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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2008-2009

Ζ ζεκαηηθή πξνζέγγηζε
«Εψα ζηε Μηλσηθή Κξήηε»
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
«Παηδαγσγηθή θαη Δηδαθηηθή ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε»
κε εηδηθφηεηα «Θεσξία θαη Πξάμε ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε»,
ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε Δηξήλε Υησηάθε
ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηέιεζε κέξνο εξγαζίαο ηεο
πνπ εθπνλήζεθε ζην κάζεκα
«Δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε»,
κε δηδάζθνπζα ηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Άλλα ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε
θαη ηίηιν «Η πξόζιεςε ρξνληθώλ ελλνηώλ από ηα κηθξά παηδηά».
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν πξφγξακκα «Εώα ζηη Μινφική Κρήηη» εθαξκφζηεθε ζην Οινήκεξν Σκήκα
ηνπ 2/ζεζίνπ Νεπηαγσγείνπ Αγίσλ αξάληα Ν. Υαλίσλ, ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009,
απφ ηηο Νεπηαγσγνχο Εηξήλε Φησηάθε θαη Φξηζηίλε Τδνκπαλάθε. Γηήξθεζε 5 πεξίπνπ
εβδνκάδεο (απφ ηέιε Απξηιίνπ έσο αξρέο Ηνπλίνπ) θαη ζε απηφ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά
21 παηδηά, απφ ηα νπνία ηα 16 ήηαλ λήπηα θαη ηα 5 πξνλήπηα.
1.1.

Αιηιολόγηζη ηης επιλογής ηοσ θέμαηος

Σα δώα είλαη έλα ζέκα πξνζθηιέο/νηθείν ζε φια ηα παηδηά, πινχζην θαη κε πνιιέο
δηαζηάζεηο. Με απηφ σο δεδνκέλν θαη έρνληαο ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηελ
Ηζηνξία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο άμνλαο πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί γχξσ απφ απηά
ην πεξηβάιινλ ηεο Μηλσηθήο επνρήο, πνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο απνηειεί
κέξνο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπο. Απφ ηελ επνρή εθείλε ππάξρνπλ πνιιά επξήκαηα,
αξθεηά απφ ηα νπνία εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ, δίλνληαο ηε
δπλαηφηεηα ηξνθνδφηεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ην παξειζφλ
κε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην παξφλ, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο,
ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ εκπεηξηψλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.
1.2.

Μέθοδος

Ωο κέζνδνο επηιέρζεθε ε θεμαηική πποζέγγιζη, θαζψο ην «ζέκα» πξνηάζεθε απφ ηηο
εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίεο ζρεδίαζαλ ηελ πνξεία ηνπ, πξνζδηφξηζαλ ηε ρξνληθή ηνπ
δηάξθεηα θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζα επεδίσθαλ λα θαηαθηήζνπλ ηα
παηδηά. 1 Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθόηεηα, ζηελ νιηζηηθή
αληίιεςε ηεο γλψζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ησλ ηδεψλ θαη ησλ
βησκέλσλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έηζη, κέζα απφ
νκαδηθέο-ζπλεξγαηηθέο θαη αηνκηθέο αλαδεηήζεηο, ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο
πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ηελ
ελζάξξπλζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζθέςεο, ηελ πξνηξνπή γηα δεκηνπξγηθή
έθθξαζε… ελεξγνπνηήζεθαλ ηα παηδηά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, πνπ
αλαθαιππηφηαλ κε ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη αθνξνχζε ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο
πεξηνρέο,2 φπσο δείρλεη ην παξαθάησ Γηάγξακκα (1).
1
2

Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, ζει. 87.
Βι. ζρ. Μηραινπνχινπ, Κ. & Υησηάθε, Δη., Η Αλαθάιπςε θαη Καηαλόεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ
πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία (Αζήλα: Καζηαληψηεο, 2008), ζει. 455-460.
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Γιάγραμμα (1) ύνδεζη ηοσ «θέμαηος» με μαθηζιακές περιοτές ηοσ Γ.Δ.Π.Π..

