θα αναπλάθονται δηµιουργικά τα δεδοµένα του µαθήµατος. Εδώ είναι σκόπιµο να προηγηθεί
σχετική συζήτηση µε τη βοήθεια των κλασικών ερωτηµάτων που αναφέρονται στα περιστατικά
και τα γεγονότα, (τι;), τα πρόσωπα - πρωταγωνιστές (ποιος,α,ο;) το χωροχρονικό πλαίσιο
(πού; πότε;), τον τρόπο (πώς;), τις αφορµές και τις αιτίες (γιατί ;) (Βλ. ενδεικτικό διάγραµµα).
Η τέταρτη δραστηριότητα στηρίζεται στην αξιοποίηση πηγών και στοχεύει να προβληµατίσει
τα παιδιά για τις συµφορές που προκαλεί ο πόλεµος και στους νικητές και στους ηττηµένους,
ώστε να εκτιµήσουν τα αγαθά της ειρήνης και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις. Εδώ είναι
σκόπιµο να γίνει λόγος για την ασέβεια των νικητών Αχαιών, που έκαψαν τους ναούς των Τρώων, και την τιµωρία τους γι’ αυτό από τους θεούς στο ταξίδι της επιστροφής. Έτσι θα προϊδεαστούν αλλά και θα προετοιµαστούν για την επόµενη ενότητα.
Εδώ µπορεί να γίνει και αξιοποίηση της εικόνας 3, όπου ο Πρίαµος, ενώ έχει καταφύγει στο
βωµό για να σωθεί, δε γλιτώνει το θάνατο.
γ. Για τη διαθεµατική προσέγγιση
Οι ασκήσεις 2 & 4 εντάσσονται στην κατηγορία των διαθεµατικών δραστηριοτήτων και αντιµετωπίζονται µε διδακτικές ενέργειες παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται στα προηγούµενα
µαθήµατα. Ειδικότερα, µε τη 2η δραστηριότητα αξιοποιείται οι διαθεµατική έννοια ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.
Σηµειώνεται εδώ ότι στα αρχαία χρόνια η επικοινωνία µε µακρινές αποστάσεις, και ιδιαίτερα σε εποχές πολέµου, γινόταν µε τις ÊÚ˘ÎÙˆÚ›Â˜, όπως τις αποκαλούν οι αρχαίοι συγγραφείς,
(φρυκτός = πυρσός, δαυλός, βλ. ρήµα φρύγω). Τη νύχτα η επικοινωνία γινόταν µε φωτιές και
αναµµένους πυρσούς, ενώ την ηµέρα µε τον καπνό που «ανέθρωσκε».
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν την αφοσίωση του Οδυσσέα στο νόστο και τη αξία του αγώνα του ανθρώπου για την επίτευξη των στόχων του.
– Να θαυµάσουν βασικά στοιχεία του ήθους του ήρωα.
– Να κατανοήσουν ότι οι περιπέτειες του Οδυσσέα αποτελούν έναν ύµνο για τους τολµηρούς ναυτικούς της εποχής.
– Να εκτιµήσουν τις αξίες και τον πολιτισµό της οµηρικής εποχής.
– Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως: ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, ·Ú·Ì‡ıÈ, ¯ÒÚÔ˜, ¯ÚﬁÓÔ˜, ‹Úˆ·˜,
Ê·ÓÙ·Û›·, Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.

ΜΑΘΗΜΑ 1: ΣΤΟΥΣ ΚΙΚΟΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΛΩΤΟΦΑΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τις περιπέτειες του Οδυσσέα µετά την άλωση της Τροίας, σε χρονογραφική συνέχεια.
– Να επισηµάνουν οµοιότητες µε τη νεοελληνική παράδοση.
– Να κατανοήσουν τη δίψα για γνώση του Οδυσσέα, όπως αυτή εκδηλώνεται στη χώρα των
Κικόνων, των Λωτοφάγων και των Κυκλώπων.
– Να γνωρίσουν τον Πολύφηµο ως αντιπροσωπευτικό τύπο της απολίτιστης κοινωνίας των
Κυκλώπων.
– Να ηθογραφήσουν τον Οδυσσέα και να επιβεβαιώσουν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του.
– Να κατανοήσουν ότι η δύναµη του νου µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την ωµή
βία.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ(και για τα έξι µαθήµατα της ενότητας)
http://homepage.mac.com/cparada/GML/Odysseus.html
http://www.classics.upenn.edu/myth/homer/odymap.php
http://www.thinkquest.org/library/site_sum.html?tname=19300&url=19300

CD
Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισµός-Ελληνική Μυθολογία (LIBROCOM)

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ(και για τα έξι µαθήµατα της ενότητας)
Ακρίτα ∆. Β., πÏÈ¿‰· Î·È √‰‡ÛÛÂÈ·, Αστήρ, Αθήνα, 1992.
Βαλασάκης Παύλος., ªÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ, Χελώνα, Αθήνα 1991.
Βλαχοπούλου Στέλλα, √‰˘ÛÛ¤·˜, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2001.
∆ικαίου Ελένη, ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, Πατάκης, Αθήνα 2003
Γουλιµή Άλκη, ∆· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, Μόκας Ε. - Μορφωτική, Αθήνα, 1992.
Ζαπώνης ∆ηµήτρης, √‰‡ÛÛÂÈ·, Ρέκος, Θεσσαλονίκη, 1984.
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Ζαραµπούκα Σοφία, √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·, Κέδρος, Αθήνα, 1987.
Μαραγκός Νίκος, √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·, ∆ωρικός, Αθήνα, 1987.
Μπατζόγλου Αγγελική, πÛÙÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, Πατάκης, 1998
Ροδοπούλου Σούλα, √‰‡ÛÛÂÈ·, Άγκυρα, Αθήνα, 1992.
Στεφανίδης Μενέλαος, √‰‡ÛÛÂÈ·, Σίγµα, Αθήνα, 1993.
Στρατίκης Πότης, √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·, Στρατίκη, Αθήνα, 1991.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Εισαγωγή της ενότητας στηρίζεται σε προηγούµενες γνώσεις, καθώς συνδέει τους νόστους των ηρώων του Τρωικού πολέµου µε την ασέβεια των Αχαιών µετά το τέλος του πολέµου(τελευταίο κεφάλαιο της προηγούµενης ενότητας). Καλό είναι να αξιοποιηθεί η εικόνα του
Οδυσσέα που αγναντεύει το πέλαγος, ως αφόρµηση, για να υπογραµµιστεί η νοσταλγία του
Οδυσσέα. Καλό θα ήταν να συσχετιστούν οι περιπέτειες του Οδυσσέα µε τα παράτολµα ταξίδια
των ελλήνων ναυτικών της αρχαιότητας και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν.
Στο κυρίως µάθηµα κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµιστεί ο άγριος και απολίτιστος χαρακτήρας των Κυκλώπων, οι οποίοι δεν είχαν οργανωθεί σε πολιτείες, δεν είχαν νόµους και κανόνες
και ζούσε ο καθένας µόνος του, µέσα στις σπηλιές, χωρίς να έχει σχέσεις µε τους γείτονές
του. Μοναδική ασχολία τους είχαν τη βοσκή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η δύναµη του Πολύφηµου δε στάθηκε αρκετή να τον γλιτώσει από την τόλµη και την εξυπνάδα του Οδυσσέα. Επίσης
θα πρέπει να υπογραµµιστεί ο ρόλος της κατάρας του Πολύφηµου, η οποία εισακούστηκε από
τον Ποσειδώνα. Η οργή του θεού θα προκαλέσει από δω και πέρα τις περιπέτειες του Οδυσσέα, µέχρι να φτάσει στην Ιθάκη.
Οι δύο πρώτες ερωτήσεις του Βιβλίου στοχεύουν στην παρουσίαση από τους µαθητές των
περιπετειών µε χρονογραφική σειρά.
Με την τρίτη ερώτηση του Βιβλίου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των µαθητών να
αναδιηγηθούν το µύθο µε την αξιοποίηση των εικόνων.
Με την πρώτη δραστηριότητα του Τετραδίου Εργασιών του µαθητή επιδιώκεται να επισηµανθεί και να υπογραµµιστεί ο ανήσυχος και φιλοπερίεργος χαρακτήρας του Οδυσσέα, που διψά για περιπέτεια και γνώση.
Με τη δεύτερη δραστηριότητα υλοποιείται ο στόχος της επισήµανσης κοινών θεµατικών µοτίβων ανάµεσα στην αρχαία και τη νεοελληνική παράδοση (παραµυθικά θέµατα). Η πονηρή
απάντηση «απατός» του µυλωνά θυµίζει τον «κανένα» της Οδύσσειας.
Η τρίτη δραστηριότητα επιδιώκει να κινητοποιήσει τη φαντασία των µαθητών, ώστε να προτείνουν δικές τους λύσεις µπροστά στη δύσκολη κατάσταση.
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ΜΑΘΗΜΑ 2: ΣΤΟΝ ΑΙΟΛΟ, ΣΤΟΥΣ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν τη συµπεριφορά των συντρόφων και το ήθος του Οδυσσέα.
– Να διαπιστώσουν τις σχέσεις του Οδυσσέα µε τους συντρόφους του.
– Να κατανοήσουν πώς ο Οδυσσέας αντιµετωπίζει εξωανθρώπινες δυνάµεις.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Και στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν πολλά στοιχεία παραµυθιού: το νησί του Αιόλου που ταξιδεύει συνέχεια, οι γίγαντες Λαιστρυγόνες, η µάγισσα Κίρκη και τα βοτάνια της.
Η πρώτη ερώτηση του Βιβλίου υπογραµµίζει τις συνέπειες των ασυλλόγιστων πράξεων, της
περιέργειας και της πλεονεξίας των συντρόφων. Η σκηνή αυτή θα µπορούσε να συγκριθεί µε
το κουτί της Πανδώρας που έχουν διδαχτεί οι µαθητές.
Παρά τις ασυλλόγιστες πράξεις των µνηστήρων, εκείνος ως σωστός αρχηγός, συνεχώς
φροντίζει για τη σωτηρία τους («φιλέταιρος Οδυσσέας»). Το ίδιο θα πράξει και στο νησί της Κίρκης (ερώτηση 2 του Βιβλίου).
Εδώ είναι ευκαιρία να επισηµανθούν οι κυριότερες πτυχές του χαρακτήρα του Οδυσσέα. Σ’
αυτό στοχεύει η δραστηριότητα 3 του Τετραδίου. Με την αποδόµηση του προοιµίου της Οδύσσειας(παράθεµα 3), η οποία είναι απαιτητική άσκηση και θα πρέπει να γίνει µε την ουσιαστική
βοήθεια του εκπαιδευτικού, θα επισηµανθούν: ο πολύτροπος, ο πολύπαθος, ο πορθητής, ο φιλοµαθής, ο θαλασσοδαρµένος, ο φιλόπατρις, ο φιλέταιρος Οδυσσέας
Οι δραστηριότητες 1 και 2 του Τετραδίου στοχεύουν στο να υπογραµµίσουν τις επιβιώσεις
της µυθολογίας στην καθηµερινή ζωή και στη γλώσσα..

ΜΑΘΗΜΑ 3: ΣΤΟΝ Α∆Η, ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ,
ΣΤΗ ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒ∆Η
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν τη σηµασία του χρησµού του Τειρεσία για το νόστο του Οδυσσέα.
– Να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισµού των αρχαίων.
– Να γνωρίσουν το µύθο του Σίσυφου.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την πρώτη ερώτηση του Βιβλίου γίνεται η σύνδεση µε το προηγούµενο κεφάλαιο(οδηγίες της Κίρκης).
Μπορούµε να σταθούµε στα στοιχεία πολιτισµού των αρχαίων, όπως τα ταφικά έθιµα και να
κάνουµε συγκρίσεις µε αντίστοιχα σηµερινά.
Ανάµεσα στους νεκρούς που συνάντησε ο Οδυσσέας ήταν και ο Σίσυφος. Επειδή ο µύθος
για το µαρτύριό του επιβιώνει µεταφορικά µέχρι τις µέρες µας, κρίθηκε απαραίτητο το σχετικό
παράθεµα.
Με τη δεύτερη ερώτηση του Βιβλίου υπογραµµίζεται η σηµασία των προβλέψεων του Τειρεσία για τη σωτηρία του Οδυσσέα. Εδώ είναι ευκαιρία να θυµηθούν οι µαθητές ανάλογες περι66

πτώσεις άλλων ηρώων που κατέβηκαν στον Άδη, όπως ο Ηρακλής και ο Ορφέας (δραστηριότητα 1 Τετραδίου).
Οι δραστηριότητες 2 και 3 του Τετραδίου συνδέονται µε το γλωσσικό µάθηµα.
Στο επεισόδιο µε τις Σειρήνες είναι καλό να αξιοποιηθεί το εικονογραφικό υλικό και να υπογραµµιστεί το πάθος του Οδυσσέα για γνώση(θέλει να ακούσει οπωσδήποτε το τραγούδι), αλλά
και η ισχυρή του θέληση (ερώτηση 3 του Βιβλίου).

ΜΑΘΗΜΑ 4: ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν τη «νήπια» και ασεβή συµπεριφορά των συντρόφων.
– Να κατανοήσουν την ανθρωποµορφική αντίληψη των αρχαίων για τους θεούς και τις σχέσεις ανθρώπων – θεών.
– Να αξιολογήσουν τη συµπεριφορά της Καλυψώς και του Οδυσσέα σε σχέση µε την απόφαση των θεών.
– Να αξιολογήσουν την απόφαση του Οδυσσέα να αρνηθεί την αθανασία και να προτιµήσει
τα βάσανα της επιστροφής.
– Να κατανοήσουν τη σηµασία της συνάντησης Οδυσσέα- Ναυσικάς για την τελική σωτηρία του.
– Να γνωρίσουν πτυχές του πολιτισµού των αρχαίων.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την πρώτη ερώτηση του Βιβλίου υπογραµµίζεται η «νήπια» συµπεριφορά των µνηστήρων, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις προχώρησαν στην ασεβή πράξη. Έτσι θα χαθούν
«από δικό τους κρίµα». Ο Οδυσσέας θα επιζήσει, γιατί δεν ασέβησε. Όµως θα µείνει µόνος,
όπως τον καταράστηκε ο Πολύφηµος. Εδώ είναι ευκαιρία να τονιστεί στους µαθητές, πώς ο µύθος εµπνέει τη νεότερη λογοτεχνία, αξιοποιώντας το παράθεµα του Γ. Σεφέρη.
Η τρίτη ερώτηση αξιοποιεί την εικόνα 2 και το παράθεµα 3 (Καλυψώ και Οδυσσέας). Στη συζήτηση που ακολουθεί στην τάξη, τονίζεται η σηµασία της απόφασης του Οδυσσέα, ο οποίος θυσιάζει την υπόσχεση της αθανασίας, την οµορφιά της θεάς Καλυψώς και τη µαγευτική Ωγυγία,
για να προτιµήσει την επιστροφή στην πατρίδα του, στη θνητή γυναίκα του και στο παιδί του. Καλό θα ήταν να επισηµανθεί και η συµπεριφορά της Καλυψώς, η οποία θυµίζει θνητή γυναίκα.
Η δεύτερη ερώτηση τονίζει το ρόλο των δύο γυναικείων µορφών στο ταξίδι του Οδυσσέα.
Καλό θα ήταν να τονιστεί και ο ρόλος των θεοτήτων που βοηθούν ή καταδιώκουν τον Οδυσσέα. Στην πρώτη περίπτωση είναι η Αθηνά και η Λευκοθέα, ενώ στη δεύτερη ο Ποσειδώνας.
Οι δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών στοχεύουν να υπογραµµίσουν στοιχεία του πολιτισµού των αρχαίων, όπως το παιχνίδι, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, καθώς και η ευσέβεια
προς τους θεούς, κάνοντας συγκρίσεις µε σηµερινά βιώµατα των µαθητών.
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τον αναγνωρισµό του Οδυσσέα από τον Τηλέµαχο και πώς αυτός εξυπηρετεί την προετοιµασία της µνηστηροφονίας.
– Να γνωρίσουν την ιστορία του Άργου και να κατανοήσουν το δεσµό ανθρώπου και ζώου.
– Να αντιληφθούν την υβριστική συµπεριφορά των µνηστήρων.
– Να γνωρίσουν τον αναγνωρισµό του Οδυσσέα από την Ευρύκλεια.
– Να γνωρίσουν το θεσµό της οµηρικής φιλοξενίας.
– Να κατανοήσουν τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά των κεντρικών προσώπων.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην πρώτη ερώτηση του Βιβλίου, καλό θα ήταν να επιµείνουµε στην κίνηση του Οδυσσέα
να φιλήσει το πάτριο χώµα και να αναφέρουµε ότι αυτό γίνεται και σήµερα, από αυτούς που είναι ξενιτεµένοι για χρόνια πολλά και επιστρέφουν στην πατρίδα τους.
Η δεύτερη ερώτηση στοχεύει να δείξει ότι µόνο ο πιστός σκύλος αναγνωρίζει τον Οδυσσέα, ενώ στον Τηλέµαχο φανερώνεται από µόνος του ο Οδυσσέας. Ο δεσµός ανθρώπου ζώου
αξιοποιείται µε τη δραστηριότητα 1 του Τετραδίου. Οι µαθητές µπορούν να ανακαλέσουν στη
µνήµη τους τα άλογα του Αχιλλέα και να κάνουν προεκτάσεις στο σήµερα, αφηγούµενοι µια
προσωπική εµπειρία µε πρωταγωνιστή ένα ζώο.
Στο µάθηµα αυτό δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν οι µαθητές και τους δευτεραγωνιστές
του έπους, όπως ο Εύµαιος και η Ευρύκλεια. Για την περίπτωση του Εύµαιου προτείνεται η
αξιοποίηση του παραθέµατος 1 µε θέµα την οµηρική φιλοξενία και για την περίπτωση της Ευρύκλειας η ερώτηση 3 του Βιβλίου.
Η δραστηριότητα 2 του Τετραδίου συµπληρώνεται από τους µαθητές, αφού αντλήσουν υλικό από το κυρίως κείµενο του µαθήµατος. Εκεί οι µνηστήρες παρουσιάζονται να τρώνε και να
πίνουν το ξένο βιος και να κοροϊδεύουν, να χτυπούν, να φοβερίζουν και να διώχνουν τον αφέντη του σπιτιού, που βρίσκεται µπροστά τους. Έτσι οι µαθητές τεκµηριώνουν την υβριστική συµπεριφορά των µνηστήρων, ώστε να δικαιολογηθεί η σκληρή τιµωρία που θα ακολουθήσει.
Η τρίτη δραστηριότητα αξιοποιεί ένα έργο τέχνης, που παρουσιάζει την Πηνελόπη µε θλιµµένη έκφραση και ζητά από τους µαθητές να διατυπώσουν µε λόγια τις σκέψεις της.

