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Προτάσεις για την αξιοποίηση των «πηγών»* στη
διδασκαλία της Μυθολογίας-Ιστορίας

Στρατής Μαϊστρέλλης, Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά

Περίληψη

Η παρούσα εργασία, µε αφορµή τον προβληµατισµό για την αξιοποίηση των πηγών
στη διδασκαλία της Ιστορίας, προτείνει µια διδακτική αντιµετώπιση του µαθήµατος,
η οποία θα αποµακρύνεται από τη στείρα αποµνηµόνευση πληροφοριών και θα βα-
σίζεται σε µια διερευνητική προσέγγιση µε τη χρήση των παραθεµάτων και των ει-
κόνων του σχολικού βιβλίου, προσαρµοσµένη στην ηλικία των µαθητών. Ο τρόπος
αυτός στοχεύει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να προαγάγει την
κριτική τους σκέψη. Η προσέγγιση αυτή εφαρµόζεται σε δύο διδακτικές προτάσεις.
Η πρώτη διδακτική πρόταση αφορά µία ενότητα της Μυθολογίας, ενώ η δεύτερη µία
ενότητα της Προϊστορίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι του µαθήµατος, η
πορεία της διδασκαλίας µε συγκεκριµένες δραστηριότητες του διδάσκοντος και των
µαθητών, τρόποι αξιοποίησης του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργα-
σιών, καθώς και προτάσεις για την αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Εισαγωγή

Οι συγγραφείς του νέου διδακτικού βιβλίου Ιστορίας Γ' ∆ηµοτικού (Μαϊστρέλλης,
Καλύβη και Μιχαήλ, 2006) προσπάθησαν να διευκολύνουν τον δάσκαλο και να

Ο κ. Στρατής Μαϊστρέλλης είναι δρ Φιλόλογος της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και ένας από τους συγ-
γραφείς της Ιστορίας της Γ’ ∆ηµοτικού. 
* Ο όρος  «πηγές» αναφέρεται στο σύνολο των παραθεµάτων και εικόνων που περιλαµβάνονται στα
σχολικά βιβλία και δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον όρο «ιστορική πηγή» µε την κυριολεκτική του
σηµασία.

07MAISTRELLHS:Layout 1  6/22/09  2:46 PM  Page 62



βοηθήσουν τον µαθητή σε µια νέα προσέγγιση του µαθήµατος, η οποία αποµα-
κρύνεται από τη στείρα αποµνηµόνευση πληροφοριών και θα βασίζεται σε µια διε-
ρευνητική προσέγγιση µε τη χρήση των πηγών, στη διαθεµατική αντιµετώπιση
(Κυρκίνη, 2003) και στην ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων (Ρεπούση, 2004). Ο τρό-
πος αυτός στοχεύει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να προαγά-
γει την κριτική τους σκέψη. Έτσι, κάθε µάθηµα συνοδεύεται από πηγές ή
παραθέµατα που διαµορφώθηκαν µε βάση µια ιστορική πηγή και από πλούσιο ει-
κονογραφικό υλικό, που υποστηρίζει τα κείµενα.

Οι εικόνες και τα παραθέµατα αντιµετωπίζονται ως ιστορικές  πηγές, γι’ αυτό
και συνδέονται µε δραστηριότητες, που διατυπώνονται είτε στο Βιβλίο του Μα-
θητή, είτε στο Τετράδιο Εργασιών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να µυη-
θούν σε ένα βαθµό στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και να αρχίσουν να
συνειδητοποιούν την αξία που έχουν αυτές για την άντληση ιστορικών πληροφο-
ριών, την εξαγωγή ιστορικών συµπερασµάτων και γενικά την κατανόηση του πα-
ρελθόντος (Σκούρος, 1991· Αβδελά, 1998). Γι’ αυτό είναι ανάγκη οι µαθητές να
ασκούνται, µε κατάλληλες διδακτικές ενέργειες και δραστηριότητες, στο να θέ-
τουν 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 αφη-
γηµατική µέθοδο. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα µε τις συνθήκες της τάξης του και τον
διαθέσιµο χρόνο, επιλέγει από τις πηγές και τις δραστηριότητες που προτείνονται,
τις τροποποιεί ή προσθέτει και δικές του.