Μαθημαηικά
-Καηαλφεζε απιψλ ρσξνρξνληθψλ ζρέζεσλ

Μελέηη Περιβάλλονηος
-Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο
-Καηαλφεζε ηεο αμίαο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο
θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο
-Γηάβαζκα ράξηε
-Πξνζέγγηζε θη απνζαθήληζε ρξνληθψλ ελλνηψλ
-Υξνληθή αθνινπζία γεγνλφησλ
-Αλαπαξάζηαζε γεγνλφησλ ζχκθσλα κε ηε
ρξνληθή ηνπο αθνινπζία
-Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία
κέζσ ηεο κειέηεο ηεθκεξίσλ
-Αλαδφκεζε ηνπ παξειζφληνο (Μηλσηθή επνρή),
κε άμνλα ηα δψα
-Αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο
-Δμνηθείσζε κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο

-ηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο κέηξεζεο
ηνπ ρξφλνπ (γξακκή ηνπ ρξφλνπ)
-Δπέθηαζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο
αξηζκνχο
-Δξκελεία ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ
δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο θαη πεξηγξαθήο,
ζχγθξηζεο, ηαμηλφκεζεο, αληηζηνίρηζεο,
ζεηξνζέηεζεο θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο
-Γεκηνπξγία ζπκκεηξίαο κε ηε δσγξαθηθή

Πληροθορική
-Αλαθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Ζ.Τ θαη
αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία
π.ρ. ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα εχξεζε
πιηθνχ (πιεξνθνξηψλ, εηθφλσλ…)
πρ.

ΕΩΑ
ΣΖ ΜΗΝΩΗΚΖ ΚΡΖΣΖ

Γλώζζα
-Γηήγεζε εκπεηξηψλ
-Παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή πιηθνχ
-πδεηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεηψδε
επηρεηξεκαηνινγία
-Δμεγήζεηο θη εξκελείεο γηα επηινγέο θαη
πξνηηκήζεηο – αηηηνιφγεζε απφςεσλ
-Βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ –
εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ
-Φσλνινγηθή επίγλσζε
-Μπζνινγία
-Αλαγλψξηζε νηθείσλ ιέμεσλ ζην πεξηβάιινλ
-Υξήζε πιηθψλ γξαθήο
-Γξαθή ιέμεσλ ζην αιθαβεηάξη

Γημιοσργία και Έκθραζη
Δικαζηικά
-Γλσξηκία κε έξγα ηέρλεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπο
(αγγεία, ηνηρνγξαθίεο, ζθξαγηδφιηζνπο,
αλαζήκαηα… θ.ι.π.)
-Εσγξαθηθή
Γραμαηική ηέτνη
-Παληνκίκα
Μοσζική
-Αλαγλψξηζε ιέμεσλ απφ ηα ξπζκηθά ρηππήκαηα
ησλ ζπιιαβψλ ηνπο
Φσζική Αγφγή
-Κηλεηηθά παηρλίδηα
-Κηλεηηθέο αζθήζεηο
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Γιάγραμμα (2) -Προγραμμαηιζμένος τεδιαζμός από ηις εκπαιδεσηικούς

Θξεζθεία
ηάκαηα

Παηρλίδηα

θξαγίδεο

Αλαζήκαηα
Πνηα δψα
βιέπνπκε ζε
απηά;

αξθνθάγνη
Πνχ ηα βιέπνπκε;
Αγγεία

Δπξήκαηα
-Σεθκήξηα ηνπ
παξειζφληνο

Αλαζθαθή,
αξραηνιφγνο,
ζπληεξεηήο,
κνπζείν

Σνηρνγξαθίεο

Πσο θηηάρλνληαλ;
Με ηη πιηθά;
Ση ηα ρξεηάδνληαλ;
Πψο ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ;…

Κνζκήκαηα

Πνηνη ηα θνξνχζαλ;
-Τπήξραλ ηφηε δψα; Πνηα;
-Πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε;
Φαληαζηηθά δψα
(Γξχπαο-Μηλψηαπξνο)

Μαιιί, δέξκα

ΕΩΑ
ΣΖ ΜΗΝΩΗΚΖ
ΚΡΖΣΖ

Έλδπζε - ππφδεζε

Ζ ζεκαζία ησλ δψσλ
ζήκεξα (ζχγθξηζε κε ηε
Μηλσηθή επνρή)