ΜΑΘΗΜΑ 6: Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να κατανοήσουν πώς ο αγώνας τόξου µεταβάλλεται σε προετοιµασία της µνηστηροφονίας.
– Να κατανοήσουν τη συµπεριφορά της Πηνελόπης και των προσώπων που αναγνώρισαν
ήδη τον Οδυσσέα.
– Να γνωρίσουν τη µνηστηροφονία και τον αναγνωρισµό του Οδυσσέα από την Πηνελόπη
και το Λαέρτη.
– Να γνωρίσουν το τέλος του έπους µε την αποκατάσταση της τάξης στην Ιθάκη και την επιβολή της ειρήνης.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Καλό θα ήταν να επισηµανθεί ότι η Πηνελόπη προκηρύσσοντας τον αγώνα του τόξου, εξυπηρετεί άθελά της το σχέδιο του Οδυσσέα (ερώτηση 1 Βιβλίου).
Ακόµη θα πρέπει να υπογραµµιστεί η βοήθεια που παρέχουν τα πρόσωπα, που ήδη έχουν
αναγνωρίσει τον Οδυσσέα, όπως ο Τηλέµαχος, η Ευρύκλεια, ο Εύµαιος.
Η σκληρή τιµωρία των µνηστήρων δικαιολογείται από την υβριστική τους συµπεριφορά
(δραστηριότητα 1 Τετραδίου). Η δικαιολόγηση αναφέρεται στην οµηρική εποχή, όπου ίσχυε η
αυτοδικία και δεν αφορά τη σηµερινή εποχή.
Η σκηνή του αναγνωρισµού του Οδυσσέα από την Πηνελόπη δίνεται στο παράθεµα 4 και µε
την τρίτη δραστηριότητα του Τετραδίου επιδιώκεται η δραµατοποίησή της από τους µαθητές.
Η δραστηριότητα 2 συνδέεται µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών.
Η Οδύσσεια κλείνει µε ένα ευτυχές τέλος, όταν η θεά Αθηνά συµφιλιώνει τις αντικρουόµενες πλευρές. Ο Οδυσσέας αποκτά και πάλι το σπίτι του, τη γυναίκα του, το θρόνο του(ερώτηση
2 του Βιβλίου).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5, 6
ΣΤΟΧΟΙ
Με το µάθηµα αυτό, που είναι ένα από τα πέντε προβλεπόµενα από το Α.Π.Σ. επαναληπτικά
µαθήµατα και αναπτύσσεται στο Τετράδιο Εργασιών, επιδιώκεται τα παιδιά:
– Να προσεγγίσουν µε απλό τρόπο τις έννοιες Ì‡ıÔ˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
– Να κατανοήσουν, σ’ ένα βαθµό, ότι πίσω από το µύθο του Τρωικού πολέµου κρύβεται
ιστορική αλήθεια.
– Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά στοιχεία από τα επιµέρους µαθήµατα.
– Να συµπληρώσουν τυχόν κενά και ελλείψεις που υπάρχουν.
– Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
– Να προετοιµαστούν για την εκπόνηση απλού σχεδίου εργασίας για τον Τρωικό πόλεµο
και τις περιπέτειες του Οδυσσέα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα ερείπια της Τροίας ανακαλύφθηκαν από τον Ερρίκο Σλήµαν το 1870. Εννιά πόλεις, χτισµένες η µια πάνω από την άλλη, ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές, που συνεχίστηκαν αργότερα, και προσδιορίστηκε µε ακρίβεια ποια από αυτές ήταν η Τροία της εποχής του Πριάµου. Οι
τελευταίες ανασκαφές έδειξαν πως ο Τρωικός πόλεµος έγινε το 13ο αι. Πάντως, ο αιµατηρός
αυτός πόλεµος δεν ωφέλησε πολύ, γιατί οι ανασκαφές έδειξαν ότι δεν υπήρξε εγκατάσταση
Ελλήνων εκεί, µετά τον πόλεµο.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:

Οι δραστηριότητες 1και 2 στο Τετράδιο Εργασιών αποσκοπούν στην επίτευξη του 1ου και
2ου στόχου. Ο δάσκαλος βοηθά τους µαθητές, µε ερωτήσεις ή παραποµπή στο βιβλίο τους, να
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θυµηθούν πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε ο Τρωικός πόλεµος. Εδώ θα βοηθήσει η σύγκριση
της εικόνας 2 του 1ου µαθήµατος µε την εικόνα 1 του σηµερινού µαθήµατος.
Ακολουθεί σύγκριση των δύο αντικρουόµενων κειµενικών πηγών (άποψη Οµήρου, άποψη
Στησίχορου), για να προβληµατιστούν τα παιδιά για το αν ο Τρωικός πόλεµος είναι Ì‡ıÔ˜ ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που στηρίζεται σε δύο απλά κείµενα, διευκολύνονται τα παιδιά να κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στο Ì‡ıÔ και στο ÁÂÁÔÓﬁ˜, όπως δίνεται στο λεξιλόγιο που παρατίθεται κάτω από αυτά.
Οι δραστηριότητες 3-10 δίνουν τη δυνατότητα για ένα είδος αξιολόγησης, και όχι βέβαια
βαθµολόγησης των παιδιών, για να διαπιστωθούν κενά κ.τ.λ., και να γίνουν επανορθωτικές παρεµβάσεις: διευκρινίσεις, παραποµπή σε προηγούµενα µαθήµατα κ.τ.λ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
√ ∆ÚˆÈÎﬁ˜ ﬁÏÂÌÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·

Με τα σχέδια εργασίας αξιοποιούνται οι διδακτικές αρχές της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και καλλιεργούνται πολύ σηµαντικές για το µάθηµα αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα, δεξιότητες, όπως: συνεργασία, έρευνα, συλλογή, ταξινόµηση, παρουσίαση δεδοµένων κτλ.
Το προτεινόµενο σχέδιο εργασίας εντάσσεται στις διδακτικές προτάσεις, που αναπτύσσονται
στην Εισαγωγή για τα σχέδια εργασίας και τη διάθεση του 10% του διδακτικού χρόνου.
Για την υλοποίησή του δηµιουργούνται οµάδες εργασίας, µε βάση των αριθµό των µαθητών
της τάξης και προτείνονται δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω:
Συλλογή εικόνων, γραµµατοσήµων, τηλεκαρτών, διηγηµάτων, φράσεων κτλ. που έχουν
σχέση µε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Εικαστική αναπαράσταση εντυπωσιακών σκηνών από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Κατάρτιση καταλόγων και πινάκων µε ονόµατα ανθρώπων, οδών, περιοχών κτλ. που θυµίζουν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Σύνθεση υποθετικών διαλόγων στους οποίους πρωταγωνιστούν πρόσωπα από την Ιλιάδα
και την Οδύσσεια.
Παιχνίδι ερωτήσεων. Ένα παιδί γράφει, στην εσωτερική πλευρά ενός διπλωµένου χαρτιού, το όνοµα ενός προσώπου από την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια και καλεί τα άλλα παιδιά µε ερωτήσεις, στις οποίες απαντά µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, να βρουν τον κρυµµένο ήρωα.
Το υλικό ταξινοµείται και παρουσιάζεται στην τάξη. Ακόµη, µε αυτό το υλικό µπορεί να δηµιουργηθεί ένα λεύκωµα, µία «εφηµερίδα» τοίχου, ένα βιβλίο κ.ά.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ B: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
Από το Α.Π.Σ. προβλέπεται, µετά τη Μυθολογία, να διδαχτούν στοιχεία από την Προϊστορία
και την Πρωτοϊστορία.
Η ιστορία ενός λαού αρχίζει από τότε που γνωρίζει και χρησιµοποιεί τη γραφή. Όλη η προηγούµενη χρονική περίοδος, η οποία είναι και πολύ µεγαλύτερη, αποτελεί την Προϊστορία.
Επειδή η γραφή δεν ανακαλύφθηκε ταυτόχρονα από όλους τους λαούς, η ιστορία καθενός αρχίζει σε διαφορετική χρονική στιγµή.
Σχηµατική παράσταση που δείχνει τα µεγέθη της Προϊστορίας και της Ιστορίας
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

IΣΤΟΡΙΑ

Η ελληνική Προϊστορία περιλαµβάνει τις εποχές του λίθου (¶·Ï·ÈÔÏÈıÈÎ‹ Î·È ¡ÂÔÏÈıÈÎ‹)
και του χαλκού (∫˘ÎÏ·‰ÈÎﬁ˜, ªÈÓˆÈÎﬁ˜, ª˘ÎËÓ·˚Îﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜). Η ιστορική επιστήµη εντάσσει το Μυκηναϊκό πολιτισµό εν µέρει στην Προϊστορία ή για την ακρίβεια, θεωρεί ότι αποτελεί
την ελληνική Πρωτο-ιστορία. Κι αυτό γιατί, ενώ έχουµε γραπτά κείµενα της Γραµµικής Β′,
που αποκρυπτογραφήθηκε το 1952, εν τούτοις οι πληροφορίες που µας δίνουν έχουν λογιστικό περιεχόµενο και δεν είναι αρκετές, για να σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για την
εποχή αυτή.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τις θεµατικές ενότητες, τους στόχους και τις ενδεικτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Α.Π.Σ. είναι προφανές ότι µε τις σχετικές διδακτικές ενότητες επιδιώκεται
τα παιδιά:
– Να αντιληφθούν τη διαφορά µεταξύ µυθολογίας και ιστορίας( βλέπε και εισαγωγή).
– Να γνωρίσουν στοιχεία από τη ζωή και τον πολιτισµό των ανθρώπων που έζησαν στις
προαναφερθείσες εποχές.
– Να δείξουν ενδιαφέρον για τα σχετικά κατάλοιπα που υπάρχουν στην περιοχή τους.
– Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου.
– Να προβληµατιστούν και να εκτιµήσουν σ’ ένα βαθµό τη σηµασία του πολιτισµού που
αναπτύχθηκε την προϊστορική και πρωτοϊστορική εποχή.
Όπως τονίζεται και στην Εισαγωγή, οι παραπάνω στόχοι δεν θα επαναλαµβάνονται στα
επιµέρους µαθήµατα.
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ΜΑΘΗΜΑ 1: ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν την εξελικτική πορεία του ανθρώπου κατά την παλαιολιθική εποχή.
– Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του περιβάλλοντος στη ζωή του ανθρώπου.
– Να ερµηνεύσουν την ύπαρξη εργαλείων και οστών στα σπήλαια.
– Να κατανοήσουν τη σηµασία της ανακάλυψης της φωτιάς στην ανθρώπινη πρόοδο.
– Να αντιληφθούν την ευρηµατική ικανότητα του πρώτου ανθρώπου που τον διακρίνει από
τα ζώα.
– Να αξιοποιήσουν το εικονογραφικό υλικό, για να εξαγάγουν συµπεράσµατα για τη χρησιµότητα των πρώτων εργαλείων, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο ζωής του πρώτου ανθρώπου.
– Να κατακτήσουν ιστορικές έννοιες και όρους, όπως: πÛÙÔÚ›·, ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·, ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï›ıÔ˘, ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏ¤ÎÙË˜, Î˘ÓËÁﬁ˜, ÂÚÁ·ÏÂ›·, ﬁÏ·, ‚Ú·¯ÔÁÚ·Ê›Â˜.
– Να θαυµάσουν τα πρώτα δείγµατα της ανθρώπινης τέχνης και να αντλήσουν πληροφορίες για το περιβάλλον της εποχής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παλαιολιθική εποχή αντιστοιχεί στη γεωλογική περίοδο του Πλειστόκαινου ή εποχή των
Παγετώνων και καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 2 εκατοµµύρια µέχρι 12.000 χρόνια περίπου, πριν από σήµερα. Η παλαιολιθική αντιπροσωπεύει την πλέον µακρόχρονη περίοδο στην
ιστορία του ανθρώπου. Στη διάρκεια της µακράς αυτής περιόδου σηµειώθηκαν στην περιοχή
του σηµερινού ελλαδικού-αιγαιακού χώρου σηµαντικές γεωµορφολογικές και κλιµατολογικές
αλλαγές, οι οποίες ήταν καθοριστικές για την πανίδα, τη χλωρίδα και για την επιβίωση του παλαιολιθικού ανθρώπου στην περιοχή.
Πολιτισµός είναι το σύνολο των πνευµατικών επιτευγµάτων του ανθρώπου, τα οποία είτε
εκφράζονται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο είτε αποτυπώνονται στην ύλη µε διάφορες
µορφές. Οι πνευµατικές κατακτήσεις του παλαιολιθικού ανθρώπου ανιχνεύονται αποκλειστικά
στα αρχαιολογικά ευρήµατα, ακίνητα και κινητά, δηλαδή στους χώρους που κατοίκησε και τάφηκε, και στα αντικείµενα που χρησιµοποίησε (π.χ. εργαλεία). Στα υλικά αυτά κατάλοιπα καταγράφεται συγχρόνως η µελέτη της φύσης, του κλίµατος και της συµπεριφοράς των ζώων, αλλά
και οι τρόποι µε τους οποίους ο παλαιολιθικός άνθρωπος κατόρθωσε να επιβιώσει στις αντίξοες συνθήκες της εποχής των Παγετώνων.
Στις τροµερές κλιµατικές αλλαγές του Πλειστοκαίνου έπρεπε να αλλάξουν τα πάντα: εργαλεία, καταφύγια, µέθοδοι κυνηγιού, ολόκληρη η ζωή, ώστε να επιζήσει στο ψύχος των Παγετώνων και στην υγρή ζέστη των ενδιάµεσων θερµών περιόδων.
Το έναυσµα για τη δηµιουργία της παλαιολιθικής τέχνης έδωσε η ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση. Έτσι, την πρωιµότερη µορφή τέχνης στον πλανήτη µας, αποτελούν τα εργαλεία και όπλα.
Yλικά κατάλληλα για την κατασκευή των λίθινων εργαλείων ήταν ο πυριτόλιθος και ο χαλαζίας. Επιπλέον κατά τη µεσολιθική περίοδο κατασκευάζονται οστέινα και κεράτινα εργαλεία, κυρίως αγκίστρια, βελόνες και σπάτουλες, καθώς και κουταλάκια από πεταλίδες. Η παρουσία στο Φράγχθι
οψιανού από τη Μήλο αποδεικνύει µάλλον την ύπαρξη ναυτιλίας ήδη από την 11η χιλιετία.
Σύµφωνα µε τα παγκόσµια ανασκαφικά δεδοµένα, η κατάκτηση της φωτιάς επιτυγχάνεται
γύρω στα 400000-300000 έτη πριν από σήµερα. Στον ελλαδικό χώρο τα αρχαιότερα ίχνη φω74

τιάς εντοπίστηκαν στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Αρχικά ο άνθρωπος(Homo erectus), κατάφερε να ελέγξει και να συντηρήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί τυχαία από φυσικές αιτίες. Στη
συνέχεια µπόρεσε να την αναπαραγάγει τρίβοντας πυριτόλιθους. Η κατάκτηση της φωτιάς
αποτελεί ένα σηµαντικότατο βήµα στον εκπολιτισµό του ανθρώπου. Η φωτιά ζεσταίνει και φωτίζει, παρατείνει τη µέρα σε σχέση µε τη νύχτα, το καλοκαίρι σε σχέση µε το χειµώνα, προστατεύει από τα άγρια θηρία, βοηθά στο µαγείρεµα, δηµιουργεί µια θετική ψυχολογία και κυρίως
συντελεί στη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων και στην επικοινωνία, µε άλλα λόγια οργανώνει την κοινωνική ζωή. Τις πιο πολλές ιστορίες, από τα έπη ως τα παραµύθια, τις πρωτοδιηγήθηκαν οι άνθρωποι γύρω από τη φωτιά.
Η διατροφή βασίζεται στην τροφοσυλλογή και στο κυνήγι. Η πρώτη περιλαµβάνει άγρια
βρώµη και κριθάρι, φακές, αγριοµπίζελο και αµύγδαλα. Τα θηράµατα είναι ελαφοειδή, λαγός,
αίγαγροι, αγριογούρουνα και πουλιά. Ακόµη ψάρια και όστρεα.
Οι σηµαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις στην Ελλάδα είναι ο Κοκκινόπηλος στην Ήπειρο,
το σπήλαιο Θεόπετρα στη Θεσσαλία και το σπήλαιο Φράγχθι Ερµιονίδας, τα οποία κατοικήθηκαν
σχεδόν χωρίς διακοπή σε όλες τις φάσεις της παλαιολιθικής, καθώς επίσης και κατά τη µεσολιθική
περίοδο. Τα σπήλαια Πηγές του Aγγίτη στην περιοχή της ∆ράµας, Απήδηµα Μάνης και Καλαµάκια Αρεόπολης και οι βραχοσκεπές Kλειδί και Μποΐλα της Hπείρου. Η πρωιµότερη(350000200000 έτη πριν από σήµερα) όµως ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε στα Πετράλωνα Χαλκιδικής και ανήκει στον ανθρωπολογικό τύπο του
Homo sapiens praesapiens. Το καταστόλιστο µε σταλαγµίτες και σταλακτίτες σπήλαιο Κόκκινης
Πέτρας Πετραλώνων βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του βουνού Κατσίκα στη ∆υτική Χαλκιδική και σε υψόµετρο περίπου 300 µέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Εντοπίστηκε το 1959 από
τον κάτοικο Πετραλώνων Φίλιππο Χατζαρίδη και έγινε παγκόσµια γνωστό το 1960 όταν βρέθηκε το
κρανίο του Αρχανθρώπου από έναν άλλο συγχωριανό του, το Χρήστο Σαρρηγιαννίδη.
Οι συστηµατικές ανασκαφές του Σπηλαίου ξεκίνησαν το 1965 από τον ιδρυτή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος καθηγητή ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό. Στο εσωτερικό του σπηλαίου ανακαλύφθηκε, µέσα σε σταλαγµιτική ύλη, απολιθωµένο ανθρώπινο κρανίο, που πιθανότατα
ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 25 ετών. Τα προαναφερθέντα ευρήµατα πιστοποιούν την κατοίκηση
του ελλαδικού χώρου ήδη από την πρωϊµότερη φάση της παλαιολιθικής (www.fhw.chronos και
ΙΕΕ, τΑ′).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
«∏ ¶·Ï·ÈÔÏÈıÈÎ‹ ÂÔ¯‹» ( µέσα από το σπήλαιο του Αγγίτη). ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ του προγράµµατος ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ. Περιέχει εποπτικό χάρτη µε τις παλαιολιθικές θέσεις στην Ελλάδα, βιβλίο
για τον εκπαιδευτικό, φυλλάδιο για µαθητές, επιτραπέζιο παιχνίδι µε τα ζώα στην παλαιολιθική εποχή.

CD
Στα ίχνη των αρχαίων µας προγόνων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.aee.gr/ Η σελίδα της Ανθρωπολογικής εταιρείας.
http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/cave_tour/cave_tour.html Για µια επίσκεψη στο σπήλαιο Πετραλώνων.
http://web.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html. Ξενάγηση στο σπήλαιο Σωβέ.
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index3.html. Ξενάγηση στο σπήλαιο
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Λασκώ.
Περισσότερα για την τέχνη της προϊστορικής εποχής θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις
(αγγλικά), όπου υπάρχουν σύνδεσµοι για εικονικές επισκέψεις σε σπήλαια και άλλους αρχαιολογικούς χώρους.
http://www.historylink101.com/1/prehistory/prehistoric_art.htm
http://www.historylink101.com/lessons/art_history_lessons/cave_art4.htm
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για το Β′ Μέρος του Βιβλίου που αναφέρεται στην Προϊστορία και την Πρωτοϊστορία ενδείκνυται η ερευνητική και συνεργατική µορφή διδασκαλίας κατά την οποία οι µαθητές µε την κατάλληλη καθοδήγηση και την αξιοποίηση των συνοδευτικών κειµένων, των εικόνων και των
δραστηριοτήτων, αντλούν ιστορική γνώση, κατανοούν ιστορικούς όρους, διατυπώνουν απορίες, κάνουν συσχετισµούς και καταλήγουν σε απλές γενικεύσεις. Για την επεξεργασία των πηγών αξιοποιούνται οι διδακτικές προτάσεις που αναπτύσσονται στην Εισαγωγή.
Για το πρώτο µάθηµα προτείνεται να αφιερωθεί ένα δίωρο για την επεξεργασία της εισαγωγής και του πρώτου µαθήµατος που αφορά στην παλαιολιθική εποχή. Το µάθηµα χωρίστηκε
σε δύο µικρά κείµενα, για να είναι ευδιάκριτα τα δύο πρώτα στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης.
Το µάθηµα ξεκινά από το εισαγωγικό σηµείωµα της ενότητας. Ο δάσκαλος στηριζόµενος
σε προηγούµενες γνώσεις των µαθητών σχετικές µε τη διάκριση του µύθου από το γεγονός,
βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν τη διαφορά µεταξύ Μυθολογίας και Ιστορίας. Μέσα από συζήτηση αντιλαµβάνονται ότι η Ιστορία είναι επιστήµη που µελετά τη ζωή και τα έργα των ανθρώπων που έζησαν σε προγενέστερα χρόνια.
Τονίζεται στα παιδιά ότι µελετάµε την Ιστορία, γιατί γνωρίζοντας το παρελθόν µας µπορούµε
να καταλάβουµε και να ερµηνεύσουµε καλύτερα το παρόν και να δηµιουργούµε το µέλλον χωρίς
να το φοβόµαστε. Στη συνέχεια ο δάσκαλος αναφέρει ότι η εποχή που θα µελετήσουν ανήκει
στην Προϊστορία και επεξηγεί ότι είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου πριν από την ανακά76