Ακολουθούν δύο διδακτικές προτάσεις, οι οποίες στηρίζονται στην αξιοποίηση
των παραθεµάτων και των εικόνων (Βώρος, 1993· Βρεττός, 1994). Η πρώτη διδα-
κτική πρόταση αφορά µία ενότητα της Μυθολογίας, ενώ η δεύτερη µία ενότητα της
Προϊστορίας.

Α. Μυθολογία

Ενότητα 5: Ο Τρωικός πόλεµος

Μάθηµα 1: Το µήλο της Έριδας  

Στόχοι

- Να προϊδεαστούν για τη µυθολογική αιτία του Τρωικού πολέµου και να κα-
τανοήσουν 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 (αν-
θρωποµορφισµός). 
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- Να κατανοήσουν την έννοια έριδα, να τη συσχετίσουν µε συνώνυµες και
αντίθετες έννοιες.

- Να ασκηθούν στην προσέγγιση καταστάσεων και προσώπων µε ενσυναί-
σθηση.

∆ιδακτικές προτάσεις

Για το Α’ Μέρος, που είναι αφιερωµένο στην Ελληνική Μυθολογία, στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση της αφηγηµατικής και περιγραφικής µορ-
φής διδασκαλίας, για να έρθουν τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή µε τους αρχαίους
µύθους. Η αφήγηση πρέπει να γίνεται µε παραστατικότητα και ζωντάνια, αφού στις
µικρές ηλικίες εξυπηρετεί και την αισθητική απόλαυση και έχει και ψυχαγωγικό
χαρακτήρα (Ρήγου, 1998· Ferro, 2000). Η αφήγηση, βέβαια, είναι επιδεκτική και
άλλων φραστικών τρόπων, όπως είναι σχόλια, ερωτήσεις, απαντήσεις µε διευκρι-
νιστικό 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.

Οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο
Εργασιών συµβάλλουν στην πολύπλευρη επεξεργασία του µαθήµατος. Συγκεκρι-
µένα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία του µε µία σύντοµη
αφόρµηση αξιοποιώντας τον προοργανωτή της ενότητας 5 (σ. 57, Ο Τρωικός πό-
λεµος). Οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να πουν τι παρα-
στάνει. Εύκολα θα απαντήσουν ότι παριστάνει Αχαιούς πολεµιστές που ξεκινούν
για τον πόλεµο. Ο εκπαιδευτικός επισηµαίνει ότι ο µεγαλύτερος πόλεµος που έγινε
στην αρχαιότητα είναι ο Τρωικός και ο λόγος που έγινε ήταν η αρπαγή της ωραίας
Ελένης. Ας δούµε πώς φτάσαµε ως εκεί.

Ο εκπαιδευτικός αφηγείται τον µύθο τον σχετικό µε τους γάµους του Πηλέα µε
τη Θέτιδα και το µήλο της Έριδας και σταµατά την αφήγησή του στο σηµείο της
άφιξης του Ερµή και των τριών θεαινών στην Ίδη. Στη συνέχεια καλεί τα παιδιά
να διαβάσουν το παράθεµα από τον Λουκιανό στη σελίδα 60 για να δούν τι έγινε
εκεί.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Καλό θα ήταν τα παιδιά να µοιραστούν τους ρόλους, ώστε να ζωντανέψει ο διά-
λογος. Είναι ανάγκη οι µαθητές να καθοδηγούνται σωστά, ώστε να είναι σε θέση
να αντλούν  πληροφορίες για τον µύθο που διδάσκονται, 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 συνει-
δητοποιούν. Αυτό µπορεί να γίνει µε ερωτήσεις, όπως:
-   Ο Πάρης δυσκολεύτηκε να αποφασίσει  ποια  ήταν η οµορφότερη θεά. Γιατί;
-   Ποιες υποσχέσεις έδωσαν οι Θεές στον Πάρη;
-   Σε τι µοιάζουν οι θεές µε τις θνητές γυναίκες;
Τώρα τα παιδιά συµπληρώνουν στο Τετράδιο Εργασιών την άσκηση 1.

- ∆ιαβάζω το κείµενο 3 (παράθεµα Λουκιανού) και αντιστοιχίζω αυτά που ται-
ριάζουν. 