Ζ ζεκαζία ησλ δψσλ γηα ηε
δσή ησλ Μηλσηηψλ
Θξεζθεία
Γηαηξνθή

Μχζνη:
-Ζ αξπαγή ηεο Δπξψπεο
-Θεζέαο θαη Μηλψηαπξνο
-Παζηθάε θαη Μηλψηαπξνο

Κξέαο, ςάξη,
γάια, ηπξί,
κέιη…

Δξγαζίεο

Σαχξνο –Ηεξφ δψν
Σαπξνθαζάςηα, Θπζίεο

Όξγσκα, κεηαθνξέο…

Δπίζθεςε ζην
Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν

Αλαπαξάζηαζε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ κέζσ:
δσγξαθηθήο, παηρληδηψλ, εξγαζηψλ, δεκηνπξγία
ηζηνξίαο… θ.ι.π.
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1. ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΔΠΗΓΗΩΞΔΗ


Να αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο,
απνθηψληαο γλψζεηο γηα ηε Μηλσηθή επνρή.



Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο Ηζηνξίαο.



Να «δηαβάζνπλ» ράξηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ φηη
απεηθνλίδνπλ ηνλ θφζκν.



Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεηψδε
επηρεηξεκαηνινγία.



Να βειηηψζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν θαη λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ
ηνπο.



Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο: λα πξνβιεκαηίδνληαη
θαη λα εξεπλνχλ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο, λα ζηεξίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, λα θάλνπλ απιέο ππνζέζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε
ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα.



Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο.



Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ
παξειζφληνο κέζα απφ ηε κειέηε ηζηνξηθψλ πεγψλ/ηεθκεξίσλ.



Να εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ζπγθηλεζηαθνχο δεζκνχο κε ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
παξειζφληνο.



Να αλαπηχμνπλ ηξφπνπο ζχλδεζεο κε ηα εθζέκαηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα
παξαηεξήζνπλ θαη λα ηα κειεηήζνπλ κφλα ηνπο.



Να πξνζεγγίζνπλ θαη λα απνζαθελίζνπλ βαζηθέο ρξνληθέο έλλνηεο.



Να θαηαλνήζνπλ απιέο ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ζηαδηαθά
ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ (ρξήζε ηεο γξακκήο ηνπ ρξφλνπ).



Να

αληηιεθζνχλ

ηε

ρξνληθή

αθνινπζία

γεγνλφησλ

θαη

λα

ηα

αλαπαξαζηήζνπλ.


Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζηάζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα παξάγνπλ
πξνζσπηθφ ιφγν.



Να δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφ αηζζεηηθφ θξηηήξην, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηε
κνξθσηηθή αμία ησλ έξγσλ ηνπ παξειζφληνο.
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Να ζθηαγξαθήζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ζηε Μηλσηθή Κξήηε κέζα απφ ηε κειέηε
ηεθκεξίσλ ηνπ παξειζφληνο, πνπ αλαθέξνληαη ζε δψα.



Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία πνπ είραλ ηα δψα γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο
Μηλσηθήο Κξήηεο θαη λα ζπγθξίλνπλ κε ην ζήκεξα.



Να αλαπηχμνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία.
ΤΛΗΚΑ / ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ

3.


Βηβιία,

πεξηνδηθά

κε

πιεξνθνξίεο

γηα

ηε

Μηλσηθή

Κξήηε

θαη

εηθφλεο/θσηνγξαθίεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ επνρή απηή


Γίζθνο ηεο Φαηζηνχ



Γξακκή ηνπ ρξφλνπ



Υάξηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κξήηεο



Φσηνγξαθίεο εθζεκάησλ Μηλσηθήο επνρήο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ
Υαλίσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε δψα



«Οη άζινη ηνπ Πνλεξίδε ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή». εηξά ζθίηζσλ πνπ
δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηνπ
κνπζείνπ

4.



Φσηνγξαθηθή κεραλή, Ζ/Τ



Πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ κέζσ δηαδηθηχνπ



Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ
4.1.