λυψη της γραφής. Επειδή δεν έχουµε γραπτές πηγές, αντλούµε πληροφορίες για την εποχή αυτή
από τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Με την ανακάλυψη της γραφής ξεκινούν οι ιστορικοί χρόνοι. Για
να γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό από τους µαθητές ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει το παράθεµα 6 του πρώτου µαθήµατος. Ζητά από τους µαθητές να διαβάσουν το παράθεµα και να εξηγήσουν τον τίτλο του «Οι σπηλιές έχουνε γίνει σαν ένα βιβλίο» (ερώτηση 2 Βιβλίου).
Τώρα οι µαθητές διαβάζουν το πρώτο κείµενο από το Βιβλίο τους και ο δάσκαλος εξηγεί ότι
το περιβάλλον που έζησε ο πρώτος άνθρωπος ήταν διαφορετικό από το σηµερινό µε πολλές
δυσκολίες που έπρεπε να τις ξεπεράσει και να βρει λύσεις, για να επιβιώσει. Με τη βοήθεια του
εικονογραφικού υλικού τα παιδιά εξηγούν τους όρους ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏ¤ÎÙË˜, ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï›ıÔ˘ και τη
λειτουργία του ¯ÂÈÚÔ¤ÏÂÎ˘, εφαρµόζοντας τη µέθοδο που διάβασαν στο παράθεµα 6.
Στη συνέχεια προχωρούν στη µελέτη του δεύτερου κειµένου. Επισηµαίνουν τις δυσκολίες
από τις αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες και µε τις κατάλληλες ερωτήσεις που θέτει ο δάσκαλος εντοπίζουν τις λύσεις που έδωσαν οι άνθρωποι. Οι πιο σηµαντικές ήταν η κατοίκηση σε
σπηλιές και η ανακάλυψη της φωτιάς. Τα παιδιά καλούνται να θυµηθούν το µύθο του Προµηθέα και να αντιδιαστείλουν για µια ακόµα φορά το Ì‡ıÔ από το ÁÂÁÔÓﬁ˜. Το παράθεµα 4 βοηθά
τα παιδιά να κατανοήσουν τη σηµασία της φωτιάς και τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή του ανθρώπου(ερώτηση 1 του Βιβλίου).Ο δάσκαλος συµπληρώνει τις απαντήσεις των παιδιών (βλέπε
πρόσθετες πληροφορίες) και υπογραµµίζει την ευρηµατική ικανότητα του ανθρώπου που τον
κάνει να ξεχωρίζει από τα ζώα. Αυτή τη δύσκολη περίοδο ο άνθρωπος αναδείχτηκε ο µεγάλος
νικητής, αφού αρχίζει να ελέγχει και να αλλάζει το περιβάλλον.
Μια εναλλακτική δραστηριότητα είναι να υποθέσουν οι µαθητές ότι είναι οι ίδιοι οι πρώτοι
τροφοσυλλέκτες και να σκεφτούν πώς θα άλλαζε η ζωή τους, µε τη χρήση της φωτιάς ή όταν
θα µάθαιναν να µιλούν.
Με την παρατήρηση των εργαλείων και των όπλων στην εικόνα 3 οι µαθητές κατανοούν
πώς ο άνθρωπος τελειοποιώντας τα εργαλεία του καταφέρνει να γίνει κυνηγός, ψαράς και να
βρίσκει πιο εύκολα τροφή. Τέλος µε την αξιοποίηση της εικόνας 7 γίνεται αναφορά στα παλαιολιθικά ευρήµατα στον ελλαδικό χώρο(σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής).
Η δραστηριότητα 2 του Τετραδίου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι µαθητές µέσα από τις
βραχογραφίες την πρώτη µορφή τέχνης και να αντλήσουν πληροφορίες για την πανίδα της
εποχής. Γιατί άραγε οι πρώτοι άνθρωποι ζωγράφιζαν τις σπηλιές; «Είχε την εντύπωση πως µάγευε τα θηράµατά του και τα έπιανε ευκολότερα. Ήθελε να τα λατρέψει. ∆ιακοσµούσε την κατοικία του µε ό,τι έβλεπε γύρω του. Μπορεί να το έκανε και για τους τρεις λόγους µαζί ή για άλλους, που δεν γνωρίζουµε. Οι σπηλαιογραφίες, πάντως, που µας άφησε, είναι συχνά έργα τέχνης και φανερώνουν µεγάλο ταλέντο» (Λ. Καραλή, σελ 47).
Σπουδαίες βραχογραφίες βρέθηκαν στα σπήλαια Αλταµίρα της Ισπανίας και Λασκώ και Σωβέ της Γαλλίας. Οι Νέες Τεχνολογίες µας παρέχουν τη δυνατότητα για µια περιήγηση στα σπήλαια αυτά, που είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει τα παιδιά και θα υπηρετήσει µε αποτελεσµατικό
τρόπο τους στόχους του µαθήµατος (βλέπε προτεινόµενες ιστοσελίδες).
Η δραστηριότητα 1 συνδέεται µε το µάθηµα της Γεωγραφίας και αξιοποιεί τη διαθεµατική
έννοια ¯ÒÚÔ˜. Οι δραστηριότητες 3, 4 και 5 στοχεύουν στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών και κατασκευαστικών δεξιοτήτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών στο µάθηµα της Ιστορίας έχει ανατροφοδοτικό
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και όχι εξεταστικό σκοπό, γίνεται σε κάθε διδακτική ενότητα αλλά και σε σύνολο ευρύτερων διδακτικών ενοτήτων ( βλ. επαναληπτικά µαθήµατα) µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες που είναι συµβατές µε τη φιλοσοφία, τις αρχές, τους στόχους, τις µορφές και
τις τεχνικές για την αξιολόγηση του µαθητή που αναπτύσσονται στο ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ (ΦΕΚ
303/2003, σελ.3743-44, 3941) και τις αρχές και τους στόχους για τα επαναληπτικά µαθήµατα,
σελ.3922, 3926, 3933 και 3940.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών δεν περιορίζεται µόνο στο γνωστικό τοµέα αλλά
επεκτείνεται και στις δεξιότητες που απέκτησαν τα παιδιά, γνωστικές και µεθοδολογικές (π.χ.
να παρατηρούν και να περιγράφουν εικόνες, ευρήµατα κτλ., να αξιοποιούν ιστορικές πηγές για
την άντληση πληροφοριών κτλ.) στην ανάπτυξη, σε κάποιο βαθµό της ιστορικής σκέψης (ιστορικές έννοιες, συσχετισµοί, απλές γενικεύσεις) και στην απόκτηση θετικών στάσεων: ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες και την ελληνική µυθολογία, επιθυµία για επισκέψεις σε µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, αναζήτηση και µελέτη σχετικών βιβλίων, αξιοποίηση ιστοσελίδων,
αποδοχή και σεβασµός της ιστορίας και του πολιτισµού των άλλων λαών.
Οι διδακτικές ενέργειες και οι µαθητικές δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού (ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας, φάση επεξεργασίας των µαθηµάτων, εκπόνηση σχεδίων εργασίας, «κατ’ οίκον εργασίες») και στις Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές για
τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων που εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διευκολύνουν
στη διαµόρφωση κριτηρίων και δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση σε καθηµερινή βάση αλλά
και σε επίπεδο ευρύτερων ενοτήτων.
Για τα εποπτικά µέσα, την τοπική ιστορία, τις κατ’ οίκον εργασίες, τα επαναληπτικά µαθήµατα, τα σχέδια εργασίας αξιοποιούνται και οι προτάσεις και οι υποδείξεις που αναπτύσσονται
στην Εισαγωγή.

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τη µεγάλη αλλαγή που έγινε στη νεολιθική εποχή (παραγωγή της τροφής
από τον άνθρωπο µέσω της καλλιέργειας της γης) και τις συνέπειες που είχε.
– Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο στην οργάνωση των πρώτων
οικισµών.
– Να γνωρίσουν τις κυριότερες ασχολίες και την τέχνη του νεολιθικού ανθρώπου.
– Να γνωρίσουν ότι η πρώτη θεότητα που λάτρεψε ο άνθρωπος ήταν η γη και της έδωσε τη
µορφή της µητέρας.
– Να κατακτήσουν όρους και έννοιες, όπως: ÁÂˆÚÁﬁ˜, ÎÙËÓÔÙÚﬁÊÔ˜, ÂÚÁ·ÏÂ›·, ÔÈÎÈÛÌﬁ˜,
Ù¤¯ÓË, ÂÈ‰ÒÏÈÔ, ıÂﬁÙËÙ·.
– Να εθιστούν στην άντληση ιστορικών πληροφοριών από την παρατήρηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων.
– Να συσχετίσουν τον τρόπο ζωής του προϊστορικού ανθρώπου µε το σηµερινό.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γύρω στα 8.500 π.Χ επικρατεί ένα κλίµα εύκρατο, που δεν διέφερε και πολύ από το σηµερινό. Αρχίζει τότε το Ολόκαινο και παράλληλα η αρχή του τέλους της παλαιολιθικής εποχής. Στο
βαθµιαίο πέρασµα από την οικονοµία της παλαιολιθικής και της µεσολιθικής στην οικονοµία
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της νεολιθικής περιόδου συντέλεσε η αλλαγή του κλίµατος, η οποία προκάλεσε τις µεταναστεύσεις ή την εξαφάνιση των µεγάλων θηραµάτων, η πληθυσµιακή αύξηση και η κατάκτηση
ενός ολοένα και υψηλότερου επιπέδου τεχνολογίας. Ο νεολιθικός τρόπος ζωής συντελέστηκε
για πρώτη φορά γύρω στο 8000 π.Χ. σε περιοχές της κεντρικής Μέσης Ανατολής.
Η νεολιθική εποχή στον ελλαδικό-αιγαιακό χώρο καλύπτει, σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά
δεδοµένα, το χρονικό διάστηµα 6800-3200 π.Χ. Κατά την εποχή αυτή συντελείται το πέρασµα
από το στάδιο κυνηγιού-τροφοσυλλογής-αλιείας, που χαρακτήριζε την παλαιολιθική και µεσολιθική, στο παραγωγικό στάδιο της νεολιθικής. «Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο άνθρωπος
παράγει την τροφή του δια µέσου καταστάσεων που ο ίδιος δηµιουργεί και ελέγχει. Έτσι παύει
να αποτελεί ο ίδιος ένα κοµµάτι της φύσης και αρχίζει να ελέγχει το περιβάλλον. Από εδώ και
πέρα όλες του οι προσπάθειες θα τείνουν προς το µεγαλύτερο έλεγχο του περιβάλλοντος, σε
µια µορφή κυριαρχίας στη φύση µε τις γνωστές καταστρεπτικές συνέπειες» (ΙΕΕ, τ. Α, σελ 49).
Σηµαντικές πληροφορίες για τη νεολιθική εποχή µάς έδωσαν οι ανασκαφές στο Σέσκλο
και το ∆ιµήνι, στη Νέα Νικοµήδεια, στα Σέρβια στη Μακεδονία, στα σπήλαια Φράγχθι και Αλεπότρυπα ∆υρού στην Πελοπόννησο, στα νησιά Νάξος (Σπήλαιο Ζα) και Σάλιαγγος Κυκλάδων,
και στην Κύπρο η Χοιροκοιτία.
Τέχνη στα προϊστορικά χρόνια και ιδιαίτερα στην εποχή του λίθου ονοµάζουµε κάθε απλή ή
σύνθετη κατασκευή, που δεν εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα µια βιοτική ανάγκη. Έτσι, κάθε επέµβαση που οµορφαίνει ένα σκεύος ή ένα εργαλείο και του δίνει ένα νόηµα που ξεπερνά την
αδρανή πρώτη ύλη και κινείται στη σφαίρα την πνευµατική, αποτελεί τέχνη.
Για πρώτη φορά στα νεολιθικά χρόνια ο πηλός, µια φυσική πρώτη ύλη που συναντάται µε
αφθονία στη φύση, µετασχηµατίζεται µε τη βοήθεια της φωτιάς σε σκληρό ανθεκτικό υλικό. Η
κεραµική είναι λοιπόν το πρώτο συνθετικό υλικό που κατασκεύασε ο άνθρωπος µε τη βοήθεια
της τεχνολογίας. Ο νεολιθικός άνθρωπος διακοσµεί τα αγγεία του χρησιµοποιώντας τα χρώµατα για τη γραπτή διακόσµηση και το αιχµηρό εργαλείο για την εγχάρακτη.
Η ειδωλοπλαστική αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης του
νεολιθικού ανθρώπου. Σίγουρα ικανοποιούσε τις πνευµατικές ανάγκες του προϊστορικού ανθρώπου. «Ο προϊστορικός άνθρωπος πρόσεξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γυναίκας και πίστεψε αµέσως πως έκρυβε µέσα της µια µυστική, ανεξήγητη δύναµη. Όπως η δύναµη της γης προκαλεί περιοδικά τη βλάστηση και προµηθεύει στον άνθρωπο τα µέσα διατροφής του, έτσι και η γυναίκα
εξασφαλίζει µε τον ίδιο τρόπο τη διαιώνιση του είδους. Μη µπορώντας αλλιώς να εξηγήσει τις ζωοδότρες αυτές δυνάµεις, τις µορφοποίησε µε την τέχνη της ειδωλοπλαστικής…» (ΙΕΕ, τ. Α, σελ. 85).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
«Νεολιθικός πολιτισµός». Εκπαιδευτικός φάκελος του προγράµµατος ªÂÏ›Ó· ΥΠΠΟ από
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Περιέχει βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, διαφάνειες, παιχνίδια
για τους µαθητές.
Ντοκιµαντέρ για το νεολιθικό πολιτισµό της ΙΓ′ Εφορείας Αρχαιοτήτων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.fhw.gr/chronos/gr/. Επιλέγουµε Εποχή του λίθου. Έγκριτη επιστηµονικά ιστοσελίδα για την Ελληνική Ιστορία µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού.
http://www.culture.gr/. Η ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, όπου µπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε
διδακτικά τον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδος. Σ' αυτόν το χάρτη κρύβονται τα Μουσεία, οι
αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία της χώρας µας. Μπορείτε να προσεγγίσετε κάποιο από
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αυτά είτε επιλέγοντας ένα νοµό της χώρας από το χάρτη, είτε επιλέγοντας την καταχώριση
που σας ενδιαφέρει, από τους αλφαβητικούς καταλόγους των µουσείων, των αρχαιολογικών χώρων ή των µνηµείων. Στο συγκεκριµένο µάθηµα µπορείτε να επιλέξετε το νοµό Μαγνησίας και να περιηγηθείτε στο αρχαιολογικό µουσείο Βόλου.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η προσέγγιση της νέας γνώσης µπορεί να γίνει µετά από µια σύντοµη αναφορά στο προηγούµενο µάθηµα και µια σιωπηρή ανάγνωση του σχετικού κειµένου. Με κατάλληλες ερωτήσεις
αρχίζει η συζήτηση και η επεξεργασία: νοηµατική, «ιστορική», γλωσσική. Μερικές ερωτήσεις
µπορεί να είναι: ποια µεγάλη αλλαγή γίνεται στη ζωή του ανθρώπου(ερώτηση 1 Βιβλίου), τι
έπρεπε να ξέρει για να καλλιεργήσει τη γη, τι ανάγκασε τον άνθρωπο να καλλιεργήσει τη γη και
να εξηµερώσει τα ζώα, τι του πρόσφεραν τα ζώα, τι αλλάζει τώρα στη διατροφή του, γιατί αποκτά µόνιµη κατοικία, γιατί φτιάχνει τους πρώτους οικισµούς, ποιες είναι οι νέες ασχολίες του
ανθρώπου και πώς καλυτερεύουν τη ζωή του;
Παράλληλα αξιοποιείται το εικονιστικό υλικό για να διαπιστωθεί από τους µαθητές η τελειοποίηση και κατασκευή εξειδικευµένων εργαλείων, όπως σφοντύλια για το γνέσιµο του µαλλιού,
βελόνες για το ράψιµο, δρεπάνι για τις γεωργικές ασχολίες...
Τα αγγεία δείχνουν την επεξεργασία του πηλού, τα ειδώλια, τις θρησκευτικές ανησυχίες
(ερώτηση 2 Βιβλίου), τα κοσµήµατα, τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για καλλωπισµό(ερώτηση 3 Βιβλίου). Οι διαθεµατικές έννοιες που αξιοποιούνται είναι: ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂÍ¤ÏÈÍË.
Τα παιδιά µπορούν να εργαστούν σε µικρές οµάδες και, υποδυόµενα το ρόλο µικρών αρχαιολόγων, να µελετήσουν τα ευρήµατα που εικονίζονται στο βιβλίο τους και να βρουν ποιες
ήταν οι βασικές ασχολίες των ανθρώπων της νεολιθικής εποχής.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών στοχεύει να συγκεφαλαιώσει και να ταξινοµήσει
τις γνώσεις των µαθητών για τους βασικούς τοµείς της ζωής στην παλαιολιθική και στη νεολιθική
εποχή και παράλληλα να κάνει αντιπαραβολή µε τη σηµερινή εποχή(διαθεµατική έννοια ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).Τα παιδιά αναµένεται να απαντήσουν στη σειρά εργαλεία: χειροπέλεκυς, πέλεκυς, τόξο... για
την Παλ. εποχή, βελόνες, µαχαίρια, δρεπάνια... για τη Νεολ. εποχή και τρακτέρ, θεριστικές µηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές... για σήµερα. Στη σειρά τροφή: ρίζες, βολβοί, καρποί δέντρων,
κρέας, ψάρια για την ΠΕ, δηµητριακά, όσπρια, γάλα, κρέας, ψάρια για τη ΝΕ και κρέας, ψάρια,
λαχανικά, γλυκά, αναψυκτικά, γαριδάκια, τσίχλες για σήµερα. Στη σειρά στέγη: σπηλιές για την
ΠΕ, µικρά σπίτια, οικισµοί για τη ΝΕ, πολυκατοικίες για σήµερα. Στη σειρά ενδυµασία: δέρµατα
ζώων για την ΠΕ, µάλλινα υφάσµατα για τη ΝΕ και κοστούµια, φορέµατα για σήµερα.
Η δραστηριότητα 2 στοχεύει να υπογραµµίσει την ανάγκη της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών, που οδήγησε και οδηγεί τους ανθρώπους
στη συµβίωση. Έτσι αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες ¿ÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.
Οι δραστηριότητες 3 και 4 στοχεύουν στην ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων και συνδέονται µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών, ενώ η 5 στη σύγκριση µε τη σηµερινή εποχή και στη
διαπίστωση της ραγδαίας εξέλιξης (διαθεµατική έννοια: ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).

ΜΑΘΗΜΑ 3: Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΟΧΟΙ
– Να πληροφορηθούν την ύπαρξη σπουδαίων ευρηµάτων της νεολιθικής εποχής στην Ελ80

λάδα και στην Κύπρο και να εκτιµήσουν την αξία τους.
– Να εντοπίσουν στο χάρτη τους οικισµούς του Σέσκλου και του ∆ιµηνίου.
– Να επισηµάνουν και να αιτιολογήσουν τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας που χτίστηκαν
οι δυο οικισµοί.
– Να αξιοποιήσουν τις εικόνες, για να περιγράψουν έναν οικισµό και να αναφέρουν τα υλικά κατασκευής του.
– Να κατακτήσουν ιστορικούς όρους και έννοιες, όπως: ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔ˜, ·Ó·ÛÎ·Ê‹, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÓÂÔÏÈıÈÎ‹ ÂÔ¯‹, ÙÂ›¯Ë, Ï›ıÂ˜.
– Να συσχετίσουν τον τρόπο ζωής του προϊστορικού ανθρώπου µε το σηµερινό.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
¢πª∏¡π

Oι ανασκαφικές και γεωλογικές έρευνες δείχνουν ότι ο οικισµός βρισκόταν κατά τη Nεότερη Nεολιθική πολύ κοντά στη θάλασσα και εκτεινόταν σε µια επιφάνεια 8 στρεµµάτων. Ο λόφος του ∆ιµηνίου κατοικείται από τις αρχές περίπου της 5ης χιλιετίας π.Χ. και αναπτύσσεται
σταδιακά µέχρι το 4500 π.Χ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία των έξι οµόκεντρων κυκλικών περιβόλων.
Eίναι κτισµένοι από σχιστόλιθο της περιοχής και έχουν πλάτος 0,6-1,40 µέτρα. Tο ύψος τους είναι 1,5 – 1,7 µέτρα. Ο Χρίστος Τσούντας τούς είχε θεωρήσει ως οχυρωµατικούς. Νεότερες
έρευνες έδειξαν ότι οι περίβολοι διαµόρφωναν τον οικισµό σε τέσσερις περιοχές οικοτεχνικής
δραστηριότητας. Κάθε µία από αυτές περιείχε ένα οίκηµα και σειρά από αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις προετοιµασίας της τροφής. Αποτελούσαν δηλαδή πλήρεις παραγωγικές µονάδες.
Σήµερα πιστεύουµε ότι οι περίβολοι αυτοί έχουν ουσιαστικό ρόλο στη συγκράτηση των επιχώσεων και τη διευθέτηση των οµβρίων υδάτων, ενώ παράλληλα ορίζουν τους χώρους δραστηριότητας και προσφέρουν προστασία από φυσικούς κινδύνους, όπως άγρια ζώα.
O αριθµός των σπιτιών υπολογίζεται σε 30-40 και εικάζεται ότι στέγαζαν 200-300 άτοµα. Tα
κτίρια είναι κατά κανόνα τετράπλευρα και µονόχωρα. Αργότερα ένα µεγάλο µέγαρο αναπτύσσεται στη βόρεια πλευρά της αυλής, που αποτελείται από έναν προθάλαµο και δυο µεγάλα δωµάτια και αποτελούσε την κατοικία του άρχοντα του συνοικισµού.
™∂™∫§√

Η µακραίωνη κατοίκηση της περιοχής οφείλεται στα εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη, την
αφθονία νερού και την άµεση πρόσβαση, τόσο προς τα ορεινά (Πήλιο) όσο και προς τη θάλασσα του Παγασητικού. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιλογή της τοποθεσίας έγινε πολύ προσεκτικά.
Ã√πƒ√∫√π∆π∞