Θεές Υποσχέσεις
Ήρα - Να τον κάνει γενναίο πολεµιστή
Αθηνά - Να του βρει την πιο όµορφη γυναίκα 
Αφροδίτη - Να τον κάνει αφέντη ολόκληρης της Ασίας

Ακολουθεί µικρή συζήτηση, που θα καταλήξει στον ανθρωποµορφισµό των θεών,
αφού οι µαθητές ανακαλέσουν στη µνήµη τους προηγούµενες γνώσεις που έχουν
οικειοποιηθεί στην ενότητα οι Θεοί (δεύτερος διδακτικός στόχος).

Ύστερα, παρατηρούν την εικόνα της σελίδας 58 (η κρίση του Πάρη) και συµ-
πληρώνουν τη δεύτερη άσκηση του Τετραδίου Εργασιών.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Με τις πληροφορίες που δίνονται κάτω από την εικόνα και τη βοήθεια του δα-
σκάλου, αναγνωρίζουν τα πρόσωπα και περιγράφουν τα δώρα που κρατούν στα
χέρια τους οι θεές, για να τα προσφέρουν στον Πάρη. (Προηγείται η Αφροδίτη, η
οποία ετοιµάζεται να του προσφέρει ένα στεφάνι και ένα αγαλµατίδιο που παρι-
στάνει τον θεό Έρωτα. Ακολουθεί η Αθηνά, η οποία κρατά κράνος και δόρυ, σύµ-
βολα νίκης και έπεται η Ήρα, η οποία κρατά αγαλµατίδιο που παριστάνει λιοντάρι
και σκήπτρο, σύµβολα δύναµης και εξουσίας). Με κατάλληλη συζήτηση, συσχετί-
ζουν τα δώρα µε τις υποσχέσεις που έδωσαν και ανακαλούν στη µνήµη τους προ-
ηγούµενες γνώσεις για τις ιδιότητες των θεών.

Η εικόνα προσφέρεται, ακόµη, για να γίνει συζήτηση στην τάξη για το πώς ένας
καλλιτέχνης φαντάζεται και παριστάνει ένα µύθο και να διαπιστώσουν έτσι οι µα-
θητές ότι η ελληνική µυθολογία αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για πολλούς καλλιτέ-
χνες.   

Ο εκπαιδευτικός ρωτά: Ποια θεά διάλεξε τελικά ο Πάρης και γιατί; 
Ο Πάρης διάλεξε την Αφροδίτη, γιατί του υποσχέθηκε την Ελένη, την πιο

όµορφη γυναίκα του κόσµου. Οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα
της σελίδας 60, όπου πράγµατι η παράσταση από την αρχαία ελληνική αγγειογρα-
φία αποδίδει την οµορφιά της Ελένης και στη συνέχεια µελετούν την εικόνα της σε-
λίδας 59, όπου ο Πάρης φτάνει στη Σπάρτη και αρπάζει την Ελένη. Εδώ, είναι
αναγκαίο ο δάσκαλος να βοηθήσει τα παιδιά να παρατηρήσουν µε προσοχή την
εικόνα, να διαβάσουν τις πληροφορίες που δίνονται κάτω από αυτήν και να θέ-
σουν τα δικά τους ερωτήµατα π.χ.: «Γιατί ο καλλιτέχνης βάζει ανάµεσα στον Πάρη
και την Αφροδίτη τον φτερωτό θεό Έρωτα» κ.τ.λ. (ερώτηση 3 στο Βιβλίο του Μα-
θητή). Έτσι φτάνουµε στο λόγο που ξεκίνησε ο Τρωικός πόλεµος και επιτυγχά-
νουµε τον πρώτο διδακτικό στόχο που θέσαµε.
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2. Παρατηρώ µε προσοχή την εικόνα 1 και συµπληρώνω τον πίνακα.

ΘΕΕΣ
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ΑΘΗΝΑ 

ΗΡΑ

∆ΩΡΑ που έδωσαν στον Πάρη
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Αν υπάρχει χρόνος οι µαθητές συµπληρώνουν την άσκηση 3 στο Τετράδιο Ερ-
γασιών. ∆ιαφορετικά δίνεται ως κατοίκον εργασία.