Προβλημαηιζμός

Οινθιεξψλνληαο ηελ επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο πνπ αθνξνχζε ζηελ «άλνημε» θαη
εζηίαζε ζηα «έληνκα» δεκηνπξγήζακε θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ ζέηνληαο ζηα
παηδηά ην εμήο εξψηεκα:
-Άξαγε ππήξραλ ζηα πνιύ πνιύ παιηά ρξόληα έληνκα ζηελ Κξήηε;
Σα παηδηά ακέζσο αλαθέξζεθαλ ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ δεηψληαο λα δείμνπκε
πάλσ ζε απηήλ γηα πφζν παιηά κηιάκε.
4.2.

Γιαηύπφζη σποθέζεφν
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Δμέθξαζαλ δηάθνξεο γλψκεο θαη ππνζέζεηο, νη νπνίεο αιιεινζπγθξνχνληαλ.
πδεηήζεθε ην φηη δελ ππήξραλ ηφζν παιηά θσηνγξαθηθέο κεραλέο, νχηε βίληεν, νχηε
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, βηβιία, εθεκεξίδεο ή ηειενξάζεηο…
-Πώο, ινηπόλ, κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε εκείο ζήκεξα ηη ππήξρε ηόηε;
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ηα παηδηά, παξνπζηάζακε ηε θσηνγξαθία ηνπ ρξπζνχ
θνζκήκαηνο κε ηηο «κέιηζζεο», πνπ βξέζεθε ζην
αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ, ζέηνληαο λέα εξσηήκαηα:
-Τη λνκίδεηε όηη δείρλεη απηή ε εηθόλα;
-Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλν;
-Πόηε κπνξεί λα θαηαζθεπάζηεθε;
-Τη ην ρξεηάδνληαλ;
-Πνύ ην βξήθαλ άξαγε; -Πνηνη ην βξήθαλ; -Πώο;
-Τη θαηαιαβαίλνπκε εκείο βιέπνληάο ην;
…θ.ι.π.
Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ έγηλε αλαθνξά ζηε Μηλσηθή
επνρή, νπφηε θηηάρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν θφζκεκα. ην ράξηε ηεο Διιάδαο βξήθακε
ηελ Κξήηε θαη ζε απηήλ εληνπίζακε ηα Μάιηα, ηελ πεξηνρή πνπ βξέζεθε. Έγηλε κηα
πξψηε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αλαζθαθήο, ζην ξφιν ηνπ αξραηνιφγνπ θαη ηνπ
ζπληεξεηή αξραηνηήησλ, ζηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ.
Σν θφζκεκα κε ηηο κέιηζζεο απνηέιεζε ηεθκήξην φηη ζηα Μηλσηθά ρξφληα ππήξραλ
κέιηζζεο. Σα παηδηά ππέζεζαλ φηη ζα ππήξραλ θη άιια έληνκα, ηα νπνία μεθίλεζαλ λα
αλαθέξνπλ.
- Άξαγε εθηόο από ηα έληνκα ππήξραλ άιια δώα;

Πνηα κπνξεί λα δνύζαλ

ηόζν παιηά ζηελ Κξήηε;
Εεηήζακε απφ ηα παηδηά λα δψζνπλ απαληήζεηο βαζηδφκελα ζηηο γλψζεηο πνπ ήδε
είραλ, ππνινγίδνληαο φηη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ήηαλ ίδηεο κε ηηο ζεκεξηλέο. Π.ρ
.ξσηήζακε: -Ννκίδεηε όηη δνύζαλ πηγθνπΐλνη ή θακήιεο ή θξνθόδεηινη… πεξηκέλνληαο
λα αηηηνινγήζνπλ θάζε θνξά ηελ άπνςή ηνπο.


Σα

παηδηά

παξνηξχλζεθαλ

λα

δσγξαθίζνπλ ηα δψα πνπ πίζηεπαλ φηη
δνχζαλ ζηα Μηλσηθά ρξφληα ζηελ
Κξήηε. Καηφπηλ, ηα παξνπζίαζαλ κε
παληνκίκα,
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ελψ ηα ππφινηπα, πνπ παξαθνινπζνχζαλ, πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ θάζε θνξά
πνην αλαπαξίζηαλαλ (Δηθαζηηθά, Γξακαηηθή Σέρλε, Μειέηε Πεξηβάιινληνο).