Ο οικισµός της Χοιροκοιτίας βρίσκεται στα µέσα του δρόµου Λευκωσίας- Λεµεσού. Ήταν χτισµένος πάνω στο λόφο και κοντά στον ποταµό του Μαρωνιού και είχε περίπου 300 µε 500 κατοίκους. Τα σπίτια τους ήταν κυκλικά, µε ένα δωµάτιο συνήθως. Η στέγη τους ήταν επίπεδη και
όχι θολωτή, όπως πίστευαν παλιότερα οι επιστήµονες. Η Χοιροκοιτία δεν είχε τείχη.
¢π™¶∏§π√

Κοντά στη λίµνη της Kαστοριάς, στη θέση «Nησί», έχει αποκαλυφθεί ο προϊστορικός οικισµός του ∆ισπηλιού. Εντοπίστηκε το 1932 από τον A. Kεραµόπουλο, όταν κατέβηκε η στάθµη
της λίµνης και φάνηκαν τα υπολείµµατα των ξύλινων πασσάλων. Είναι ένας από τους παλιότερους και σηµαντικότερους λιµναίους νεολιθικούς οικισµούς της Eυρώπης, γιατί µας δίνει τη
δυνατότητα για τη µελέτη των µορφών κατοίκησης κατά τη νεολιθική εποχή. Tα σπίτια του οικι81

σµού, κυκλικά και ορθογώνια, κτίζονται από ξύλο, καλάµια και πηλό πάνω σε ξύλινες πασσαλόπηκτες πλατφόρµες. Mια θαυµάσια εικόνα παρέχει η σύγχρονη αναπαράσταση του λιµναίου
οικισµού, από τον καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας κ. Γ. X. Xουρµουζιάδη, ο οποίος συνέχισε τις έρευνες στην περιοχή.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
– ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την προετοιµασία µιας επίσκεψης στο Νεολιθικό ∆ιµήνι. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
– √ ÓÂÔÏÈıÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÛËÏÈÔ‡. ªÈ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ §ÈÌÓÔ‡ÔÏË. Εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για την προετοιµασία µιας επίσκεψης στο Μουσείο ∆ισπηλιού Καστοριάς.
Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
– √ ÓÂÔÏÈıÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÛÙË £Ú¿ÎË. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την προετοιµασία
µιας επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.fhw.gr/chronos/01/wrl/index_gr.html. Τρισδιάστατη αναπαράσταση του ∆ιµηνίου.
Προσφέρει στον επισκέπτη την εµπειρία ελεύθερης περιήγησης στον οικισµό και εξοικείωσης µε την οικιστική οργάνωση και τις δραστηριότητες των νεολιθικών γεωργοκτηνοτρόφων.
http://www.culture.gr/. Περιήγηση στο Σέσκλο και στο ∆ιµήνι µέσα από τον πολιτιστικό χάρτη.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με κατάλληλες ερωτήσεις, που παραπέµπουν στο προηγούµενο µάθηµα, οι µαθητές αναφέρουν τους λόγους που ανάγκασαν τον άνθρωπο να δηµιουργήσει οικισµούς και εντοπίζουν
στο χάρτη τους οικισµούς του Σέσκλου και του ∆ιµηνίου.
Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο του βιβλίου τους και ο δάσκαλος εξηγεί τους όρους ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·, ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜. Στο σηµείο αυτό µπορεί να γίνει µια
µικρή συζήτηση για τη δουλειά του αρχαιολόγου.
Στη συνέχεια ο δάσκαλος αξιοποιώντας την ερώτηση 1 του Βιβλίου θέτει στα παιδιά τον
προβληµατισµό, γιατί διάλεξαν αυτά τα σηµεία και όχι άλλα, για να χτίσουν τους οικισµούς
τους. Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες και δίνουν τις απαντήσεις τους.
Τώρα διαβάζουν το παράθεµα 2 και αναπλάθουν τη ζωή της νεολιθικής εποχής, όπως την
αφηγείται ένα παιδί της ηλικίας τους. Επιλέξαµε την αφηγηµατική ανασύνθεση, η οποία είναι
µια φανταστική ιστορία που στηρίζεται σε ιστορικά ελεγµένες πληροφορίες, γιατί µε τέτοιου είδους κείµενα, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να προσεγγίσουν βιωµατικά παλιότερες
εποχές, αλλά και να ανακεφαλαιώσουν τις ιστορικές γνώσεις τους.
Στη συνέχεια παρατηρούν τις εικόνες, περιγράφουν τα σπίτια και απαντούν στην ερώτηση 2
του Βιβλίου τη σχετική µε τα υλικά κατασκευής τους. ′Ηδη έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες
από το κείµενο που διάβασαν. Στο σηµείο αυτό µπορεί να γίνει σύγκριση µε τον τρόπο κατασκευής των σηµερινών σπιτιών και τα υλικά κατασκευής τους (διαθεµατική έννοια ·ÏÏ·Á‹, ÂÍ¤ÏÈÍË).
Τέλος, τα παιδιά καλούνται να αιτιολογήσουν την κρίση του βιβλίου τους «Οι κάτοικοι των
οικισµών αυτών δηµιούργησαν ένα σηµαντικό πολιτισµό». Το αποδεικνύουν ο τρόπος ζωής και
η οργανωµένη κοινωνία, η αρχιτεκτονική, τα τείχη, τα ειδώλια, τα αγγεία, τα κοσµήµατα.... Η
απάντηση θα έρθει σαν το επιστέγασµα των δύο τελευταίων µαθηµάτων.
Εδώ είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αποσαφηνισθεί η έννοια πολιτισµός µε τη διατύπωση
κατάλληλων ερωτήσεων που σχετίζονται µε το παρόν, όπως: πώς έφτασε ο κόσµος να γίνει αυ82

τό που είναι σήµερα, πώς συµβαίνει να ζούµε µέσα σε σπίτια, να τρώµε µαγειρεµένη τροφή, να
φοράµε ρούχα, από πού ήρθαν όλες οι εφευρέσεις; Ήταν εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς αυτά, και αν ναι πώς τα κατάφερναν;
Μέσα από τη συζήτηση οι µαθητές θα καταλάβουν ότι όλα αυτά τα οφείλουµε στους ανθρώπους που έζησαν χρόνια και χρόνια πριν από µας και µε τις προσπάθειές τους καλυτέρεψαν τη ζωή µας. Όλα αυτά µας τα έχει δώσει ο πολιτισµός. Και ο πολιτισµός έχει περάσει ένα
µακρύ και κουραστικό δρόµο µέχρι να το κατορθώσει.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών στοχεύει στην εµπέδωση βασικών εννοιών του
µαθήµατος. Η δραστηριότητα 2 σχετίζεται µε το γλωσσικό µάθηµα και αποβλέπει στην παραγωγή κειµένου ενταγµένου σε επικοινωνιακή περίσταση σχετική µε το µάθηµα. Η δραστηριότητα 3
στοχεύει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αλλά και στη σύγκριση µε τη σηµερινή εποχή. Τέλος η επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο κρίνεται ως το καλύτερο επιστέγασµα του µαθήµατος.
Αν αυτό δεν είναι δυνατό προτείνεται η αξιοποίηση του διαδικτύου για µια εικονική περιήγηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Γύρω στο 3.000 π.Χ. αρχίζει µια νέα εποχή στη ζωή των κατοίκων του Αιγαίου. Τότε για πρώτη φορά έχουµε εισαγωγή και χρήση του χαλκού για την κατασκευή εργαλείων και όπλων. Στην
πραγµατικότητα δεν χρησιµοποιείται καθαρός χαλκός αλλά µείγµα χαλκού µε κασσίτερο, που
δίνει τον ανθεκτικότερο ορείχαλκο(µπρούντζο). Την περίοδο αυτή αναπτύσσονται ο ∫˘ÎÏ·‰ÈÎﬁ˜ πολιτισµός στις Κυκλάδες, ο ªÈÓˆÈÎﬁ˜ στην Κρήτη και ο ∂ÏÏ·‰ÈÎﬁ˜ στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε στο ª˘ÎËÓ·˚Îﬁ πολιτισµό. Οι τρεις αυτοί πολιτισµοί αποτελούν τους πρώτους και πιο λαµπρούς πολιτισµούς της Ευρώπης.
Πίνακας χρονικών υποδιαιρέσεων των πολιτισµών του χαλκού στην Ελλάδα
3000-2000 π.Χ.
2000-1600 π.Χ.

Κυκλαδικός
Πρωτοκυκλαδικός
Μεσοκυκλαδικός

Μινωϊκός
Πρωτοµινωικός
Μεσοµινωικός

Ελλαδικός
Πρωτοελλαδικός
Μεσοελλαδικός

1600-1100 π.Χ.

Ύστεροκυκλαδικός

Ύστεροµινωικός

Ύστεροελλαδικός

∆· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ ﬁÚÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚËıÔ‡Ó ·ﬁÏ˘Ù·.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ο ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1: Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΙΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τη µεγάλη ανάπτυξη του εµπορίου και της ναυτιλίας στις Κυκλάδες και να
κατανοήσουν τη σηµασία των παραγόντων αυτών για την ανάπτυξη των νησιών.
– Να κατανοήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού παράγοντα στην ανάπτυξη των Κυκλαδιτών.
– Να κατανοήσουν οι µαθητές τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες του 3000 π.Χ., µε τι
ασχολούνταν και τι πρόσφεραν στον πολιτισµό.
– Να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρηµάτων.
– Να µυηθούν στη διαδικασία της διερεύνησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τον όρο κυκλαδικός πολιτισµός χρησιµοποίησε πρώτος ο αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας,
για να περιγράψει τον πολιτισµό που ερεύνησε και που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες από το
3200-2000 π.Χ. περίπου. Οι Κυκλάδες πήραν το όνοµά τους από την αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι ότι τα νησιά σχηµάτιζαν κύκλο γύρω από το ιερό νησί ∆ήλο. Γύρω στο 2000 π.Χ. χάνεται η
ιδιοµορφία του κυκλαδικού πολιτισµού, αφού στο χώρο του Αιγαίου επικρατούν οι Μινωίτες και
στις Κυκλάδες κυριαρχεί η µινωική και αργότερα η µυκηναϊκή τέχνη, ως το 1100 π.Χ.
Η θέση των νησιών
«Το Αιγαίο υπήρξε το λίκνο αυτού που σήµερα αποκαλούµε ∆υτικό πολιτισµό. Αυτή η υδάτινη λουρίδα που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο µε την Μαύρη Θάλασσα ήταν ανέκαθεν η γέ84

φυρα ανάµεσα στην Ευρώπη και τη Μικρά Ασία. Τα νησιά, διάσπαρτα µέσα στο Αιγαίο, όχι µόνο κατάργησαν το υδάτινο εµπόδιο, αλλά στην πραγµατικότητα ενήργησαν ως σταθµοί επικοινωνίας και ανταλλαγών ανάµεσα σε ανατολή και δύση, σε βορρά και νότο» (Χρήστος Ντούµας,
Κυκλαδική τέχνη, σ.27).
Το εµπόριο
Η γνώµη που έχουµε σχηµατίσει για τα κυκλαδικά πλοία είναι πληρέστερη απ’ ό,τι για άλλα
πράγµατα, διότι άρεσε στους καλλιτέχνες να τα σχεδιάζουν πάνω στα τηγανόσχηµα σκεύη. Τα
πλοία αυτά µε την υπερυψωµένη πρύµνη και τη χαµηλή πλώρη, µε το έµβληµα σε σχήµα ψαριού
στο επάνω µέρος της πρύµνης και µε διπλή σειρά κουπιών, όργωναν την Ανατολική Μεσόγειο
µεταφέροντας αγγεία, κοσµήµατα και εργαλεία. Τα αγαθά αυτά αντήλλασσαν οι Κυκλαδίτες µε
χαλκό, κασσίτερο, δηµητριακά και υφάσµατα. Την µακραίωνη ναυτική παράδοση, την ταύτιση
του Έλληνα µε τη θαλασσινή ζωή, εκφράζει ο Οδ. Ελύτης στο ποίηµά του «Το τρελοβάπορο».

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
– Εκπαιδευτικός φάκελος προγράµµατος ªÂÏ›Ó·: «Κυκλαδικός Πολιτισµός» από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Περιέχει διαφάνειες, έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή, χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια.
– «Μυστήριο στις Κυκλάδες». Ταινιοµάθηµα(διαρκεί 24 λεπτά), Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.fhw.gr/chronos/gr/ επιλέγουµε εποχή του χαλκού.
http://projectsx.dartmouth.edu/classics/history/bronze_age/index.html. Πολύ καλή σελίδα
για όλη την Προϊστορία, µε πλούσιο εικονογραφικό υλικό(στα αγγλικά).
http://www.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/xron-xalkou.htm Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ, πολλές εικόνες µε ειδώλια, τοιχογραφίες, αγγεία, σκεύη, εργαλεία. Επιµέλεια συλλογής Ι. Ηλιοπούλου.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ( και για τα δύο µαθήµατα της ενότητας).
Γιαλουράκη Σ., ∆· Î˘ÎÏ·‰ÈÎ¿ ÂÈ‰ÒÏÈ· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó, Νέοι Ακρίτες, Αθήνα χ.χ.
Γιαλουράκη Σ., ∫˘ÎÏ·‰ÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 1987.
Καποκάκη Ν., ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∆ελφίνι, Αθήνα 1992.
Καρρά Λ., ∏ ª·ÚÌ·Ú›Ó·, Μετόπη, Αθήνα 1982.
Νάκου Ειρ, ∆·Í›‰È· ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·, Κέδρος, Αθήνα 1979.
Ντεκάστρο Μ., ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ, Κέδρος, Αθήνα 1988.
Χατζή Γ., πÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Πατάκης, Αθήνα 2002.
Preziosi P., ∆·Í›‰È ÛÙÈ˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ¤˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 1989.
Σίνου Κίρα, √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·˜, Καστανιώτη, Αθήνα, 1995.
Τζώρτζογλου Ν., ŸÙ·Ó ÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ë ÁË, Κέδρος, Αθήνα 1978.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι µαθητές ακούν από το µαγνητόφωνο το τραγούδι του Μ. Χατζιδάκι «Κυκλαδίτικο» σε στίχους Ν. Γκάτσου από το δίσκο «Της γης το χρυσάφι», όπου αναφέρονται πολλά νησιά των Κυκλάδων και καλούνται να τα εντοπίσουν στον αναρτηµένο χάρτη. Προσπαθούν να δώσουν
απάντηση στο ερώτηµα, γιατί ονοµάστηκαν Κυκλάδες (οι αρχαίοι πίστευαν ότι σχηµάτιζαν κύκλο γύρω από το ιερό νησί ∆ήλο).
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Με τη βοήθεια του εικονογραφικού υλικού, που προσφέρει το Βιβλίο του Μαθητή, τα παιδιά
προτρέπονται να αναπλάσουν µε τη φαντασία τους τη ζωή των Κυκλαδιτών. Ο εκπαιδευτικός τα
κατευθύνει µε εύστοχες ερωτήσεις, π.χ. πού ζούσαν οι Κυκλαδίτες, πώς επικοινωνούσαν, νησιά
– θάλασσα-πλοία(εικόνα 1) εµπόριο-ναυτιλία-αλιεία (εικόνα 2). Το παράθεµα από τον Ο. Ελύτη
σε συνδυασµό µε την εικόνα (1)δίνει την ευκαιρία για επισήµανση της διαχρονικής ναυτικής παράδοσης του Έλληνα και την αξιοποίηση των ενοιών ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ·ÏÏ·Á‹ (ερώτηση 1 Βιβλίου του
Μαθητή). Ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει, όπου χρειάζεται, τις ασχολίες των Κυκλαδιτών και
αναφέρει στους µαθητές τον κίνδυνο των πειρατών. Στη συνέχεια τους καλεί να υποθέσουν πού
θα έχτιζαν τα σπίτια τους οι Κυκλαδίτες, για να προστατευτούν από τους πειρατές. Με την παρατήρηση των εικόνων 2 (πυγµάχοι) και 4, 5 καλεί τους µαθητές να συµπεράνουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες, πώς διασκέδαζαν, αν τους άρεσε η µουσική… κι έτσι αβίαστα καταλήγουν στο χαρούµενο χαρακτήρα του κυκλαδικού πολιτισµού (ερώτηση 3 Βιβλίου του Μαθητή).
Ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει όσα στοιχεία δεν αναφέρθηκαν από τα παιδιά.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών στοχεύει στη γνωριµία µε τα νησιά και στην
ανάκληση και προηγούµενων γνώσεων των µαθητών. Όπου χρειάζεται, ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει βοηθητικά. Η δραστηριότητα 2 στοχεύει στην ανάπτυξη της δηµιουργικής φαντασίας
των µαθητών και συνδέεται µε το µάθηµα της γλώσσας. Η δραστηριότητα 3 στοχεύει στην καλλιτεχνική έκφραση και συνδέεται µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών.

ΜΑΘΗΜΑ 2: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΙΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν την τέχνη των Κυκλαδιτών και να ανακαλύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά
της.
– Να κατανοήσουν τη σηµασία του ορυκτού πλούτου των νησιών στην ανάπτυξή τους.
– Να θαυµάσουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα αυτής της τέχνης.
– Να κατακτήσουν όρους, όπως: Ô„È·Óﬁ˜, ÂÈ‰ÒÏÈ·, ÙËÁ·ÓﬁÛ¯ËÌ· ·ÁÁÂ›·, ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜.
– Να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρηµάτων.
– Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές και
εξαγωγής ιστορικών συµπερασµάτων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κύριο χαρακτηριστικό της εποχής του χαλκού είναι η ανάπτυξη της µεταλλοτεχνίας και η χρήση, από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ., κραµάτων ορείχαλκου (µπρούντζου) για την κατασκευή
ανθεκτικών εργαλείων και όπλων. Με τα εργαλεία αυτά επιτυγχάνεται µεγαλύτερη παραγωγή σε
µικρότερο χρονικό διάστηµα, πράγµα που έχει µεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εµπορίου.
Αλλά και στην εξέλιξη της τέχνης η αλλαγή είναι µεγάλη, καθώς επηρεάζεται σηµαντικά η κατασκευή των ειδωλίων, αφού τώρα η λάξευση του µαρµάρου γίνεται µε πιο εύκολο τρόπο.
∂π¢ø§π∞

Tα µαρµάρινα ειδώλια είναι κυρίως γυναικεία και διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τα σχηµατοποιηµένα (βιολόσχηµα) και τα φυσιοκρατικά. Τα πιο συνηθισµένα είναι
του τύπου µε τα «διπλωµένα χέρια», αφού έχουν το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί. Από
τα ίχνη χρωµάτων που διακρίνουµε σε ορισµένα, συµπεραίνουµε ότι τα χαρακτηριστικά
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του προσώπου και οι λεπτοµέρειες αποδίδονταν µε χρώµα.
Η γυναίκα στην κυκλαδίτικη πλαστική, σε αντίθεση µε τον τρόπο που παριστάνονταν τα νεολιθικά γυναικεία χυµώδη σώµατα, είναι λεπτή και ανάλαφρη, µε απαλό τονισµό των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του φύλου (Γ. Παπαθανασόπουλος).
Για τη σηµασία τους έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες. Επειδή τα περισσότερα έχουν βρεθεί σε τάφους, οι περισσότεροι µελετητές τούς αποδίδουν ταφική χρήση(ψυχοποµποί). Τα γυναικεία σχετίζονται µε τη γονιµότητα, ενώ η στάση των ποδιών τους θυµίζει για πολλούς µελετητές νύµφες και θεές που χορεύουν. Μερικά ειδώλια απεικονίζουν τύπους της κυκλαδικής
κοινωνίας, όπως εγκύους, άνδρες µουσικούς (αρπιστής, αυλητής), πολεµιστές ή κυνηγούς, άνδρα µε ποτήρι, καθιστές γυναίκες, καθώς και σκηνές παιχνιδιών µε συνθέσεις δύο έως τεσσάρων ειδωλίων.
«∆εν υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουµε πολλά για το χρόνο ή τον τόπο, προκειµένου να εκτιµήσουµε τα έργα τέχνης που δηµιούργησαν οι γλύπτες, οι αγγειοπλάστες και οι µεταλλουργοί
αυτών των µικρών νησιών. Όπως όλοι οι µεγάλοι καλλιτέχνες, ξεπέρασαν τα όρια του χρόνου
και του χώρου, για να δηµιουργήσουν έργα που µιλούν άµεσα σε µας σήµερα. Αυτό καθώς και
η µεγάλη απλότητα του ρυθµού τους εξηγούν σε µεγάλο βαθµό τη δηµοτικότητά τους στον κόσµο της σύγχρονης τέχνης, στην οποία µπορούν να καταταγούν µε την ίδια βεβαιότητα, όπως
ένας Brancusi ή ένας Modigliani. […]. Η τέχνη του εικοστού αιώνα για µιαν ακόµη φορά ήρθε
να εκτιµήσει αυτές τις ιδιότητες που τόσο έξοχα εκφράζονται στα πρωτοκυκλαδικά γλυπτά και
στην τέχνη της αρχαϊκής περιόδου, αλλά που λείπουν από ’κει και πέρα τόσο πολύ από τη δυτική τέχνη[…]. Σ’ ένα έργο τέχνης χρειάζεται µεγάλη πειθαρχία χεριού και µυαλού για να απλοποιεί κανείς, για να αφαιρεί και να απογυµνώνει, ώσπου να µη µείνει σχεδόν τίποτα και εντούτοις το ουσιώδες, η βασική µορφή, η κεντρική ιδέα να παραµένουν ανέπαφα και αναλλοίωτα
[…]. Αυτό, λοιπόν, είναι το κυκλαδικό θαύµα: Ότι µικρές νησιωτικές κοινότητες γύρω στα 2500
π.Χ. µπορούσαν να παράγουν έργα τέχνης τέτοιας εκθαµβωτικής απλότητας, ώστε να προσελκύουν το σύγχρονο µάτι, που αποκρίνεται σ’ αυτά µε πραγµατική ευχαρίστηση».
Colin Renfrew (στο: Χρ. Ντούµας, ∫˘ÎÏ·‰ÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, σελ. 10-14).
£∏ƒ∞

Οι έµπειροι κυκλαδίτες ναυτικοί συµπράττουν κατά τη Μέση Χαλκοκρατία (2000-1550 π.Χ.)
µε τη µεγάλη οικονοµική δύναµη της περιόδου, τη µινωική Κρήτη, αποκτούν πλούτο και οργανώνουν µεγάλους οικισµούς. Το Ακρωτήρι της Θήρας αποτελεί κατά την Υστεροκυκλαδική I
περίοδο µοναδικό κοσµοπολίτικο κέντρο, στο οποίο συµβιώνουν στοιχεία της µινωικής Κρήτης
(αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες, λατρεία) και του ανερχόµενου µυκηναϊκού κόσµου µέσα σε
έντονα κυκλαδικό κλίµα. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, η καταστροφή των µινωικών
ανακτόρων (περίπου το 1450 π.Χ.) και η αύξηση της µυκηναϊκής δύναµης σηµατοδοτούν µια
νέα πολιτιστική περίοδο στα νησιά του Αιγαίου, κατά την οποία η επίδραση του µυκηναϊκού πολιτισµού γίνεται ολοένα πιο ισχυρή (http://www.fhw.gr/chronos/gr/).
Ο καθηγητής Σπύρος Μαρινάτος, που ανέσκαψε τη Θήρα, συνέδεσε την καταστροφή της
µε τις ιστορίες για τον καταποντισµό της µυθικής Ατλαντίδας, που αναφέρει ο Πλάτωνας στο
έργο του «Τίµαιος».