- Τι εννοούµε σήµερα, όταν λέµε τη φράση µήλο της έριδας;
Υπογραµµίζω τη σωστή απάντηση.
α)  Αιτία για καβγά
β)  Νόστιµο φρούτο    
γ)  Πολύτιµο δώρο

Γράφω κι εγώ µια δική µου πρόταση, που να περιέχει τη φράση µήλο της έριδας.
……………………………………………………………………………………………………………

Η άσκηση αυτή συνδέεται µε το µάθηµα της Γλώσσας και ανήκει στην κατηγορία
των διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Είναι προφανές ότι µε αυτή τη δραστηριό-
τητα οι µαθητές κατανοούν την έννοια έριδα, διαπιστώνουν  την επιβίωση της µυ-
θολογίας στη γλώσσα µας και εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους µε νέες φράσεις
(τρίτος διδακτικός στόχος). Αν υπάρχει χρόνος, γίνεται σύντοµη αναφορά σε συ-
νώνυµες λέξεις (καβγάς, τσακωµός, µάλωµα) και σε αντίθετες λέξεις (ειρήνη, συµ-
φιλίωση κ.ά). 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Aξιολόγηση

Για την αξιολόγηση παραπέµπουµε στη σχετική εγκύκλιο του Υπ.Ε.Π.Θ. στην
οποία γίνεται αναφορά και στο µάθηµα της Ιστορίας. Για το µάθηµα της Ιστο-
ρίας 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 αποστη-
θίσουν ούτε το βασικό κείµενο ούτε τα συνοδευτικά κείµενα. Ενδεχοµένως να
χρειαστεί να συµπληρώσουν στο Τετράδιο Εργασιών ένα ανακεφαλαιωτικό κεί-
µενο, αν αυτό βέβαια δεν έγινε στο σχολείο (Υπ.Ε.Π.Θ., 2003).

Για τη συγκεκριµένη ενότητα θα αρκούσε η απάντηση στις ερωτήσεις του Βι-
βλίου του Μαθητή.

- Γιατί οι τρεις θεές µάλωσαν µεταξύ τους; Ποιος έλυσε τη διαφορά τους;
- Αν ήσουν εσύ στη θέση του Πάρη, ποια θεά θα διάλεγες και γιατί;

Η δεύτερη ερώτηση συµβάλλει στην ενσυναισθητική προσέγγιση του µαθήµατος
µε τη φανταστική εισχώρηση στη θέση του άλλου (Λεοντσίνης, 1999). Έτσι, επι-
τυγχάνεται και ο τέταρτος διδακτικός µας στόχος.

Μία άλλη πρόταση είναι η αναδιήγηση του µύθου ή µέρους του µύθου από τους
µαθητές µε την παρατήρηση µιας εικόνας του βιβλίου ή πλαγιότιτλων. 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.

Μια τρίτη πρόταση είναι η ανάπλαση του µύθου µέσω της δραµατοποίησης
(δραστηριότητα 4 του Τετραδίου Εργασιών).

- Παίζουµε θέατρο στην τάξη µας. Πρωταγωνιστούν ο Πάρης, ο Ερµής και οι
τρεις θεές.

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 θε-
ωρούνται 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 απέ-
κτησαν. Ο τρόπος αυτός είναι πιο εύκολος για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 
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Με τη δραστηριότητα αυτή πετυχαίνουµε τους κύριους στόχους του µαθήµατος:
την αυτενέργεια, τη βιωµατικότητα, την εποπτικότητα.

Η ανάπλαση ιστορικών γεγονότων και το «παίξιµό» τους  στη συνέχεια  είναι
στοιχεία  αγαπητά για τα παιδιά, γιατί περιέχουν ένα είδος παιχνιδιού που απο-
τελεί για την ηλικία τους αναγκαίο µέσο έκφρασης. Η απόδοση ρόλων έχει θετικά
αποτελέσµατα για την κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του µαθητή, συµ-
βάλλει στη δηµιουργική µάθηση και προκαλεί το ενδιαφέρον του. Συµβάλλει,
ακόµη, στην καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση της διδακτέας ύλης (Αντωνιάδης,
1995· Πελαγίδης, 2000). 

Β. Προϊστορία

Ενότητα 8: Ο Κυκλαδικός πολιτισµός

Μάθηµα 2: Η τέχνη των Κυκλαδιτών

Στόχοι

-  Να κατανοήσουν τη σηµασία του ορυκτού πλούτου των νησιών στην ανάπτυξή
τους.