Θέινληαο λα δνπλ ζπλνιηθά ηα δψα πνπ δσγξαθίζηεθαλ θαη ην πιήζνο ηνπο,
δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο. Οξίζηεθαλ ηα παηδηά πνπ ζα είραλ ην ξφιν ηνπ
γξακκαηέα, ηα νπνία ζεκείσζαλ ζηελ αξηζηεξή ηνπ ζηήιε έλα ζχκβνιν γηα

ην θάζε δηαθνξεηηθφ δψν πνπ ππήξρε ζηηο
δσγξαθηέο ηνπο. Σα ππφινηπα, κε ηε ζεηξά,
δηάβαδαλ

ηη

δσγξάθηζαλ

θαη νη γξακκαηείο

ηξαβνχζαλ κηα γξακκή ζηε κεζαία ζηήιε, δίπια
ζην

αληίζηνηρν

δψν,

θάζε

θνξά

πνπ

παξνπζηαδφηαλ. ην ηέινο κέηξεζαλ πφζα δψα απφ
θάζε είδνο είραλ δσγξαθίζεη γξάθνληαο ηνλ αξηζκφ
ζηελ ηξίηε ζηήιε (Δηθαζηηθά, Μαζεκαηηθά, Γιψζζα)

4.3.


σλλογή και οργάνφζη πληροθοριών - Έλεγτος ηφν σποθέζεφν

-Πώο όκσο ζα κπνξνύζαλ λα επαιεζεύζνπλ ηα παηδηά ηηο ππνζέζεηο ηνπο;
-Πώο ζα κπνξνύζαλ λα γλσξίδνπλ πνηα δώα ππήξραλ πξαγκαηηθά ζηα Μηλσηθά
ρξόληα;
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Έγηλε θαη πάιη αλαθνξά ζηα ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο. ηε βηβιηνζήθε ηνπ
ζρνιείνπ ππήξραλ νξηζκέλα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνπ αθνξνχζαλ ζηε
Μηλσηθή επνρή. Εεηήζακε απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ θη άιια απφ ην ζπίηη
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ςάμνπκε θαη λα βξνχκε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιακε γηα ηα
δψα.
ην ζεκείν απηφ ελεκεξψζεθαλ νη γνλείο γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα
θαη ηε ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζε απηφ ππνζηεξίδνληαο θαη
εληζρχνληαο ηα παηδηά ζηελ έξεπλά ηνπο.


Έρνληαο

ζπγθεληξψζεη

αξθεηφ

έληππν πιηθφ, ηα παηδηά εξγάζηεθαλ
ζε νκάδεο ςάρλνληαο ζηα βηβιία θαη
βάδνληαο ζεκάδηα ζηηο ζειίδεο φπνπ
έβξηζθαλ δψα. Υξεζηκνπνίεζαλ ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεγεζπληηθνχο
θαθνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαθξίλνπλ θαιχηεξα ηα ζρέδηα ή ηηο εηθφλεο.

Μηα νκάδα παηδηψλ αλέιαβε λα αζρνιεζεί κε ην δίζθν ηεο Φαηζηνχ,
παξαηεξψληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηα δψα πνπ πίζηεπε φηη ήηαλ ραξαγκέλα
πάλσ ηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα.
Ο δίζθνο ηεο Φαηζηνχ έδσζε ηελ αθνξκή λα αλαπηπρζεί ελδηαθέξνλ γηα ηε
γξαθή ησλ Μηλσηηψλ, ε νπνία απνηειείην απφ ηδενγξάκκαηα, αξθεηά απφ ηα
νπνία ήηαλ παξαζηάζεηο απφ ηνλ θφζκν ησλ δψσλ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή
δσή (Γιψζζα, Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
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ε άιιε ρξνληθή ζηηγκή, ηα παηδηά επεμεξγάζηεθαλ μαλά ην παξαπάλσ πιηθφ.
Εσγξάθηζαλ