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
– ªÔ˘ÛÂÈÔÛÎÂ˘‹ «Κυκλαδικός πολιτισµός» από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Μ. Πλατή). Περιέχει αντίγραφα µαρµάρινων ειδωλίων και σκευών της κυκλαδικής εποχής, τα οποία
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υπάρχουν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αντίγραφα εργαλείων, πρώτες ύλες (µάρµαρο,
οψιανό, φύλλο χαλκού, σµύριδα, ελαφρόπετρα). Επίσης περιλαµβάνει έντυπο ενηµερωτικό
υλικό για τον εκπαιδευτικό, διαφάνειες, κάρτες, χειροτεχνίες και βιντεοταινία µε θέµα τον κυκλαδικό πολιτισµό.
– ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·: «Τα ευρήµατα του Ακρωτηρίου Θήρας» για την προετοιµασία µιας επίσκεψης στην αίθουσα της Θήρας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
– ¶·È¯Ó›‰È-ÙﬁÌÔÏ· µε θέµα τον Κυκλαδικό πολιτισµό, από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.culture.gr/. Επιλέγουµε τα µουσεία των νησιών των Κυκλάδων, τον αρχαιολογικό
χώρο του Ακρωτηρίου της Θήρας ή το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
http://www.cycladic-m.gr/ Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
http://www.stoa.org/metis/ Βίντεο περιβάλλοντος. Mπορείτε να δείτε µία σειρά καταπληκτικών βίντεο περιβάλλοντος στα οποία παρουσιάζονται ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι. Ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιστρέψει την οπτική του γωνία σε ακτίνα 360o αλλά και
να αλλάξει σηµείο θέασης. Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης "µετακίνηση" του θεατή µέσα στο
χώρο και πολύπλευρη θέαση του προβαλλόµενου µνηµείου. Απαιτείται εγκατάσταση του
Quick Time της Apple.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την παρατήρηση των εικόνων 1 και 2 οι µαθητές αναγνωρίζουν τα βασικά υλικά που
επεξεργάστηκαν οι Κυκλαδίτες: οψιανός, µάρµαρο, χαλκός. Επισηµαίνεται από το δάσκαλο ότι
τα δύο πρώτα τα εύρισκαν στο υπέδαφος των νησιών τους, ενώ το τρίτο από τις εµπορικές
τους συναλλαγές. Τονίζεται η βελτίωση που επέφερε στα εργαλεία η κατεργασία του χαλκού
και συνδέεται µε την ονοµασία όλης της εποχής. Τα καλύτερα εργαλεία οδήγησαν και σε καλύτερα προϊόντα, όπως τα ζωόµορφα µαρµάρινα αγγεία, τα ειδώλια µε ανθρώπινη µορφή, τα κοσµήµατα… (ερώτηση 1 Βιβλίου του Μαθητή).
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα ειδώλια. Οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά τις εικόνες 3 και 4 και, µε τη βοήθεια των παραθεµάτων, να επισηµάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους (ερώτηση 2 Βιβλίου του Μαθητή).
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο Ακρωτήρι της Θήρας και στις πασίγνωστες τοιχογραφίες
του, που βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι µαθητές ασκούνται στη λεπτοµερή
περιγραφή(σύνδεση µε το γλωσσικό µάθηµα), αλλά και στην άντληση πληροφοριών από τα ευρήµατα. Από τις τοιχογραφίες αντλούν πληροφορίες για τη φυσιολατρία εκείνων των ανθρώπων και από τα ειδώλια για τα έπιπλα, τα µουσικά όργανα της εποχής κ.ά.
Επισηµαίνουµε ότι, στην περίπτωση των τοιχογραφιών, πρέπει να γίνει σαφές στους µαθητές ότι είναι έργα επηρεασµένα από τη µινωική τέχνη, την οποία θα διδαχτούν στο επόµενο
µάθηµα. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία για την αξιοποίηση των διαθεµατικών εννοιών ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË.

Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών στοχεύει να εξοικειώσει τα παιδιά µε την τέχνη
της γλυπτικής. Οι δραστηριότητες 2 και 4 συνδέονται µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών και στοχεύουν στην καλλιτεχνική έκφραση των µαθητών και στην καλλιέργεια της φαντασίας τους.
Ακολουθεί ένα κινητικό παιχνίδι που διασκεδάζει πολύ τα παιδιά(δραστηριότητα 5).
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Καλό θα ήταν να οργανωθεί µια επίσκεψη σε µουσείο µε κυκλαδικά ευρήµατα, για να δουν
από κοντά οι µαθητές αυτά που διδάχτηκαν. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, προτείνεται η αξιοποίηση της µουσειοσκευής ή του διαδικτύου(βλέπε εποπτικό υλικό και ιστοσελίδες) για µια εικονική
περιήγηση στους χώρους αυτούς.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Οι ασκήσεις στοχεύουν να ανακεφαλαιώσουν και να θυµίσουν στα παιδιά όσα έµαθαν, µε
παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο που συντηρεί το ενδιαφέρον τους. Ο δάσκαλος επαναφέρει
µέσα από τη συζήτηση ό,τι κρίνει απαραίτητο για την ολοκλήρωση των ενοτήτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη µινωική Κρήτη, την κυριαρχία της στη θάλασσα
και την εξάπλωση του µινωικού πολιτισµού σε άλλους τόπους µέσω του εµπορίου.
– Να εκτιµήσουν τους βασικότερους λόγους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της µινωικής
θαλασσοκρατίας και του µινωικού πολιτισµού.
– Να κατακτήσουν σχετικούς ιστορικούς όρους, όπως: ÌÈÓˆÈÎ‹ ı·Ï·ÛÛÔÎÚ·Ù›·, ı·Ï·ÛÛÔÎÚ¿ÙÔÚÂ˜, ÌÈÓˆÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ·Ó·ÛÎ·Ê‹.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το 1900 µ.Χ. ο Άγγλος αρχαιολόγος Αρθούρος Έβανς, κάνοντας συστηµατικές ανασκαφές στην
Κνωσό, ανακάλυψε την ύπαρξη ενός σπουδαίου πολιτισµού, ο οποίος ήταν άγνωστος µέχρι τότε. Τον
πολιτισµό αυτό, ο οποίος χρονολογείται από το 2600 π. Χ., ο ίδιος ο Έβανς ονόµασε ÌÈÓˆÈÎﬁ.
Οι αρχαιολόγοι διακρίνουν τις εξής τρεις περιόδους ή φάσεις αυτού του πολιτισµού:
α) Προανακτορική
2600 έως 1900 π.Χ.
β) Παλαιοανακτορική
1900 » 1700 π.Χ.
γ) Νεοανακτορική
1700 » 1450 π.Χ.
δ) Μετανακτορική
1450 » 1150 π.Χ.
Από την Προανακτορική ακόµη περίοδο, που συµπίπτει µε την εποχή της χαλκοκρατίας
στην Ελλάδα, σηµειώθηκε πολιτιστική ανάπτυξη στην Κρήτη. Αυτό οφείλεται αφενός στη θέση
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της Κρήτης, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων και µάλιστα κοντά στις χώρες
της Εγγύς Ανατολής όπου πρωτοδηµιουργήθηκαν πολιτισµοί, και αφετέρου στο µέγεθος της
νήσου και στην απαραίτητη επάρκεια αγαθών που παρήγαγε.
Στην προαναφερόµενη εποχή της χαλκοκρατίας, όταν το µέταλλο κυριάρχησε ως βασικό
υλικό στην κατασκευή όπλων, εργαλείων και πολύτιµων αντικειµένων, χρειάστηκε να αναζητηθεί
η πολύτιµη πρώτη ύλη στις κύριες πηγές της. Η Κρήτη είχε πολύ φτωχά κοιτάσµατα χαλκού.
Άφθονα κοιτάσµατα υπήρχαν στην Κύπρο. Κοιτάσµατα κασσίτερου, ο οποίος αναµειγνυόµενος
µε τον χαλκό του έδινε σκληρότητα ( µπρούντζος), υπήρχαν στη Μικρά Ασία. Έτσι άρχισε το
εµπόριο και η τελειοποίηση καραβιών ικανών να διασχίζουν µεγάλες αποστάσεις και φουρτουνιασµένη θάλασσα. Οι Κρήτες έκαναν εµπόριο µε ανταλλαγές, (αντάλλασσαν γεωργικά προϊόντα και αγγεία µε µέταλλα), αλλά και διαµετακοµιστικό εµπόριο µεταξύ Αιγύπτου και Φοινίκης
κτλ. Εγκατέστησαν εµπορικούς σταθµούς στην Κύπρο για την εκµετάλλευση του χαλκού, στη
Φυλακωπή της Μήλου για την εκµετάλλευση του οψιδιανού, στα Κύθηρα, στη Θήρα και αλλού.
Οι ατείχιστες πόλεις των Μινωιτών δείχνουν όχι µόνο τη φιλειρηνική τους διάθεση, αλλά και
τη δύναµη που είχαν και την ασφάλεια που τους χάριζαν τα πολλά καράβια τους.
Η ονοµασία «Μίνως» αποτελεί στην ουσία τίτλο του βασιλικού αξιώµατος, όπως στην Αίγυπτο η ονοµασία «Φαραώ».

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (και για τα πέντε µαθήµατα της ενότητας)
– Εκπαιδευτικός φάκελος: «Ο Μινωικός πολιτισµός». Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó· Έκδοση ΥΠ.ΠΟ.
- ΥΠΕΠΘ. 1998. Περιέχει βιβλίο για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή, διαφάνειες, βιντεοταινία
«Μία µέρα µε τον Μίνωα», και υλικό για δραστηριότητες µέσα στην τάξη. ∆ιατίθεται ως δανειστικό υλικό από το τµήµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΥΠΠΟ.
– Εκπαιδευτικά προγράµµατα για την προετοιµασία επισκέψεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου (Η ψυχαγωγία των Μινωιτών), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου και στον αρχαιολογικό χώρο Μοναστηρακίου Αµαρίου (Η Κρήτη των Πρώτων ανακτόρων), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (Το εµπόριο στο µινωικό
πολιτισµό), στο Ανάκτορο Μαλλίων (Το ανάκτορο των Μαλλίων και η µινωική σφραγιδογλυφία). Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó· ΥΠΠΟ. Περιλαµβάνουν δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν
τόσο στην τάξη όσο και στις επισκέψεις στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ(και για τα πέντε µαθήµατα της ενότητας)
http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index.html. Η ιστοσελίδα του ΙΜΕ.
http://www.heraklion-city.gr/knossos.htm. Ιστορικές πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για
την Κνωσσό (Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Χάρτης της αρχαιολογικής περιοχής Κνωσού)
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου.
http://www.culture.gr/2/21/iv-maps/index.html. Γνωριµία µε την ιστορία της Κρήτης µέσα από
την ξενάγηση σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η περιήγηση γίνεται από τον πολιτιστικό χάρτη του Υπουργείου Πολιτισµού.
http://www.oikade.gr/class.asp?CatID=000000000000009.EL# Ένα πρόγραµµα της τράπεζας Κύπρου. Παιχνίδια γνώσεων και παρατηρητικότητας. Το φιδάκι της µινωικής περιόδου,
η µηχανή του χρόνου –µινωική περίοδος.
http://www.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/xron-xalkou1.htm Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ. Ανασύνθεση τοιχογραφίας από την Κνωσό.
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http://www.stoa.org/metis/ Βίντεο περιβάλλοντος. Αρχαιολογικοί χώροι των κέντρων του µινωικού πολιτισµού.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (και για τα πέντε µαθήµατα της ενότητας)
Βαρελλά Α., ∫Ú‹ÙË, Πατάκης, Αθήνα 1999.
Γιαλουράκη Σ., ∏ ªÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË Ì·˜, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2004.
Έµκε Έλλη, ∂›‰· ÎÈ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙËÓ ∫ÓˆÛﬁ, Εστία, Αθήνα 1981.
Κροντηρά Λ., ¶ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÙÔ˘ ª›Óˆ·, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1987.
Ταρσούλη Γ., ™Ù· ¯ÚﬁÓÈ· ÙÔ˘ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ˘, Αστήρ, Αθήνα 1984.
Ventura P.- Ceserani G., ∫Ú‹ÙË, µτφ. Ξ. Γούργια, Άµµος 1991.
Τζώρτζογλου Ν., ŸÙ·Ó ÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ë ÁË, Κέδρος, Αθήνα 1978.
Χατζή Γ., Ιστορία της Κρήτης, Πατάκης, Αθήνα 1998.
Καζαντζάκης Ν., ™Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÙË˜ ∫ÓˆÛÔ‡, εκδ. Ε. Καζαντζάκη, Αθήνα 1986.
Ψιλάκης Ν., ª›Óˆ·˜, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, Καρµανώρ, χ.χ.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η προσέγγιση της νέας γνώσης, η επεξεργασία (νοηµατική, ιστορική, διαθεµατική) και η
αξιολόγηση γίνεται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές
που αναπτύσσονται στην εισαγωγή και στο µάθηµα ¶·Ï·ÈÔÏÈıÈÎ‹ ÂÔ¯‹. Αυτό ισχύει και για τα
επόµενα µαθήµατα.
Συγκεκριµένα, µετά από µία σύντοµη αφόρµηση, η οποία µπορεί να γίνει µε την ανάγνωση
της πρώτης περιόδου του εισαγωγικού κειµένου, τον εντοπισµό της Κρήτης στο χάρτη της τάξης και τη διευκρίνιση των όρων ı·Ï·ÛÛÔÎÚ·Ù›· ‹ ı·Ï·ÛÛÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ·Ó·ÛÎ·Ê‹, προτρέπονται οι µαθητές να διαβάσουν ολόκληρο το κείµενο.
Ακολουθεί νοηµατική, ιστορική και διαθεµατική επεξεργασία µε ερωτήσεις για το χωροχρονικό πλαίσιο κτλ, και µε τις ερωτήσεις που παρατίθενται στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή στηρίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών (µύθοι για το Θησέα, το Μινώταυρο, το ∆αίδαλο και τον Ίκαρο). Αποσκοπεί κυρίως σε ένα
είδος επανάληψης και σε µια προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας ότι πίσω
από το µύθο του Θησέα, που σκότωσε το Μινώταυρο, κρύβεται ιστορική αλήθεια, που έχει σχέση µε τη µινωική κυριαρχία που εκτεινόταν και στην Αθήνα.
Η δεύτερη και τρίτη ερώτηση εντάσσονται στην κατηγορία των ερωτήσεων που χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι µαθητές κατανόησαν βασικά σηµεία από τη νέα
γνώση αλλά και για να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη τους.
Με την πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών ασκούνται οι µαθητές σε γνωστικές
και µεθοδολογικές δεξιότητες (ταξινόµηση και σχηµατική παρουσίαση της γνώσης ).
Η δεύτερη δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία των ασκήσεων του τύπου: σωστό – λάθος, που αξιοποιούνται στον έλεγχο διδακτικών στόχων κατανόησης και στην εξέταση πληροφοριών και συγκεκριµένων γεγονότων.
Λύση ακροστιχίδας: Ευρώπη, Βασιλιάς, Ασήµι, Ναυτικός, Σπηλιά.
Η τελευταία δραστηριότητα είναι ανακεφαλαιωτική και µπορεί να δοθεί ως «κατ’ οίκον» εργασία. Μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί και ως κριτήριο αξιολόγησης του µαθήµατος.
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ΜΑΘΗΜΑ 2: ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τα µεγάλα ανακτορικά κέντρα της µινωικής Κρήτης και κυρίως το ανακτορικό κέντρο της Κνωσού.
– Να συνδέσουν την πολυπλοκότητα των ανακτόρων µε το λαβύρινθο.
– Να εντοπίσουν στο χάρτη τα σπουδαιότερα ανακτορικά κέντρα και να κατανοήσουν τη
σηµασία της γεωγραφικής τους θέσης.
– Να κατανοήσουν το ρόλο του εµπορίου στην ανάπτυξη της µινωικής Κρήτης.
– Να κατανοήσουν το ρόλο του βασιλιά στην οργάνωση του εµπορίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετά το 2000 π.Χ. (Παλαιοανακτορική περίοδος) η πολιτική δύναµη συγκεντρώθηκε στα
χέρια βασιλέων, που έκτισαν µεγάλα ανάκτορα στην Κνωσό, τη Φαιστό, τη Ζάκρο και τα Μάλια.
Το 1700 π. Χ. φοβεροί σεισµοί κατέστρεψαν τα πρώτα αυτά ανάκτορα. Σε µικρό χρονικό διάστηµα κτίστηκαν νέα λαµπρότερα και µεγαλύτερα. Τα ερείπια των ανακτόρων αυτών αποκαλύφτηκαν στις ανασκαφές (Νεοανακτορική περίοδος).
Το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποκάλυψε και αναστήλωσε εν µέρει ο Έβανς, υπήρξε
κέντρο της µινωικής κυριαρχίας και λατρείας. Πολλές τελετουργικές αίθουσες περιλαµβάνονταν στο ανακτορικό συγκρότηµα. Κεντρικό σηµείο των ανακτόρων ήταν η αίθουσα του θρόνου. Τον ιερό θρόνο περιέβαλαν ζωγραφισµένοι στον τοίχο ιεροί γρύπες και καθίσµατα που
προορίζονταν για τους ιερείς που συµµετείχαν στις τελετουργίες. Τα ανάκτορα διέθεταν ακόµη
τέλειο αποχετευτικό σύστηµα και ειδικές αίθουσες που χρησίµευαν για µπάνια.
Η σύνθεση των 1500 δωµατίων του ανακτόρου, ήταν τόσο δαιδαλώδης, ώστε άφησε την
ανάµνηση του κνωσιακού λαβυρίνθου στα µεταγενέστερα χρόνια. Το ανάκτορο της Κνωσού,
ως το κυριότερο ιερό της µινωικής θεότητος, ήταν ο οίκος των διπλών πελέκεων ή λαβρύων
(λάβρυς, ονοµαζόταν ο διπλός πέλεκυς). Έτσι φαίνεται να προήλθε και ο όρος Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ και
η σχέση του ανακτόρου της Κνωσού µε το µυθικό λαβύρινθο.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για την προσέγγιση της νέας γνώσης, την επεξεργασία και την αξιολόγηση ισχύουν αυτά
που τονίστηκαν και στο προηγούµενο µάθηµα.
Η πρώτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή,
σε συνδυασµό µε την εικόνα 2, δίνει την ευκαιρία να ασκηθούν τα παιδιά στις περιγραφές και
τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν τη φράση
«ήταν πραγµατικά ένας λαβύρινθος». Υπενθυµίζεται ότι στην Εισαγωγή τονίζεται η παιδαγωγική
σηµασία των περιγραφών και δίνονται οδηγίες
για την αξιοποίησή τους.
Με παρόµοιες διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες αντιµετωπίζεται και η
τρίτη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή.
Με την πρώτη δραστηριότητα στο Τετράδιο
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Εργασιών αξιοποιείται η διαθεµατική έννοια ¯ÒÚÔ˜ και οι µαθητές κατανοούν ότι οι µεγάλες
πόλεις στη µινωική Κρήτη χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα για εµπορικούς λόγους. Η συζήτηση
µπορεί να επεκταθεί και στη σηµερινή εποχή, για να οδηγήσει στη διαπίστωση ότι και σήµερα οι
µεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης είναι χτισµένες κοντά στη θάλασσα, και τη διαθεµατική γενίκευση: οι µεγάλες πόλεις, συνήθως, κτίζονται κοντά στη θάλασσα.
Με τη δεύτερη δραστηριότητα ασκούνται οι µαθητές να καταφεύγουν στο κείµενο ή και σε άλλες πηγές, για να τεκµηριώνουν τις απόψεις τους.
Με την τρίτη δραστηριότητα καλλιεργούνται οι κατασκευαστικές δεξιότητες των παιδιών,
συνδέεται το µάθηµα της Ιστορίας µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής και δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα µέσα στην τάξη.
Για την τελευταία δραστηριότητα ισχύουν αυτά που έχουν τονιστεί για την αξία των ασκήσεων δραµατοποίησης στο µάθηµα ∆Ô Ì‹ÏÔ ÙË˜ ¤ÚÈ‰·˜.