- Να γνωρίσουν την τέχνη των Κυκλαδιτών και να ανακαλύψουν τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της.

-  Να θαυµάσουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα αυτής της τέχνης.

-  Να κατακτήσουν όρους, όπως: οψιανός, ειδώλια, τηγανόσχηµα αγγεία, τοιχο-
γραφίες.

-  Να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρηµάτων.

- Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς
πηγές και εξαγωγής ιστορικών συµπερασµάτων.

∆ιδακτικές προτάσεις

Όπως είναι γνωστό η έλλειψη γραπτών πηγών καθιστά τα αρχαιολογικά ευρήµατα
µοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για την κατανόηση και ερµηνεία του πα-
ρελθόντος. Τα αντικείµενα, όµως, δεν µιλούν από µόνα τους για να µας αποκαλύ-
ψουν τα µυστικά τους. Πρέπει να ερωτηθούν κατάλληλα, πρέπει να αναγνωσθούν,
να ερµηνευθούν (Μαϊστρέλλης, 1994· Άλκηστις, 1995· Ανδρέου, 1996). Στην επε-
ξεργασία των πηγών λοιπόν θα βοηθήσουν τα σαφή και εύστοχα ερωτήµατα που
διατυπώνει ο δάσκαλος. Επίσης, οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες στο Βιβλίο του
Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών εµπλέκονται στη διδασκαλία και βοηθούν στην
πολύπλευρη επεξεργασία του µαθήµατος.
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Οι µαθητές καλούνται να παρατη-
ρήσουν την εικόνα 1 (σελ. 111) και
να διαβάσουν τη λεζάντα που τη συ-
νοδεύει (Εργαλεία των Κυκλαδιτών:
λεπίδες από οψιανό και σµίλες από
µέταλλο). Ο δάσκαλος ρωτάει από
ποια υλικά είναι κατασκευασµένα
τα εργαλεία αυτά και οι µαθητές
αναγνωρίζουν τα βασικά υλικά που
επεξεργάστηκαν οι Κυκλαδίτες:
οψιανός, χαλκός. Επισηµαίνεται
από τον δάσκαλο ότι εύρισκαν τον
οψιανό στο υπέδαφος των νησιών
τους (Μήλος), ενώ προµηθεύονταν
τον χαλκό από τις εµπορικές τους
συναλλαγές. Τονίζεται η βελτίωση
που επέφερε στα εργαλεία η κατερ-
γασία του χαλκού, βελτίωση η οποία
είναι εµφανής, αν συγκρίνει κανείς
τις δύο εικόνες και συνδέεται µε την
ονοµασία όλης της εποχής (εποχή
του χαλκού).

Τα καλύτερα εργαλεία οδήγησαν και σε κα-
λύτερα προϊόντα, όπως το ζωόµορφο µαρ-
µάρινο αγγείο της εικόνας 2. Οι µαθητές
παρατηρούν την εικόνα και καλούνται να
απαντήσουν στα ερωτήµατα: τι παριστάνει το
αγγείο αυτό, ποια ήταν η πιθανή χρήση του,
από τι υλικό είναι φτιαγµένο. Εύκολα θα
ανακαλύψουν ότι παριστάνει ένα γουρου-
νάκι, ότι πιθανόν να ήταν µια κοσµηµατο-
θήκη και ότι είναι φτιαγµένο από µάρµαρο.
Ο δάσκαλος συµπληρώνει ότι το µάρµαρο
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αφθονούσε στο υπέδαφος των νησιών (Πάρος, Νάξος). Έτσι, επιτυγχάνεται ο πρώ-
τος στόχος του µαθήµατος, να κατανοήσουν δηλαδή οι µαθητές τη σηµασία που
είχε ο ορυκτός πλούτος των νησιών στην ανάπτυξή τους.

Εκτός από αγγεία οι Κυκλαδίτες έφτιαχναν και µικρά αγαλµατάκια µε ανθρώ-
πινη µορφή, τα ειδώλια, στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση κατά τη διδασκαλία,
αφού αποτελούν τα σηµαντικότερα δηµιουργήµατα της Κυκλαδικής τέχνης. Οι µα-
θητές ανακαλούν στη µνήµη τους τον όρο ειδώλιο από την εποχή του λίθου που
έχουν ήδη διδαχτεί, 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).