ζε

ραξηάθηα

έλα

ζχκβνιν γηα θάζε δηαθνξεηηθφ δψν
πνπ ππήξρε ζηα βηβιία ηνπο, φπσο
επίζεο θη έλα ζχκβνιν γηα ην πνχ ην
ζπλάληεζαλ: ζε ηνηρνγξαθία, ζην
δίζθν ηεο Φαηζηνχ, ζε ζαξθνθάγν,
ζε

θφζκεκα,

ζε

ζθξαγίδα,

ζε

γιππηφ, ζε αγγείν, σο αλάζεκα, σο
παηρλίδη…
Καηφπηλ, ηα δσγξαθηζκέλα ραξηάθηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία
πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, φπνπ θάζεηα θφιιεζαλ εθείλα κε ηα δηαθνξεηηθά δψα
πνπ ζπλάληεζαλ θαη νξηδφληηα εθείλα πνπ έδεηρλαλ κε πνηα κνξθή ηα
ζπλάληεζαλ. Ξεθπιιίδνληαο θαη πάιη

ηα βηβιία έβαδαλ ηα αληίζηνηρα ζεκάδηα γηα θάζε δψν. Σέινο κέηξεζαλ πφζεο
θνξέο είδαλ θαζέλα απφ απηά ζηα βηβιία γξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ζηελ
ηειεπηαία ζηήιε, φπσο επίζεο κέηξεζαλ πφζα απηά είδαλ ζε ηνηρνγξαθίεο,
ζθξαγίδεο, αγγεία, σο αλαζήκαηα, σο παηρλίδηα… θ.ι.π.
Πξσηαγσληζηήο βξέζεθε λα είλαη ν
ηαχξνο, πνπ είρε ηηο πεξηζζφηεξεο
θαηαγξαθέο. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε
ιαβή γηα ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε
ζηελ ηεξφηεηά ηνπ σο δψν, θαζψο
επίζεο ζην φηη ζεσξείην ζχκβνιν
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δχλακεο θαη γνληκφηεηαο (Δηθαζηηθά, Γιψζζα,

Μαζεκαηηθά,

Μειέηε

Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).


χγθξηλαλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πνπ βαζηδφηαλ ζε ηεθκήξηα,
κε ηνλ πίλαθα απνδειηίσζεο ησλ δσγξαθηψλ ηνπο, ν νπνίνο ζηεξίρζεθε ζηηο
ππνζέζεηο ηνπο γηα ηα δψα πνπ θαληάδνληαλ φηη δνχζαλ ηελ επνρή εθείλε,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ ππήξραλ θνηλά ζεκεία (Μαζεκαηηθά,
Γιψζζα).



Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηα παηδηά ζπδεηνχζαλ γηα φ,ηη ηνπο έθαλε
εληχπσζε ζηα βηβιία. Θέιεζαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζαξθνθάγνπο,
ηηο ζθξαγίδεο, ηα αγγεία, ηα αλαζήκαηα, ηα παηρλίδηα, ηα θνζκήκαηα… (Πώο
θηηάρηεθαλ; Από ηη πιηθό; Πώο ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ; Γηαηί; Πνηνη κπνξεί λα ηα
ρξεζηκνπνηνύζαλ; Πόζν ζπρλά; Πώο έρνπλ δηαθνζκεζεί;, Υπάξρνπλ ζήκεξα
παξόκνηα αληηθείκελα; Είλαη πνιύηηκα; Γηαηί;…) Μέζα απφ ην δηαζέζηκν
έληππν πιηθφ, αιιά θαη απφ ην δηαδίθηπν, ζπγθεληξψζεθαλ νη πιεξνθνξίεο
πνπ αλαδεηνχζαλ.
Δπηπιένλ, ζρνιίαζαλ παξαζηάζεηο πνπ είδαλ ζε ηνηρνγξαθίεο, αγγεία ή
ζαξθνθάγνπο. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα ηαπξνθαζάςηα, πνπ είδαλ ζε
Μηλσηθή ηνηρνγξαθία ηεο Κλσζνχ, κηα γνεηεπηηθή αλνημηάηηθε γηνξηή κε
ηνικεξά αθξνβαηηθά ζηνηρεία, φπνπ νη Μηλσίηεο πηάλνληαλ απφ ηα θέξαηα
ηνπ ηαχξνπ θαη πεδνχζαλ κε πνηθίιεο ζηάζεηο επάλσ ζηε ξάρε ηνπ,
μαλαπέθηνληαο χζηεξα ζηε γε. Δπξφθεηην γηα κηα ππφζεζε δεμηνηερλίαο θαη
γνήηξνπ, ηφζν γηα ηα αγφξηα, φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα.
Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζηα θαληαζηηθά δψα πνπ ζπλάληεζαλ (Γξχπαο,
Μηλψηαπξνο), ηα νπνία κπνξεί λα ηξνκάδνπλ θάπνηνπο, ζίγνπξα, φκσο,
απνηεινχλ