ΜΑΘΗΜΑ 3: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της µινωικής εποχής.
– Να ανακαλύψουν µέσα από τα αρχαιολογικά ευρήµατα τις καθηµερινές συνήθειες των
Μινωιτών.
– Να αναπλάσουν µε τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των Μινωιτών.
– Να συσχετίσουν στοιχεία καθηµερινότητας της µινωικής εποχής µε τη σηµερινή.
– Να εκτιµήσουν τη θέση που είχαν οι γυναίκες στη µινωική εποχή.
– Να αντιληφθούν ότι µέσα από την παρατήρηση και τη µελέτη των πηγών τεκµηριώνουµε
τις ιστορικές πληροφορίες.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη µινωική κοινωνία κορυφαίο πρόσωπο είναι ο βασιλιάς της Κνωσού. Ήταν πλούσιος, δυνατός, απόλυτος µονάρχης. Κυριαρχούσε και στους άλλους ηγεµόνες που κατοικούσαν στα
ανακτορικά συγκροτήµατα της Φαιστού, των Μαλίων και της Ζάκρου. Από αυτόν εκπορεύονταν οι νόµοι κι αυτός απένειµε τη δικαιοσύνη. Η ανάµνησή του στους µεταγενέστερους χρόνους συνδέεται µε τη δύναµη, τον πλούτο αλλά και τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό η µυθολογία του
αποδίδει θεϊκή καταγωγή (ήταν γιος του ∆ία, µε τον οποίο συνοµιλούσε κάθε εννέα χρόνια στο
όρος Ίδη) και τον τοποθετεί στον Άδη δίπλα στον Πλούτωνα, µαζί µε τον Αιακό και το Ραδάµανθη, ως δικαστή των νεκρών.
Το εµπόριο της Κρήτης κατά ένα µεγάλο µέρος διεξαγόταν από τους βασιλιάδες, όπως δείχνει ο µεγάλος αριθµός και το µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων των ανακτόρων. Μέσα στα
ανάκτορα υπήρχαν εργαστήρια µε ειδικευµένο προσωπικό, (χρυσοχόους, κεραµίστες, σφραγιδογλύπτες κτλ.) Υπήρχαν όµως και ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε ιδιωτικά εργαστήρια, περιουσιακά στοιχεία, ιδιωτικές καλλιέργειες, και ιδιωτικά εµπορικά καράβια, που είχαν δικαίωµα να
εµπορεύονται στην Κρήτη αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης η συστηµατική εξαγωγή γεωργικών
προϊόντων δείχνει πολύ καλά οργανωµένη γεωργία.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο της µινωικής κοινωνίας αποτελεί η θέση των γυναικών,
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οι οποίες είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους άνδρες. Κυκλοφορούσαν ελεύθερες, έπαιρναν
µέρος στο κυνήγι, στις γιορτές, στις ταυροµαχίες και στις θρησκευτικές τελετές. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ορισµένα έργα τέχνης έχουν γίνει από γυναικεία χέρια. Η φορεσιά τους
ήταν περίτεχνη. Όµως οι περίτεχνες φορεσιές µε τα κοµψά περικόρµια, που άφηναν ελεύθερα τα στήθη, οι φούστες µε τους φραµπαλάδες, οι πολύπλοκες κοµµώσεις και τα κοσµήµατα, αφορούσαν κυρίως γυναίκες εύπορες ή γυναίκες των ανακτόρων και πολύ λιγότερο
γυναίκες της υπαίθρου που ασχολούνταν µε τη γεωργία.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η πρώτη και η δεύτερη ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή εντάσσονται στην κατηγορία των
ερωτήσεων που χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι µαθητές κατανόησαν βασικά σηµεία από τη νέα γνώση. Με την τρίτη ερώτηση γίνονται συσχετισµοί µε τη σηµερινή εποχή και διατυπώνονται απλές γενικεύσεις, π.χ: ∫·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·ﬁ ÂÔ¯‹
ÛÂ ÂÔ¯‹ (διαθεµατική έννοια ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). ∆· ·È‰È¿ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
·›˙Ô˘Ó.

Με την 1η και 2η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών υλοποιείται η διδακτική «απαίτηση» να αξιοποιούνται οι εικόνες ως ιστορικές πηγές για την άντληση ιστορικής γνώσης και την
άσκηση των παιδιών στο να παρατηρούν και να περιγράφουν. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν,
ακόµη, τη δυνατότητα για συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και διατύπωση απλών γενικεύσεων, π.χ.: √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ﬁ Ù· ÔÏ‡ ·ÏÈ¿ ¯ÚﬁÓÈ· ‰È·ÛÎ¤‰·˙·Ó ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ìﬁ‰· ÌÈÌÂ›Ù·È ÙË
ÌÈÓˆÈÎ‹ κτλ. (διαθεµατική επεξεργασία).
Η 3η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση σχετική µε τις διατροφικές συνήθειες των Μινωιτών, συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και υπογράµµιση της ανάγκης για σωστή
διατροφή (διαθεµατική επεξεργασία και επεκτάσεις σε θέµατα Αγωγής Υγείας ).
Η 4η δραστηριότητα συµβάλλει στην καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων, τη σύνδεση του µαθήµατος της Ιστορίας µε το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας στο σχολικό χώρο.
Σε µερικά µέρη της Ελλάδας δεν αποκλείεται και σήµερα να παίζεται το παιχνίδια µε τα κότσια. Καλό θα ήταν, αν υπάρχει δυνατότητα, κάποιοι µαθητές να φέρουν ένα ή δύο κότσια στο
σχολείο και να γίνει µια παραστατική επίδειξη του παιχνιδιού (5η δραστηριότητα).

ΜΑΘΗΜΑ 4: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν στοιχεία από τη µινωική θρησκεία και τους τρόπους λατρείας των Μινωιτών.
– Να γνωρίσουν τα είδη της γραφής που χρησιµοποίησαν οι Μινωίτες.
– Να συσχετίσουν τη γυναικεία θεότητα των Μινωιτών µε αυτή της εποχής του λίθου.
– Να αξιοποιούν κείµενα και εικόνες ως ιστορικές πηγές.
– Να ασκηθούν στην παρατήρηση και στην περιγραφή.
– Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες και δεξιότητες συµβολισµού.
– Να κάνουν συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και να διατυπώνουν γενικεύσεις.
– Να κατακτήσουν ιστορικούς όρους όπως: Ù·˘ÚÔÎ·ı¿„È·, ‰ÈÏﬁ˜ ¤ÏÂÎ˘˜, ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎ‹
ÁÚ·Ê‹, ‰›ÛÎÔ˜ ÙË˜ º·ÈÛÙÔ‡, °Ú·ÌÌÈÎ‹ ∞′.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη µινωική Κρήτη κυριαρχούσε η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας, που ήταν η θεά της φύσης. Παράλληλα λατρεύονταν κι άλλες θεότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν εξακριβωµένα
στοιχεία. Η θεά των Μινωιτών ή Μεγάλη Μητέρα παριστάνεται σε κορυφές βουνών, ανάµεσα
σε λιοντάρια που συµβολίζουν τη δύναµη ή κάτω από το ιερό της δέντρο, την ελιά, κρατώντας
φίδια. Περιστέρια φτεροκοπούν στους ώµους και στα µάγουλά της ή κάθονται στο κεφάλι της.
Ο ταύρος ήταν το ιερό ζώο των Μινωιτών. Ταυτίστηκε µε τον ουρανό και τον ήλιο που γονιµοποιούν τη γη µε το φως και τη βροχή. Η θεϊκή αγελάδα ταυτίστηκε µε τη σελήνη, που το σχήµα της θυµίζει τα κέρατα του ταύρου. Στις θρησκευτικές τελετουργίες συχνά ο βασιλιάς αρχιερέας, φορούσε µάσκα που απεικόνιζε κεφάλι ταύρου και µαζί µε τη βασίλισσα υποδύονταν το
γάµο των ιερών αυτών ζώων. Απ’ τη λατρευτική αυτή συνήθεια ίσως να προήλθε ο µύθος της
Πασιφάης που ενώθηκε µε τον ταύρο του Ποσειδώνα και γέννησε το Μινώταυρο.
Η λατρεία της θεάς γινόταν σε σπήλαια, σε κορυφές βουνών και λόφων και στα ιερά των
ανακτόρων και των σπιτιών. Στο βωµό της θεάς θυσιάζονταν ταύροι και προσφέρονταν διπλοί
πελέκεις (λάβρεις), µικρά ειδώλια και προϊόντα της γης, όπως γάλα, µέλι, λάδι, µαλλί, φρούτα,
σπόροι κτλ. Σπονδικά αγγεία και τελετουργικά σκεύη βρέθηκαν άφθονα στις ανασκαφές.
Κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο αναπτύχθηκε σύστηµα γραφής που χαρακτηρίζεται
από τους αρχαιολόγους ως κρητικό ιερογλυφικό. Τα ιερογλυφικά σηµεία της γραφής αυτής
παριστάνουν αντικείµενα, σκεύη, εργαλεία, πλοία, φυτά, ζώα κ.λπ. Απεικονίζονταν µε σφραγίδες πάνω σε µαλακό πηλό.
Κατά τη Νεοανακτορική περίοδο χρησιµοποιήθηκε άλλο είδος γραφής την οποία ο Έβανς
ονόµασε Γραµµική Α. Συνέχισαν όµως να χρησιµοποιούν την ιερογλυφική γραφή για τη γραφή
ιερών κειµένων. Επειδή τα κείµενα είχαν ιερή σηµασία, η γραφή ονοµάστηκε ιερογλυφική. Οι
χαρακτήρες της Γραµµικής Α ήταν απλοποιηµένη σχηµατοποίηση των χαρακτήρων της ιερογλυφικής γραφής. Πάνω σε πλάκες από µαλακό πηλό τούς χάραζαν µε αιχµηρό αντικείµενο ή
τους έγραφαν µε µελάνι σουπιάς.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η 1η, η 2η και η 3η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή εντάσσονται στην κατηγορία των ερωτήσεων που χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι µαθητές κατανόησαν
βασικά σηµεία από τη νέα γνώση. ∆ίνουν, όµως, και τη δυνατότητα για συσχετισµούς (σηµερινοί τόποι και τρόποι λατρείας, ταυροµαχίες, σηµερινή γραφή) και τη διατύπωση απλών γενικεύσεων.
Η 1η δραστηριότητα στο Τετράδιο Εργασιών στοχεύει στην άσκηση της παρατήρησης και
της περιγραφής, ενώ η δεύτερη στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων µέσα από την αναπαράσταση σκηνής που παρατηρούν οι µαθητές σε αρχαιολογικό εύρηµα.
Η τρίτη δραστηριότητα σχετίζεται µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής.
Με την τέταρτη δραστηριότητα τα παιδιά ασκούνται σε δεξιότητες που σχετίζονται µε το
συµβολισµό, δραστηριότητα ευχάριστη και δηµιουργική, που διεγείρει τη φαντασία και οξύνει
το νου. Σε προηγούµενα µαθήµατα έχει τονισθεί η ανάγκη να εξηγήσει ο εκπαιδευτικός µε
απλά παραδείγµατα την έννοια του συµβόλου.
Με την τελευταία δραστηριότητα τα παιδιά εµπεδώνουν αποκτηθείσες γνώσεις παίζοντας.
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ΜΑΘΗΜΑ 5:
Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν στοιχεία από τη µινωική τέχνη ( αγγειοπλαστική, ζωγραφική, µικρογλυπτική, χρυσοχοΐα).
– Να απολαύσουν τη µινωική τέχνη.
– Να αντιληφθούν, µέσα από την τέχνη, το χαρούµενο χαρακτήρα του µινωικού πολιτισµού.
– Να κάνουν συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και να διατυπώνουν γενικεύσεις.
– Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες.
– Να κατακτήσουν σχετικές µε την ενότητα έννοιες: Ù¤¯ÓË, ‰È·ÎﬁÛÌËÛË, ·ÁÁÂ›·, ÛÊÚ·Á›‰Â˜,
ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜.
– Να γνωρίσουν τα πιθανά αίτια της καταστροφής του µινωικού πολιτισµού.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη µινωική Κρήτη ήκµασαν οι τέχνες. Πολλές από αυτές έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Ιδιαίτερα αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική. Η πρωτοτυπία των µινωικών αρχιτεκτονικών συνθέσεων φανερώνουν τη στενή σύνδεση των µινωιτών µε το φυσικό περιβάλλον. Στις τοιχογραφίες
εκφράστηκαν ο θαυµασµός και η αγάπη τους για το φυσικό κόσµο που τους περιέβαλλε και για
τα πλούσια χρώµατά του. Τα θέµατα των τοιχογραφιών αποτελούν ύµνο στη φύση και στη ζωή
και φανερώνουν το χαρούµενο χαρακτήρα του µινωικού πολιτισµού.
Αναπτύχθηκαν επίσης η λιθογλυφία και η µικρογλυπτική. Η σφραγιστική µικρογλυπτική αναπτύχθηκε σε πολύ µεγάλη τέχνη. Οι σφραγιδόλιθοι χρησιµοποιούνταν για να επικυρώνονται
εµπορικές συµφωνίες(αντί υπογραφής), αλλά και για να σφραγίζονται κιβώτια µε εµπορεύµατα
(σαν βουλοκέρι).
Η µεταλλοτεχνία άγγιξε την τελειότητα. Ειδικά η κοσµηµατική χρυσοχοΐα έκανε αλµατώδη
πρόοδο και έδωσε έργα τα οποία προκαλούν και σήµερα το θαυµασµό αλλά και τη µίµηση από
σύγχρονους τεχνίτες του κοσµήµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι τεχνικές που και σήµερα εφαρµόζουν οι χρυσοχόοι ήταν γνωστές στους Μινωίτες.
Από το πλήθος των αγγείων που κατασκεύαζαν οι Μινωίτες περίφηµα είναι τα «καµαραϊκά».
Μια κατηγορία απ’ αυτά ονοµάζονται «ωοκέλυφα», γιατί τα τοιχώµατά τους είναι λεπτά σαν το
τσόφλι του αυγού.
Η καταστροφή του µινωικού πολιτισµού φαίνεται να προήλθε από τα τεράστια παλιρροϊκά
κύµατα που σάρωσαν τις βόρειες ακτές της Κρήτης µετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας αλλά και από πυρκαγιές που ακολούθησαν το µεγάλο σεισµό.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την 1η και 2η ερώτηση στο Βιβλίο του Μαθητή ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης της νέας γνώσης. ∆ίνεται όµως και η δυνατότητα για συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή. Με τη τρίτη ερώτηση τα παιδιά µέσα από την επεξεργασία του παραθέµατος πληροφορούνται για την
έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και τα παλιρροϊκά κύµατα που έφερε, κάνουν συσχετισµούς
µε το σήµερα και προβαίνουν σε γενικεύσεις. Η τέταρτη ερώτηση ανακαλεί προϋπάρχουσα
γνώση των µαθητών: τη συµµετοχή της Κρήτης µε τον Ιδοµενέα στον Τρωικό πόλεµο, όταν πια
είχε κατακτηθεί το νησί από τους Αχαιούς (παράθεµα 10).
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Η πρώτη ερώτηση του Τετραδίου υπογραµµίζει τη σηµασία του κεραµικού τροχού στην αγγειοπλαστική.
Με τη δεύτερη δραστηριότητα ασκούνται οι µαθητές σε γνωστικές και µεθοδολογικές δεξιότητες: αξιοποίηση κειµένων για άντληση πληροφοριών, ταξινόµηση του υλικού κ.ά
Με την 3η και 4η δραστηριότητα αναπτύσσονται οι καλλιτεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες των µαθητών, συνδέεται το µάθηµα της Ιστορίας µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής
και δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα µέσα στην τάξη.
Με την τελευταία δραστηριότητα ασκείται και ελέγχεται η παρατηρητικότητα και η κριτική
ικανότητα των µαθητών, οι οποίοι µπορούν να ανατρέξουν και σε προηγούµενες σελίδες του
βιβλίου τους για να απαντήσουν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλεξίου Στ., ªÈÓˆÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, εκδ. Σ. Π. Αλεξίου, Ηράκλειο, χ.χ.
∏ Á¤ÓÓËÛË ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜, κατάλογος έκθεσης, επιµ. Σ. Χρυσουλάκη, Τ.Α.Π., Αθήνα 1988.
ΙΕΕ, τόµ. Α′, σελ.134-231, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977.
Hood S., ∏ ∆¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·, Καρδαµίτσα, Αθήνα 1990.
Μιχαηλίδου Α., ∫ÓˆÛﬁ˜, Ï‹ÚË˜ Ô‰ËÁﬁ˜..., Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1993.
Σακελαράκη Ι., ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘, εικονογραφηµένος οδηγός, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1983.
Σακελαράκη Γ. και Ε., ∫Ú‹ÙË. πÛÙÔÚ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, τόµ Α′, σελ. 1-130, ΤΕ∆Κ Κρήτης, Κρήτη
1987.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1: ΑΧΑΙΟΙ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν οι µαθητές τα σπουδαιότερα κέντρα του µυκηναϊκού πολιτισµού και να τα
εντοπίσουν στο χάρτη.
– Να κατανοήσουν ότι οι Μυκηναίοι(Αχαιοί) ήταν οι πρώτοι Έλληνες.
– Να κατανοήσουν τη σηµασία του εµπορίου στην επικοινωνία µε άλλους λαούς και στις πολιτιστικές επιδράσεις.
– Να διαπιστώσουν τη σηµασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων.
– Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τα γεγονότα του Τρωικού πολέµου.
– Να κατανοήσουν ότι οι έρευνες του Σλήµαν απέδειξαν ότι, όσα αφηγείται ο Όµηρος, είναι πραγµατικότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Αχαιοί γύρω στα 1600 π.Χ. κατέβηκαν από το Βορρά κι εγκαταστάθηκαν κατ’ αρχήν στα
ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Χρησιµοποιούσαν χάλκινα όπλα και, µε την πάροδο του χρόνου,
κατέκτησαν τα πεδινά µέρη του ελληνικού χώρου, φτάνοντας µέχρι τα νότια παράλια της Πελοποννήσου. Κατόρθωσαν να αφοµοιώσουν τους Προέλληνες, που κατοικούσαν µέχρι τότε στην
Ελλάδα. Θεωρούνται οι πρώτοι Έλληνες και δηµιούργησαν τον πρώτο καθ’ αυτό ελληνικό πολιτισµό, που ονοµάστηκε από τους αρχαιολόγους µυκηναϊκός. Στοιχεία πολλά και πολύτιµα για
τον πολιτισµό αυτό µας δίνουν τα οµηρικά έπη.
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Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τίποτε δεν ήταν γνωστό για τον πολιτισµό των Αχαιών. Η
Ιλιάδα και η Οδύσσεια θεωρούνταν µυθικά έπη χωρίς κανένα αληθινό στοιχείο. Όµως, το 1876
ο Ερρίκος Σλήµαν, ανασκάπτοντας τους αρχαιολογικούς χώρους της Τροίας και των Μυκηνών, έδωσε υπόσταση στο µυκηναϊκό θρύλο και στα αναφερόµενα στα οµηρικά έπη, αποκαλύπτοντας πάµπολλα στοιχεία ενός µεγάλου πολιτισµού.
Η Μυκηναϊκή περίοδος που αρχίζει το 1600 π.Χ. χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους:
¶ÚÒÈÌË ª˘ÎËÓ·˚Î‹ από το 1580 π.Χ. έως το 1500 π.Χ.
ª¤ÛË ª˘ÎËÓ·˚Î‹ από το 1500 π.Χ . έως το 1425 π.Χ.
¡ÂﬁÙÂÚË ª˘ÎËÓ·˚Î‹ από το 1425 π.Χ. έως το 1100 π.Χ.
Γύρω στα 1580 π.Χ., αφού σταθεροποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο οι Αχαιοί, αρχίζει η άνθηση νέου πολιτισµού, στη διάρκεια του οποίου οι άνθρωποι που τον θεµελίωσαν θα αποκτήσουν
συνείδηση του εαυτού τους και θα φανούν πια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής φυλής.
Οι Αχαιοί ή Μυκηναίοι, ήρθαν σε επαφή µε τους Μινωίτες, οι οποίοι είχαν επεκτείνει το εµπόριό τους και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Γνώρισαν τον πολιτισµό τους και επηρεάστηκαν πολύ από
αυτόν. Υπάρχουν δυο θεωρίες για την επίδραση του µινωικού πολιτισµού στο µυκηναϊκό.
α) Η θεωρία του Έβανς υποστηρίζει ότι ο µυκηναϊκός πολιτισµός εµφανίστηκε εντελώς
ξαφνικά φορώντας µινωικά ρούχα και ότι οι Μυκηναίοι, που ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί,
έγιναν ξαφνικά έµποροι και ναυτικοί και υιοθέτησαν τη θρησκεία, τη µόδα, την τέχνη και τον
τρόπο ζωής των Μινωιτών.
β) Η θεωρία του Wace, σύµφωνα µε την οποία οι Μυκηναίοι επηρεάστηκαν από τον πολιτισµό της Κρήτης, έβαλαν όµως τη δική τους προσωπική σφραγίδα. Έτσι ο µυκηναϊκός πολιτισµός έµεινε στο βάθος του ελλαδικός.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ).
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜: «Ο Μυκηναϊκός πολιτισµός». Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·. Έκδοση ΥΠ.ΠΟ. -