Συγκεκριµένα, παρατηρούν και περιγράφουν την εικόνα 3 (γυναικείο ειδώλιο).
Εύκολα µπορούν να επισηµάνουν ότι παριστάνει µια γυναίκα, ότι έχει τριγωνικό
πρόσωπο, µακρουλή µύτη, σταυρωµένα τα χέρια, πατάει στις µύτες των πο-
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διών…Τώρα µπορούν να συµπληρώσουν την περιγραφή του διαβάζοντας το πα-
ράθεµα που το συνοδεύει από το παιδικό βιβλίο Τα κυκλαδικά ειδώλια ζωντα-
νεύουν της Σοφίας Γιαλουράκη (Γιαλουράκη, χ.χ.).
Τώρα παρατηρούν την εικόνα 4 (αρπιστής της Κέρου) και προσπαθούν να αντλή-
σουν πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή των Κυκλαδιτών: ότι είχαν µουσικά όρ-
γανα, ότι αγαπούσαν τη µουσική, ότι κατασκεύαζαν έπιπλα, ότι ήταν θαυµάσιοι
γλύπτες, ότι ήταν άνθρωποι χαρούµενοι… Ενισχυτικά µπορεί να λειτουργήσει και
η εικόνα 4 (ο Γλεντζές) σ. 110. Η προσπάθειά τους επισφραγίζεται µε την ανά-
γνωση του παραθέµατος από το βιβλίο της Σοφίας Γιαλουράκη (Γιαλουράκη, χ.χ.).
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Οι Κυκλαδίτες εκτός από το µάρµαρο χρη-
σιµοποιούσαν και τον πηλό για να φτιά-
ξουν αγγεία που µερικά από αυτά οι
αρχαιολόγοι τα ονόµασαν τηγανόσχηµα,
γιατί το σχήµα τους θυµίζει τηγάνι (εικόνα
σ. 108). Οι µαθητές καλούνται να διατυπώ-
σουν υποθέσεις για τη χρήση αυτών των
αγγείων (καθρέφτες, τύµπανα, σκεύη θρη-
σκευτικών τελετών;). Έτσι απαντούν στην
ερώτηση 3 του Τετραδίου Εργασιών που
στοχεύει στην ανάπτυξη της φαντασίας
τους.
-  Σε τι νοµίζεις ότι θα χρησίµευαν τα τηγα-
νόσχηµα αγγεία; Σίγουρα όχι για να τηγα-
νίζουν.

Στη συνέχεια τίθεται το ερώτηµα:
όλα αυτά που έφτιαχναν οι Κυ-
κλαδίτες τι τα έκαναν. Οι µαθη-
τές µε τη βοήθεια του δασκάλου
θα θυµηθούν από το προηγού-
µενο µάθηµα ότι οι Κυκλαδίτες
ήταν σπουδαίοι έµποροι και ναυ-
τικοί και πουλούσαν τα προϊόντα
τους σε όλο το Αιγαίο. Σηµαντι-
κότερος σταθµός τους ήταν η
Κρήτη, όπου γνώρισαν την τέχνη
των Μινωιτών και επειδή τους
άρεσε πολύ, την έφεραν στα
νησιά τους. Έτσι στην πόλη του
Ακρωτηρίου της Θήρας, έχτισαν
ωραία σπίτια (εικόνα 6) και τα
στόλισαν µε θαυµάσιες τοιχογρα-
φίες (εικόνα 5 του βιβλίου).
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***************************************
Οι µαθητές παρατηρούν την εικόνα 5 και διαβάζουν το παράθεµα από την παιδική
λογοτεχνία που το συνοδεύει (Τζώρτζογλου, 1978). Εύκολα θα επισηµάνουν τη φυ-
σιολατρία εκείνων των ανθρώπων και την αγάπη τους για την πολυχρωµία.

Επισηµαίνουµε ότι, στην περίπτωση των τοιχογραφιών, πρέπει να γίνει σαφές
στους µαθητές ότι είναι έργα επηρεασµένα από τη µινωική τέχνη, την οποία θα δι-
δαχτούν στο επόµενο µάθηµα. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία για την αξιοποίηση των
διαθεµατικών εννοιών επικοινωνία, αλληλεπίδραση. Με τις διδακτικές ενέργειες
που αναφέραµε επιτυγχάνονται και οι υπόλοιποι διδακτικοί στόχοι που θέσαµε.