ζχκβνια

δχλακεο

(Πιεξνθνξηθή,

Γιψζζα,

Μειέηε

Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία

ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε λέν

ιεμηιφγην. πδεηήζεθε εθηελέζηεξα -κε ηελ ππνζηήξημε νπηηθνχ πιηθνχ απφ ην
δηαδίθηπν- ε έλλνηα ηεο αλαζθαθήο, ν ξφινο ηνπ αξραηνιφγνπ, ηνπ ζπληεξεηή
αξραηνηήησλ θαη ε ζεκαζία ηνπ κνπζείνπ, φπνπ θπιάζζνληαη ηα επξήκαηα. Δπηπιένλ
ζπδεηήζεθε ε ηδέα ηεο επίζθεςεο ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν Υαλίσλ πξνθεηκέλνπ λα

12

δνχκε απφ θνληά επξήκαηα εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ αθνξνχλ ζε δψα (Γιψζζα,
Πιεξνθνξηθή, Μειέηε Πεξηβάιινληνο).
Ζ επίζθεςε πξνγξακκαηίζηεθε χζηεξα απφ ζπλελλφεζε θαη κε ηελ θ Δηξήλε
Γαβξηιάθε, αξραηνιφγν κνπζεηνπαηδαγσγφ, ε νπνία ζα αλαιάκβαλε ηελ μελάγεζε
ζην ρψξν.
4.4. Οργάνφζη-προεηοιμαζία ηης επίζκευης ζηο Αρταιολογικό Μοσζείο
Υανίφν
Πξνεγήζεθε δηθή καο επίζθεςε (ησλ εθπαηδεπηηθψλ) ζην κνπζείν, φπνπ
θσηνγξαθήζακε Μηλσηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε δψα, ζηνρεχνληαο ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ην ηη ζα δνπλ εθεί, αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
πιηθνχ απηνχ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη θσηνγξαθίεο εθηππψζεθαλ θαη πιαζηηθνπνηήζεθαλ. Σελ παξακνλή ηεο
επίζθεςεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα. Αλάινγα ηελ πεξηνρή ηνπ κνπζείνπ πνπ
ήηαλ ηξαβεγκέλεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 θαθέινπο.
Καηφπηλ, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο.
Κάζε κηα πήξε έλα θάθειν κε θσηνγξαθίεο
πξνθεηκέλνπ λα ηηο επεμεξγαζηεί. θνπφο

καο

ήηαλ

λα ηηο

παξαηεξήζνπλ

κε

πξνζνρή, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
εληνπίζνπλ ηα πξαγκαηηθά εθζέκαηα ζην
κνπζείν ηελ επνκέλε, θάλνληαο ηελ αληηζηνίρηζε εθζέκαηνο- θσηνγξαθίαο (Γιψζζα,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
Μηιήζακε, αθφκε, γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε ηφζν θαηά ηε
κεηαθίλεζή καο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. ε απηφ βνήζεζαλ «Οη
άζινη ηνπ Πνλεξίδε»3, ζθίηζα πνπ θηινηέρλεζε ν Υξήζηνο Πεηξάθεο, ηα νπνία κε
πνιχ επράξηζην ηξφπν θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ζπδήηεζε
3

Βι. παξάξηεκα ζει. 112-119.
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νδεγψληαο ηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ζεβαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα δείμνπλ
κπαίλνληαο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Δπίζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, έγηλε κηα πξψηε
γλσξηκία κε ην κνπζείν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ρψξνπ φπνπ ζηεγάδεηαη (Γιψζζα,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Πιεξνθνξηθή).
Σέινο, πάξζεθε απφθαζε γηα ηα πιηθά πνπ ρξεηαδφηαλ λα πάξνπκε καδί καο: ηνπο
θαθέινπο κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ εθζεκάησλ, ραξηηά θαη καξθαδφξνπο γηα
δσγξαθηθή θαη ηε θσηνγξαθηθή κεραλή.
Γπζηπρψο, ηειεπηαία ζηηγκή, αλαθνηλψζεθε φηη ε θα Γαβξηιάθε δε ζα είλαη ζην
κνπζείν ηελ επνκέλε.