ΥΠΕΠΘ 1998. Περιέχει έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή, διαφάνειες, επιτραπέζιο
παιχνίδι για το µυκηναϊκό εµπόριο.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·: «Η Μυκηναϊκή συλλογή του ΕΑΜ» για την προετοιµασία µιας επίσκεψης στη µυκηναϊκή αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·: «Η ζωή στο µυκηναϊκό ανάκτορο» για την προετοιµασία µιας επίσκεψης στο αρχ. Μουσείο Θήβας. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·: «Τον καιρό των Μυκηναίων στη Φθιώτιδα» για την προετοιµασία
µιας επίσκεψης στο αρχαιολογικό µουσείο Λαµίας. Πρόγραµµα ªÂÏ›Ó·, ΥΠΠΟ.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜: «Στα ίχνη της γραφής». Έκδοση ΥΠ.ΠΟ., 1997. Περιέχει έντυπα για
τον εκπαιδευτικό, προτάσεις για δραστηριότητες. ∆ιατίθεται δωρεάν από το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΥΠΠΟ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ(και για τα πέντε µαθήµατα της ενότητας).
http://www.sikyon.com/Mykinai/mykinai_gr.html. Ιστοσελίδα της Ελένης Παπακυριάκου/Αναγνώστου µε ιστορικό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το µυκηναϊκό κόσµο, µέσα από τις
εξής κατηγορίες: τέχνη, Όµηρος, ιστορία, µνηµεία, χάρτες.
http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/index.html. Η ιστοσελίδα του ΙΜΕ.
http://sfr.ee.teiath.gr/diafora/Nafplio/mykines5.htm Συλλογή φωτογραφιών αρχαιολογικών
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χώρων και εκθεµάτων µουσείων, από τον καθηγητή Στυλ. Φραγκόπουλο.
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/mykenai/mykenai.htm. Φωτογραφικό υλικό
για την τέχνη και την αρχιτεκτονική από τον καθηγητή Π. Χαλούλο.
http://www.oikade.gr/class.asp?CatID=000000000000009.EL# Ένα πρόγραµµα της τράπεζας Κύπρου. Παιχνίδια γνώσεων και παρατηρητικότητας Το φιδάκι της µυκηναϊκής περιόδου, η µηχανή του χρόνου -µυκηναϊκή περίοδος.
http://www.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/xron-xalkou2.htm Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ. Συλλογή εικόνων από την Τ. Γιακουµάτου και ανασύνθεση(puzzle) µυκηναϊκών τοιχογραφιών(σκηνή µάχης και µουσικός που παίζει λύρα)από την Ι. Ηλιοπούλου.
http://www.stoa.org/metis/ Βίντεο περιβάλλοντος. Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (και για τα πέντε µαθήµατα της ενότητας).
Βαλαβάνης Π., √ ÏﬁÊÔ˜ ÌÂ Ù· ÎÚ˘ÌÌ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎ¿, Ακρίτας, Αθήνα 1995.
Βαλάσης ∆., ªÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·(ÁÚ·Ê‹) ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜, Κέδρος, Αθήνα 1985.
Burell R., √È ŒÏÏËÓÂ˜, µτφ. Σ. Γελαδάκη, Ε. Ρώσση, 1993.
Γιαλουράκη Σ., ÃÚ˘Û¤˜ ª˘Î‹ÓÂ˜, Ακρίτας, Αθήνα 2000.
Κύρδη Κ.-Σπανέλλη Τ., ÃÚÔÓÔÙ·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ¶‡ÏË ÙˆÓ §ÂﬁÓÙˆÓ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002.
Κροντηρά Λ., °ÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ ªÔ˘ÛÂ›Ô, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα1985.
Νάκου Ειρ, ∆·Í›‰È· ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·, Κέδρος, Αθήνα 1979.
Νάκου Ειρ, ∆Ô ∂ıÓÈÎﬁ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ ªÔ˘ÛÂ›Ô, Dian Books, 1995.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η προσέγγιση της νέας γνώσης, η επεξεργασία( νοηµατική, «ιστορική», διαθεµατική) και η
αξιολόγηση γίνονται µε διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που περιγράφονται στην Εισαγωγή και στα προηγούµενα µαθήµατα.
Οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν το χάρτη και να εντοπίσουν τις Μυκήνες και τα
σπουδαιότερα µυκηναϊκά κέντρα. Στη συνέχεια εξηγούν την ονοµασία µυκηναϊκός πολιτισµός
(ερώτηση 1 του Βιβλίου). Σχετική είναι η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών, η οποία
στοχεύει στην κατάκτηση της έννοιας χώρος και συνδέεται µε το µάθηµα της Γεωγραφίας.
Το παράθεµα 2 θυµίζει στους µαθητές τα γεγονότα του Τρωικού πολέµου και τον ηγετικό
ρόλο του βασιλιά των Μυκηνών Αγαµέµνονα(δραστηριότητα 2 Τετραδίου Εργασιών). Η εικόνα
3 που συνοδεύει το παράθεµα είναι αφίσα από την κινηµατογραφική ταινία «Τροία. Για την αιωνιότητα» και δείχνει πως τα κατορθώµατα των Μυκηναίων αποτελούν πηγή έµπνευσης για ποικίλες καλλιτεχνικές δηµιουργίες ακόµα και σήµερα. Η ερώτηση 2 του Βιβλίου στοχεύει να υπογραµµίσει τα οικονοµικά αίτια του πολέµου και να τα αντιδιαστείλει από τα µυθολογικά.
Με την αξιοποίηση της εικόνας 4 επιδιώκεται η υπογράµµιση της σηµασίας των ανασκαφών
του Σλήµαν στην Τροία και στις Μυκήνες, µε τις οποίες απέδειξε ότι όσα αφηγείται ο Όµηρος
είναι πραγµατικότητα (ερώτηση 3 του βιβλίου).

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τις σχέσεις των Μυκηναίων µε την Κύπρο και την εγκατάστασή τους στο
νησί.
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– Να γνωρίσουν ότι και στην Κύπρο αναπτύχθηκε ένας λαµπρός πολιτισµός.
– Να κατανοήσουν ότι η Κύπρος από πολύ παλιά αποτέλεσε αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού πολιτιστικού χώρου.
– Να συσχετίσουν τον πολιτισµό της Κύπρου µε το µινωικό και το µυκηναϊκό.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Κύπρος ευρισκόµενη στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, µεταξύ των χωρών της Ανατολής, της Αιγύπτου και της Ελλάδος, για χιλιάδες χρόνια αποτέλεσε πεδίον επαφής των πολιτισµών της Ανατολής, της Αιγύπτου και των πολιτισµών του Αιγαίου.
Κατά την εποχή της χαλκοκρατίας ο ρόλος της υπήρξε πολύ σηµαντικός. Με την ανακάλυψη του χαλκού παρουσίασε µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη, καθώς το νησί διέθετε πλούσια κοιτάσµατα. Πολλοί από τους κατοίκους της που µέχρι τότε ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία και
τη γεωργία (στις εύφορες πεδιάδες της καλλιεργούνταν σιτηρά, κηπευτικά, ελιές και φρούτα),
αλλά και µε την υλοτοµία και την ξυλουργική, (τα ορεινά µέρη της σκεπάζονταν από πυκνά δάση που έδιναν άφθονη ξυλεία για την κατασκευή πλοίων), έγιναν µεταλλωρύχοι, τεχνίτες και
έµποροι.
Από το 1550 π.Χ., περίπου, ως το 1050 π.Χ. ( Ύστερη χαλκοκρατία) έγινε πολύ σηµαντικό πολιτικό, πολιτιστικό και εµπορικό κέντρο, αφού µε την εγκατάσταση εκεί µυκηναίων αποίκων,
συνδέθηκε µε το µυκηναϊκό κόσµο. Για τους Αχαιούς, που µετά την έκρηξη του ηφαιστείου της
Θήρας και την καταστροφή των µινωικών πόλεων ήλεγχαν το εµπόριο µε την Ανατολή, η Κύπρος αποτελούσε ιδανικό σταθµό για τη διεξαγωγή των εµπορικών τους δραστηριοτήτων. Επίσης µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον αποτελούσαν γι’ αυτούς και τα πλούσια κοιτάσµατα χαλκού της νήσου.
Η εγκατάσταση των Αχαιών στην Κύπρο έγινε το 1300 περίπου π.Χ. Οι άποικοι έκτισαν πόλεις,
τις οποίες οχύρωσαν µε κυκλώπεια τείχη και προµαχώνες, όπως την Έγκωµη, το Κίτιο και την Παλαίπαφο. Έφεραν µαζί τους την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία, τις συνήθειες και την τέχνη τους.
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως θολωτούς τάφους, παρόµοιους µε των Μυκηνών, βωµούς
και θρησκευτικά σύµβολα κρητοµυκηναϊκά. Λατρευόταν η Θεά Μητέρα, θεά της γονιµότητας ,
αλλά και αρκαδικοί θεοί, όπως ο Απόλλωνας ο Κεραιάτης. Στην Έγκωµη βρέθηκε άγαλµα του
θεού προστάτη του χαλκού. Επίσης το πλήθος των µυκηναϊκών αγγείων που βρέθηκαν µαρτυρούν την ύπαρξη εργαστηρίων στο νησί, τα οποία έφτιαξαν µυκηναίοι αγγειοπλάστες που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο.
Η ελληνική επιρροή, έγινε ειρηνικά και αβίαστα. Αποτέλεσµά της ήταν ο εξελληνισµός της
Κύπρου. Το ελληνικό πνεύµα ρίζωσε βαθιά και διαφυλάχτηκε ανόθευτο για τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως η κιβωτός των ελληνικών παραδόσεων.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με τη µελέτη του χάρτη 1 και του παραθέµατος 3 οι µαθητές διαπιστώνουν τη ναυτική δύναµη των Μυκηναίων και τις σχέσεις που ανέπτυξαν µε άλλους λαούς και κυρίως µε την Κύπρο
(ερωτήσεις 1 και 2 του Βιβλίου). Αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου Εργασιών στοχεύει να παρωθήσει τους µαθητές στην
παρατήρηση, τη σύγκριση και την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις επιδράσεις που δέχτηκε η
Κύπρος από τον κρητοµυκηναϊκό πολιτισµό.
Η δραστηριότητα 2 δίνει ευκαιρία για συσχετισµούς µε τη σηµερινή εποχή και τη διατύπωση
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γενικεύσεων, όπως: οι άνθρωποι από τα παλιά χρόνια µέχρι σήµερα µεταναστεύουν για να
βρουν καλύτερες συνθήκες για να ζήσουν.
Με τη δραστηριότητα 3 του Τετραδίου οι µαθητές καλούνται να δραµατοποιήσουν µια σκηνή εµπορικής ανταλλαγής µεταξύ Κυπρίων και Μυκηναίων. Οι µαθητές αυτοσχεδιάζουν, στηριζόµενοι στις πληροφορίες που αποκόµισαν από το παράθεµα 3. Η ανάπλαση ιστορικών γεγονότων και το «παίξιµό» τους στη συνέχεια προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και συµβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση κα εµπέδωση της διδακτέας ύλης. Για τη αξία των ασκήσεων δραµατοποίησης βλέπε και το µάθηµα ∆Ô Ì‹ÏÔ ÙË˜ ¤ÚÈ‰·˜.
Τα παιδιά αναλαµβάνουν ρόλους. Ένα παιδί υποδύεται το βασιλιά, άλλο το γραφέα, άλλα
τους εµπόρους και τους διάφορους τεχνίτες. Ο µυκηναίος βασιλιάς καθισµένος στο θρόνο του
κανονίζει ποια προϊόντα θα πουλήσουν και ποια θα φέρουν από την Κύπρο οι έµποροι. Οι
έµποροι επιβιβάζονται στα καράβια και πηγαίνουν στην Κύπρο. Εκεί συναντούν τους κύπριους
εµπόρους. Τους δίνουν αγγεία µε αρωµατικό λάδι, κρασί, µέλι, όπλα και κοσµήµατα και παίρνουν για αντάλλαγµα χαλκό, και πολύχρωµα υφαντά. Ακολουθεί η σκηνή του αποχαιρετισµού
και η επιστροφή στις Μυκήνες. Ο γραφέας καταγράφει τα προϊόντα που ήρθαν, χαράσσοντας
µε µυτερό ξυλαράκι πάνω σε µαλακό πηλό ή πλαστελίνη. Ο βασιλιάς δίνει τα υλικά αυτά στους
τεχνίτες και εντολές για το τι ακριβώς θα κατασκευάσουν. Στο τέλος οι έµποροι παραδίνουν
στο βασιλιά έναν κυλινδρικό σφραγιδόλιθο, δώρο από το βασιλιά της Κύπρου.

ΜΑΘΗΜΑ 3: Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική των Μυκηναίων.
– Να κατανοήσουν τους λόγους που ώθησαν τους Αχαιούς να κατασκευάσουν τείχη.
– Να κατακτήσουν όρους όπως: ·Ó¿ÎÙÔÚÔ, Ì¤Á·ÚÔ, ÂÛÙ›·, Î˘ÎÏÒÂÈ· ÙÂ›¯Ë, ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ï·ﬁ˜.
– Να ασκηθούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρηµάτων.
– Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και την ανάγκη προστασίας των καταλοίπων του παρελθόντος.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα εντυπωσιακότερα έργα της µυκηναϊκής αρχιτεκτονικής είναι οι ακροπόλεις οχυρωµένες
µε κυκλώπεια τείχη. Η αρχιτεκτονική αυτών των τειχών, που περιέβαλαν τις ακροπόλεις, ήταν
αποτέλεσµα του τρόπου ζωής των Αχαιών, οι οποίοι πολεµώντας τους Προέλληνες, κυριάρχησαν στον ελληνικό χώρο. Για να προστατεύονται οι ίδιοι από παρόµοιες επιθέσεις, έχτιζαν
ακροπόλεις στις κορυφές απρόσιτων λόφων και τις περιτείχιζαν µε απόρθητα τείχη. Κυκλώπειες κατασκευές ήταν και οι οδογέφυρες που υπήρχαν σε πολλά σηµεία του οδικού δικτύου, το
οποίο ήταν αρκετά αναπτυγµένο και ένωνε τα σπουδαιότερα µυκηναϊκά κέντρα.
Τα µυκηναϊκά ανάκτορα, γνωστά από τις περιγραφές του Οµήρου, ήταν απλά διώροφα κτίρια , τα οποία σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να συγκριθούν µε τα δαιδαλώδη, πολυτελή µινωικά ανάκτορα. ∆ιέθεταν πρόπυλο(είσοδο), που έβγαζε σε αυλή, στο µέσο της οποίας υπήρχε
πάντα βωµός. Στην αυλή υπήρχε η είσοδος του κυριότερου δωµατίου των ανακτόρων που ονοµαζόταν µέγαρο. Βρισκόταν στο ισόγειο του ανακτόρου, ήταν µεγάλο ορθογώνιο δωµάτιο και
στο εσωτερικό του είχε ξύλινους κίονες, πάνω στους οποίους στηριζόταν ο δεύτερος όροφος.
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Στο µέσο του µεγάρου, ανάµεσα σε τέσσερις κίονες, υπήρχε η στρογγυλή εστία, στην οποία πάντα έκαιγε φωτιά. Πάνω από την εστία υπήρχε πήλινη καπνοδόχος. Το µέγαρο ήταν η αίθουσα
του θρόνου και συγχρόνως αίθουσα συµποσίων. ∆ίπλα του ήταν τα δωµάτια των γυναικών και τα
λουτρά. Στο υπερώο υπήρχαν οι κοιτώνες. Το µέγαρο καθώς και τα δωµάτια της βασιλικής οικογένειας ήταν διακοσµηµένα µε τοιχογραφίες.
Το ανάκτορο διέθετε επίσης θησαυροφυλάκια, αποθήκες και κελάρια. ∆ιέθετε επίσης εργαστήρια, στα οποία εργάζονταν τεχνίτες και καλλιτέχνες µε εντολή του βασιλιά.
Στην ακρόπολη των Μυκηνών η είσοδος κοσµείται από ανάγλυφο υπέρθυρο, που εικονίζει
λιοντάρια, σύµβολο δύναµης και εξουσίας. Μέσα στην ακρόπολη των Μυκηνών υπάρχουν
ερείπια πολλών κτιρίων, που κατά τους αρχαιολόγους ήταν κατοικίες των συγγενών του βασιλιά, κατοικίες των φρουρών της ακρόπολης, αποθήκες, πολλά εργαστήρια, στάβλοι και µικρό
ιερό των θεών. Στο χώρο της ακρόπολης, στον ταφικό περίβολο, βρέθηκαν επίσης βασιλικοί
τάφοι µε πολλά κτερίσµατα.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι µαθητές παρατηρούν την εικόνα 1 και διαπιστώνουν ότι οι Μυκηναίοι επέλεξαν το ψηλό
σηµείο ενός λόφου για να χτίσουν την ακρόπολή τους, ώστε να εποπτεύουν το χώρο και να
µπορούν να ελέγχουν τις κινήσεις των εχθρών (ερώτηση 1 βιβλίου).
Στη συνέχεια µε την αξιοποίηση του υπόλοιπου εικονιστικού υλικού ασκούνται στην παρατήρηση και στην περιγραφή των αρχαιολογικών ευρηµάτων(ερώτηση 2 Βιβλίου), γνωρίζουν την
αρχιτεκτονική των Μυκηναίων, κατακτούν όρους όπως ‡ÏË ÙˆÓ ÏÂﬁÓÙˆÓ, Ì¤Á·ÚÔ, ÂÛÙ›·, ... και
τους εµπεδώνουν µε τις δραστηριότητες 2, 3 του Τετραδίου Εργασιών.
Η µελέτη των παραθεµάτων 2 και 4 δίνει το ερέθισµα για συζήτηση και αντιδιαστολή της µυθολογικής από την ιστορική εξήγηση της κατασκευής των κυκλώπειων τειχών.
Το παράθεµα 4 δίνει µια άλλη εξήγηση της κατασκευής των κυκλώπειων τειχών και πληροφορεί τους µαθητές για τις τεχνικές γνώσεις των Μυκηναίων, πολλές από τις οποίες απέκτησαν από την επαφή τους µε άλλους λαούς. Αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·,
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ (δραστηριότητα 1 Τετραδίου).
Η δραστηριότητα 4 του Τετραδίου στοχεύει στη συνειδητοποίηση της σηµασίας των καταλοίπων του παρελθόντος(αποτελούν πηγή πληροφόρησης για παλιότερες εποχές και αποδεικνύουν την ιστορική µας πορεία) και της ανάγκης προστασίας τους, και συνδέεται µε την τοπική ιστορία.