Το µάθηµα µπορεί να κλείσει µε παιγνιώδη τρόπο, αξιοποιώντας το κινητικό
παιχνίδι που προτείνεται στο τετράδιο εργασιών (δραστηριότητα 5).

- Χοροπηδάµε µε τους ήχους νησιώτικης µουσικής. Μόλις σταµατήσει η µουσική,
µένουµε ακίνητοι παίρνοντας τη στάση ενός ειδωλίου που διαλέξαµε.
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Ως κατοίκον εργασία µπορεί να δοθεί η άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών, η
οποία στοχεύει να εξοικειώσει τα παιδιά µε την τέχνη της γλυπτικής και τους σχε-
τικούς όρους. 

- Παρατηρώ την εικόνα 2  και συµπληρώνω το παρακάτω κείµενο µε τις λέ-
ξεις που ταιριάζουν (κοσµηµατοθήκη, γουρουνάκι, σµίλη, µάρµαρο, αγγείο,
σφυρί, γλύπτης).

Το ………….. αυτό παριστάνει ένα…………………..και είναι φτιαγµένο  από
……………... Πιθανόν να ήταν µια ……………………
Ο καλλιτέχνης που επεξεργάζεται το µάρµαρο λέγεται……………… και χρησιµο-
ποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, όπως το…………..και τη………………...

Οι δραστηριότητες 2 και 4 του Τετραδίου Εργασιών  συνδέονται µε το µάθηµα των
καλλιτεχνικών και στοχεύουν στην καλλιτεχνική έκφραση των µαθητών και στην
καλλιέργεια της φαντασίας τους. Μπορούν να δοθούν ως προαιρετικές εργασίες
για το σπίτι ή να αξιοποιηθούν στο µάθηµα της αισθητικής αγωγής.

- Ζωγραφίζω το κυκλαδικό ειδώλιο, όπως το φαντάζοµαι. Του βάζω µαλλιά, και
χρώµατα.

- Φτιάχνω µε πηλό ή πλαστελίνη ένα κυκλαδικό ειδώλιο που µου άρεσε πιο πολύ.

Καλό θα ήταν να οργανωθεί µια επίσκεψη σε µουσείο µε κυκλαδικά ευρήµατα
(δραστηριότητα 6), για να δουν από κοντά οι µαθητές αυτά που διδάχτηκαν. Αν
αυτό δεν είναι δυνατόν προτείνεται η αξιοποίηση της µουσειοσκευής ή του διαδι-
κτύου (βλέπε εποπτικό υλικό και ιστοσελίδες που δίνονται στο Βιβλίο του ∆ασκά-
λου) για µια εικονική περιήγηση στους χώρους αυτούς (Μαϊστρέλλης, 2003 και
2004).

Αξιολόγηση

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση του Βιβλίου του Μαθητή και ο έλεγχος της άσκη-
σης 1 του Τετραδίου Εργασιών που δόθηκε ως κατοίκον εργασία αρκούν για την
αξιολόγηση των γνωστικών στόχων του µαθήµατος.

- Ποια πετρώµατα υπήρχαν άφθονα στις Κυκλάδες και τι έφτιαχναν µ’ αυτά οι
Κυκλαδίτες;

Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών δεν περιορίζεται όµως µόνο στον γνω-
στικό τοµέα, αλλά επεκτείνεται και στις δεξιότητες που απέκτησαν τα παιδιά,
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. να παρατηρούν και να περιγράφουν ει-
κόνες, ευρήµατα κ.τ.λ., να αξιοποιούν ιστορικές πηγές για την άντληση πληροφο-
ριών, να κατανοούν ιστορικές έννοιες…) καθώς και στην απόκτηση θετικών
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στάσεων (ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες και κατανόηση της ανάγκης προστα-
σίας τους, επιθυµία για επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ανα-
ζήτηση και µελέτη σχετικών βιβλίων, αξιοποίηση ιστοσελίδων, αποδοχή και
σεβασµός της ιστορίας και του πολιτισµού των άλλων λαών). Ενδιαφέρει, λοιπόν,
περισσότερο η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης παρά η συσσώρευση έτοιµων
γνώσεων (Αβδελά, 1998). 
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