ΜΑΘΗΜΑ 4: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της καθηµερινής ζωής και της κοινωνικής οργάνωσης των
Μυκηναίων.
– Να γνωρίσουν την κυριαρχία των Μυκηναίων στο θαλάσσιο εµπόριο.
– Να διαπιστώσουν τον πολεµικό χαρακτήρα των Αχαιών.
– Να αντιληφθούν ότι µέσα από την παρατήρηση και τη µελέτη των πηγών τεκµηριώνουµε
τις ιστορικές πληροφορίες.
– Να κατακτήσουν όρους όπως: ·ÓÔÏ›·, ıÒÚ·Î·˜, ·Û›‰·, ÎÚ¿ÓÔ˜, ¯ÈÙÒÓ·˜, ·ÔÈ‰ﬁ˜.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ελλάδα των µυκηναϊκών χρόνων αποτελείτο από µικρά αυτόνοµα κρατίδια, οι ηγεµόνες
των οποίων πολλές φορές είχαν µεταξύ τους συγγενική σχέση. Τα περισσότερα µυκηναϊκά κέντρα βρίσκονταν µέσα σε οχυρωµένες ακροπόλεις. Μερικά, όπως η Θήβα και η Πύλος, ήταν
ανοχύρωτα. Στα κέντρα αυτά κατοικούσαν βασιλικές δυναστείες που κυβερνούσαν απολυταρχικά. Ο βασιλιάς ήταν απόλυτος άρχοντας. Του ανήκαν µεγάλες εκτάσεις γης και πολλά κοπάδια ζώων.
Ο λαός ασχολείτο µε διάφορα επαγγέλµατα. Οι άνδρες ήταν έµποροι και ναυτικοί, γεωργοί
και κτηνοτρόφοι, τεχνίτες και καλλιτέχνες. Υπήρχαν και δούλοι, που πρόσφεραν υπηρεσίες
στα ανάκτορα και σε αρχοντικά σπίτια.
Στη µυκηναϊκή κοινωνία ξεχωριστή θέση κατείχαν οι γραφείς και οι αοιδοί. Οι γραφείς γνώριζαν γραφή και κατέγραφαν όλες τις αποφάσεις του βασιλιά, σχετικές µε πολεµικές και εµπορικές επιχειρήσεις. Οι αοιδοί θεωρούνταν πρόσωπα ιερά και σεβάσµια, αφού οι Αχαιοί πίστευαν ότι τους ενέπνεαν οι µούσες και οι θεοί. Στις διάφορες γιορτές που έκαναν (θρησκευτικές,
κοινωνικές, ψυχαγωγικές), υπήρχε πάντα ο αοιδός που έπαιζε λύρα και τραγουδούσε κατορθώµατα ηρώων.
Οι Μυκηναίοι είχαν έντονα ανεπτυγµένο αγωνιστικό πνεύµα. Αγαπούσαν τα αγωνίσµατα και
το κυνήγι. Επηρεασµένοι από τον τρόπο ζωής των Μινωιτών φορούσαν κι αυτοί ζώµα, αλλά και
κοντούς χιτώνες. Αντίθετα µε τους Μινωίτες, έκοβαν τα µαλλιά τους και διατηρούσαν µουστάκια και γένια σαν δείγµα ανδρισµού. Περιποιούνταν το σώµα τους µε λουτρά και αρωµατικά λάδια.
Ήταν πολύ γενναίοι πολεµιστές. Για την άµυνά τους χρησιµοποιούσαν πανοπλία, (ασπίδα,
περικεφαλαία µε λοφίο, θώρακα και µήτρα για την προστασία της κοιλιάς και περικνηµίδες). Για
να επιτίθενται χρησιµοποιούσαν µακριά ξίφη, τόξα και βέλη µε αιχµές από χαλκό, οψιανό ή πυριτόλιθο, ακόντια και δόρατα. Ο Όµηρος µάς πληροφορεί ότι οι ασπίδες κατασκευάζονταν από
στρώσεις δέρµατος βοδιού. Ήταν στρογγυλές ή οκτώσχηµες. Πολεµούσαν πάνω σε ελαφρά
άρµατα που τα έσερναν άλογα.
Οι Μυκηναίες είχαν ελευθερίες ανάλογες µε των γυναικών της µινωικής Κρήτης. Επάνω σε
σφραγιδόλιθους και σε χρυσά δαχτυλίδια παριστάνονταν Μυκηναίες να συµµετέχουν σε κυνήγια ζώων µαζί µε τους άνδρες. Ασχολούνταν µε την κατασκευή µάλλινων και λινών υφασµάτων, των οποίων γινόταν και εξαγωγή. Φορούσαν πολύχρωµες φούστες, ποδιές περικόρµια µε
µανίκια και πολλά κοσµήµατα, που πολλές φορές ράβονταν πάνω στα ρούχα. Χτενίζονταν
όµορφα, όµως η φορεσιά τους δεν έφτανε σε πολυτέλεια τις αντίστοιχες φορεσιές των Μινωιτισσών.
Το εµπόριο ελεγχόταν από τον βασιλιά. Την εποχή της ακµής του µυκηναϊκού πολιτισµού
(14ος και 13ος αιώνας) είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Από τις χώρες της Μέσης Ανατολής προµηθεύονταν µέταλλα και πολύτιµους λίθους, οι δε αγορές των χωρών αυτών κατακλύζονταν από µυκηναϊκά προϊόντα, κυρίως αγγεία. Εµπόριο διεξήγαγαν οι Μυκηναίοι και µε την
Ιταλία, τη Σικελία και την Ισπανία.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι µαθητές διαβάζουν το παράθεµα 3 και επισηµαίνουν τις βασικές ασχολίες των Μυκηναίων: έµποροι και πολεµιστές(ερώτηση 1 Βιβλίου). Ο πολεµικός χαρακτήρας των Μυκηναίων
αναγνωρίζεται στα αρχαιολογικά ευρήµατα των εικόνων 1, 2, 3 και 4.
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Στη συνέχεια καλούνται να εξηγήσουν το χαρακτηρισµό «πολύχρυσες» και να τον συνδέσουν µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα της εικόνας 6.
Η µελέτη του παραθέµατος 5 και της τοιχογραφίας της Μυκηναίας αποκαλύπτει στους µαθητές τις ενδυµατολογικές συνήθειες της εποχής (δραστηριότητα 3 Τετραδίου).
Το παράθεµα 7 υπογραµµίζει τον ξεχωριστό ρόλο του αοιδού στη µυκηναϊκή κοινωνία και
δίνει στιγµές διασκέδασης και ψυχαγωγίας των Μυκηναίων (δραστηριότητα 4 τετραδίου).
Οι δραστηριότητες 1 και 5 του Τετραδίου είναι πίνακες εισαγωγής που βοηθούν τους µαθητές στην ταξινόµηση του υλικού.
Η δραστηριότητα 2 στοχεύει στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας αλλά και των κατασκευαστικών δεξιοτήτων των µαθητών. Η ασπίδα έχει το σχήµα του αριθµού 8, γι’ αυτό και την
ονόµασαν οκτώσχηµη.
Η εικόνα που συνοδεύει τη δραστηριότητα 6 δείχνει µια σκηνή συµποσίου σε µια όµορφα
διακοσµηµένη αίθουσα. Οι µαθητές µπορούν να αναπαραστήσουν τη σκηνή και να οργανώσουν µια µικρή γιορτή στην τάξη, την οποία έχουν στολίσει ανάλογα. Κρατούν «χρυσά» σκεύη
που έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά και τρώνε µικρές λιχουδιές που έφεραν από το σπίτι τους.

ΜΑΘΗΜΑ 5: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν τη θρησκεία και τη λατρεία των Αχαιών και να τη συγκρίνουν µε αυτή των
Μινωιτών.
– Να γνωρίσουν τα ταφικά έθιµα των Αχαιών.
– Να διαπιστώσουν ότι το δωδεκάθεο πρωτοεµφανίζεται στη θρησκεία των Μυκηναίων.
– Να γνωρίσουν τη χρήση της γραφής από τους Μυκηναίους και να κατανοήσουν ότι πρόκειται για την πρώτη ελληνική γραφή.
– Να κατακτήσουν όρους όπως: ıÔÏˆÙÔ› Ù¿ÊÔÈ, ÎÙÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÛˆ›‰Â˜, °Ú·ÌÌÈÎ‹ µ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Αχαιοί λάτρευαν τη Μεγάλη Θεά που συνδεόταν µε τη γονιµότητα της γης, την Πότνια
Θηρών, που προστάτευε την άγρια φύση και άλλες θεότητες. Κατά τη µυκηναϊκή όµως εποχή
διαµορφώθηκε το ∆ωδεκάθεο. Κείµενα Γραµµικής Β′ αναφέρονται σε προσφορές που αφορούν θεούς του Ολύµπου. Τους θεούς τους λάτρευαν σε µικρά ιερά και ιερά άλση, όπου έστηναν βωµούς. Τους πρόσφεραν γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, υφάσµατα και αγγεία,
θυσίες ζώων και σε ειδικές περιπτώσεις θυσίες δούλων.
Η πεποίθηση των Μυκηναίων για τη µεταθανάτιο ζωή, που πίστευαν ότι συνεχιζόταν κάτω από
τη γη, τους οδήγησε στην κατασκευή µεγάλων τάφων. Οι θολωτοί τάφοι των Αχαιών είναι µνηµεία µεγάλης αρχιτεκτονικής σηµασίας. Ήταν µεγάλα δωµάτια σκαµµένα στις πλαγιές χαµηλών
λόφων, µε θολωτή οροφή και τοίχους από ογκόλιθους. Σ’ αυτά τα δωµάτια οδηγούσε διάδροµος
που είχε αριστερά και δεξιά τοίχο. Είχαν είσοδο µε υπέρθυρο και τριγωνικό άνοιγµα πάνω από το
υπέρθυρο. Μέσα θάβονταν οι νεκροί. Στα πρόσωπά τους τοποθετούσαν χρυσές προσωπίδες και
δίπλα τους άφηναν πολλά κτερίσµατα, δηλαδή προσωπικά και αγαπηµένα τους αντικείµενα. Πολλά από αυτά ήταν πολύτιµα, αφού σε θολωτούς τάφους θάβονταν βασιλείς και άρχοντες.
Η γραφή που αποτύπωσε τη γλώσσα του πρώτου αυτού ελληνικού πολιτισµού ονοµάστηκε
από τους αρχαιολόγους Γραµµική Β′. Είναι γραφή συλλαβική, καθένα δηλαδή από τα στοιχεία
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της αποτελεί µια συλλαβή, και είναι µια βελτιωµένη έκδοση της µινωικής Γραµµικής Α′. Κείµενα
Γραµµικής Β′ βρέθηκαν στις ανασκαφές της Κνωσού, των Μυκηνών, της Θήβας και της Πύλου.
Πρόκειται για πήλινες πινακίδες στις οποίες αναγράφονται κατάλογοι προϊόντων, ζώων, κτηµάτων
κτλ. Η Γραµµική Β′ αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 από τους Άγγλους Βέντρις και Τσάντγουικ. Εν
τούτοις οι πληροφορίες που µας δίνουν οι πινακίδες έχουν λογιστικό περιεχόµενο και, όπως
έχουµε τονίσει προηγουµένως (βλέπε εποχή χαλκού), δεν είναι αρκετές για να σχηµατίσουµε µια
ολοκληρωµένη εικόνα για την εποχή αυτή.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την παρατήρηση της εικόνας 1 οι µαθητές διαπιστώνουν ότι οι Μυκηναίοι λάτρευαν την
ίδια γυναικεία θεότητα µε τους Μινωίτες. [Τα πήλινα εδώλια της εικόνας 1 βρέθηκαν στο Γάζι
της Κρήτης και ανήκουν στη Μετανακτορική περίοδο, όταν πια οι Μυκηναίοι είχαν καταλάβει
την Κρήτη (κρητοµυκηναϊκός πολιτισµός). Επιλέχτηκαν για την εικονογράφηση, ως τα πιο παραστατικά της γυναικείας θεότητας]. Οι µαθητές καλούνται να θυµηθούν τους 12 θεούς του Ολύµπου και σε συνδυασµό µε τις νέες γνώσεις διαπιστώνουν ότι η λατρεία πολλών από αυτούς
ξεκίνησε από τους Μυκηναίους(ερώτηση 1 Βιβλίου). Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που αποδεικνύει την ελληνικότητα του µυκηναϊκού πολιτισµού.
Στη συνέχεια παρατηρούν την προσωπίδα του Αγαµέµνονα και το θολωτό τάφο (εικόνα 3),
διαβάζουν το παράθεµα 2 και αντλούν πληροφορίες για τα ταφικά έθιµα των Μυκηναίων.
Με τη µελέτη του παραθέµατος 4 οι µαθητές διαπιστώνουν την ελληνικότητα και της Γραµµικής γραφής Β’ και τη σηµασία της στη γνώση και κατανόηση της ζωής των Μυκηναίων.
Η ερώτηση 2 του Βιβλίου δίνει την ευκαιρία για µια συζήτηση στην τάξη σχετική µε τις οικονοµικές σχέσεις που ανέπτυξαν και την επίδραση που δέχτηκαν οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες και στο θέµα της γραφής. Όταν η Κρήτη αποδυναµώνεται και εγκαθίστανται στο νησί οι
Αχαιοί, όπως ήταν φυσικό, έφεραν στο νησί και τη γλώσσα τους.
Η δραστηριότητα 1 του Τετραδίου στοχεύει στην καλλιέργεια της δηµιουργικής φαντασίας,
που βοηθά τους µαθητές στην ανάπλαση των γνώσεων που απέκτησαν. Η δραστηριότητα 2 επιδιώκει την άσκηση στην περιγραφή και τη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Η δραστηριότητα 3
είναι µια ερώτηση εµπέδωσης των γνώσεων, όπου οι σωστές φράσεις είναι η δεύτερη και η
έκτη. Η δραστηριότητα 4 στοχεύει στην ανάπτυξη των κατασκευαστικών δεξιοτήτων των µαθητών, αξιοποιώντας το αριθµητικό σύστηµα των Μυκηναίων. Για την ολοκλήρωσή της θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά.

ΜΑΘΗΜΑ 6: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
– Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της τέχνης των Μυκηναίων.
– Να διαπιστώσουν την επίδραση της µινωικής τέχνης.
– Να συνειδητοποιήσουν τον πολεµικό χαρακτήρα του µυκηναϊκού πολιτισµού.
– Να συσχετίσουν την τέχνη των Μυκηναίων µε την καθηµερινή ζωή και τη θρησκεία τους.
– Να αντιληφθούν τη σηµασία των αρχαιολογικών µουσείων και των εκθεµάτων τους στη
διαφύλαξη και κατανόηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη µυκηναϊκή τέχνη είναι φανερή η µινωική επιρροή, όπως και σε όλον τον µυκηναϊκό πολιτισµό σε βαθµό ώστε αυτός να χαρακτηρίζεται από πολλούς ιστορικούς ως κρητοµυκηναϊκός. Η µυκηναϊκή τέχνη διαµορφώθηκε κάτω από την επίδραση της µινωικής. Είχε όµως τη δική της φυσιογνωµία. Οι Μυκηναίοι έβαλαν στις τέχνες τη δική τους προσωπική σφραγίδα και
τη θεµατική και αισθητική τους αντίληψη.
«Η ζωντάνια των Κρητών, η αγάπη τους για τη φύση δεν βρίσκουν θέση στην ψυχή των πολεµικών Αχαιών. Τα φρέσκα λουλούδια και τα κλαδιά χάνουν τη φυτική τους υπόσταση και γίνονται στεγνά διακοσµητικά σχέδια(σχηµατοποιηµένα). ∆ε στολίζεται πια ελεύθερα η επιφάνεια του αγγείου. Στην τοιχογραφία, πάλι, χάνονται οι γεµάτες χάρη σκηνές της µινωικής τέχνης. Προτιµούν να παρασταίνουν πολεµικές σκηνές ή κυνήγια.
Ο ελληνικός κόσµος δεν ήταν δυνατό να εκφραστεί µε την κρητική αµεριµνησία. Στη µεγαλόνησο φόβος από εχθρούς δεν υπήρχε. Στις ελληνικές πόλεις, όµως, της Υστεροελλαδικής
περιόδου ο κίνδυνος ολοένα αύξαινε και η απειλή των συνανθρώπων ήταν αισθητή σε κάθε
στιγµή. Οι γερά οχυρωµένες ακροπόλεις είναι η ζωντανότερη µαρτυρία. Ο άνθρωπος χρειαζόταν άγρυπνη προσοχή, καθηµερινή άσκηση και σκληρή προσπάθεια για τη διατήρηση των αγαθών του. Αυτή την αίσθηση δίνει η µυκηναϊκή τέχνη. Αυτός είναι ο ιδιαίτερός της χαρακτήρας»
(Α. Καλογεροπούλου, σελ. 120-121).
Τη µυκηναϊκή εποχή η χρυσοχοΐα έφτασε σε ψηλό επίπεδο. Στις ανασκαφές βρέθηκε πλήθος χρυσών αντικειµένων, (κοσµήµατα, κύπελλα, προσωπίδες κτλ).Το πλήθος των χρυσών αυτών ευρηµάτων, παρά την παραβίαση που είχαν υποστεί οι θολωτοί τάφοι, από την αρχαιότητα
ακόµη, δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό των Μυκηνών ως πολύχρυσες.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι µαθητές παρατηρούν τις εικόνες και διαπιστώνουν ότι οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν ποικίλες τέχνες, όπως και οι Μινωίτες, και επεξεργάστηκαν διάφορα υλικά για να δηµιουργήσουν τα έργα
τους (δραστηριότητα 1 Τετραδίου Εργασιών). Ανατρέχοντας σε αντίστοιχες εικόνες του Βιβλίου
τους από το µινωικό πολιτισµό, κάνουν συγκρίσεις, διαπιστώνουν οµοιότητες και διαφορές και τις
συζητούν στην τάξη. Αξιοποιούνται οι διαθεµατικές έννοιες ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, (ερώτηση
1 Βιβλίου).
Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να γίνει µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, όπου οι µαθητές ανασυνθέτοντας το παζλ δύο τοιχογραφιών, προχωρούν στις προαναφερθείσες διαπιστώσεις (βλέπε δραστηριότητα 8 του επαναληπτικού µαθήµατος). Μια διαφορά που θα προκύψει είναι ότι οι Μυκηναίοι ως πολεµικός λαός, χρησιµοποίησαν ανάλογα θέµατα(σκηνές κυνηγιού, µάχης) και στην τέχνη τους (δραστηριότητα 2 Τετραδίου) σε αντίθεση µε τους Μινωίτες, οι οποίοι εκφράζουν τον ειρηνικό και χαρούµενο χαρακτήρα του πολιτισµού τους και στην τέχνη τους.
Η ερώτηση 2 του Βιβλίου θυµίζει στους µαθητές τη σηµαντική θέση που είχαν τα αγγεία
στις εµπορικές ανταλλαγές των Μυκηναίων. Επίσης µέσα από τη συζήτηση οι µικροί µαθητές
θα κατανοήσουν τη σηµασία της ανεύρεσης τέτοιων αγγείων και τα ιστορικά συµπεράσµατα
στα οποία µας οδηγούν.
Η µελέτη του παραθέµατος 3 δίνει την αφορµή να αντιληφθούν οι µαθητές τη σηµασία των
αρχαιολογικών µουσείων και των εκθεµάτων τους στην κατανόηση του παρελθόντος. Τα εκθέµατα όµως δεν µιλούν από µόνα τους, για να µας αποκαλύψουν τα µυστικά τους. Πρέπει να
ερωτηθούν κατάλληλα, πρέπει να αναγνωσθούν, να ερµηνευθούν. Έτσι το αρχαιολογικό µου106

σείο µπορεί να αποτελέσει χώρο µάθησης για τους µαθητές, εφόσον αυτοί συµµετέχουν άµεσα
και δηµιουργικά σε διάφορες δραστηριότητες (δραστηριότητα 6 Τετραδίου). Αν η επίσκεψη είναι
δύσκολο να γίνει, προτείνεται η εικονική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών µε
την αξιοποίηση του διαδικτύου (βλέπε ιστοσελίδες) ή την προβολή σχετικής βιντεοταινίας.
Η δραστηριότητα 3 του Τετραδίου στοχεύει στην ανάπτυξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων
και επιτρέπει τη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης.
Οι δραστηριότητες 4 και 5 συνδέονται µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Οι ασκήσεις στοχεύουν στη δηµιουργική ανασύνθεση στοιχείων των ενοτήτων 9 και 10 µε
παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο που συντηρεί το ενδιαφέρον τους. Ο δάσκαλος επαναφέρει
µέσα από τη συζήτηση ό,τι κρίνει απαραίτητο για την ολοκλήρωση των ενοτήτων. Μερικές
δραστηριότητες αναφέρονται σε ολόκληρη την εποχή του χαλκού και άλλες σε όλη την Προϊστορία.
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