Απηφ αξρηθά καο ζνξχβεζε, απνθαζίζακε φκσο λα κελ

αλαβάιινπκε ηελ επίζθεςε θαζψο ηα παηδηά είραλ πξνεηνηκαζηεί θαη είραλ
ζρεδηαζηεί δξάζεηο.

4.5.


ηο Μοσζείο

Φηάλνληαο

ζην

κνπζείν

θαζίζακε ζε κηα ήζπρε κεξηά.
Γλσξηζηήθακε

κε

ηνπο

θχιαθεο, ππελζπκίζακε ηνπο
θαλφλεο
θάλνληαο

ζπκπεξηθνξάο
αλαθνξά

ζηνλ

«Πνλεξίδε» θαη ζπδεηήζακε
ρακειφθσλα παξαηεξψληαο ην
ρψξν. Πξνζέμακε φηη ηα πην
πνιιά επξήκαηα εθζέηνληαλ ζε βηηξίλεο-πξνζήθεο θαη αλαξσηεζήθακε ην
ιφγν. Αλαθεξζήθακε ζηε ζεκαληηθφηεηα-πνιπηηκφηεηα φισλ απηψλ ησλ
εθζεκάησλ. ηα παηδηά έθαλε εληχπσζε πνπ ηα θεξακηθά αληηθείκελα ήηαλ
φια ζπαζκέλα-ζπλαξκνινγεκέλα. Ζ επηζήκαλζε απηή έδσζε ηελ επθαηξία λα
κηιήζνπκε γηα ηηο ηδηφηεηεο
ησλ πιηθψλ (Γιψζζα, Μειέηε
Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).


Οη

νκάδεο

θαθέινπο

πήξαλ
ηνπο

ηνπο
θαη
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ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ πεξηνρή φπνπ ζα
έςαρλε

ε

θάζε

κηα

λα

βξεη

ηα

αληηθείκελα ησλ θσηνγξαθηψλ ηεο. Οη
θχιαθεο ηνπ κνπζείνπ βνήζεζαλ ζε
απηφ ην εγρείξεκα αλαιακβάλνληαο λα
ηηο ζπλνδεχζνπλ ζηελ πεξηήγεζή ηνπο.
Κάζε

θνξά

πνπ

γηλφηαλ

κηα

ηαπηνπνίεζε, ηα παηδηά άθελαλ ζε
εθείλν ην ζεκείν ηελ αληίζηνηρε κε ην
έθζεκα

θσηνγξαθία

(Μαζεκαηηθά,

Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).



Όηαλ

ηειείσζε

ηνπο,

ε

απνζηνιή

ζπγθεληξψζεθαλ

αμηνινγψληαο ηε δξάζε

ηνπο

θαη απνθαζίδνληαο

πψο

απαζρνιεζνχλ

ζπλέρεηα.

Εήηεζαλ
αληηθείκελα

ζηε

λα

λα

δσγξαθίζνπλ
ηνπ

κνπζείνπ

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιηθά πνπ
έθεξαλ απφ ην ζρνιείν, επηζπκία
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Πξηλ ηελ αλαρψξεζή καο απφ ην ρψξν, νη θχιαθεο κνίξαζαλ ζηα παηδηά
θπιιάδηα κε πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζείν θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ
ηνπο απεχζπλαλ ηα παηδηά, ζρεηηθέο κε ηα εθζέκαηα.
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4.6.


Γραζηηριόηηηες μεηά ηην επίζκευη

Σα παηδηά ζπδήηεζαλ γηα ην ηη είδαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη ηνπο έθαλε
εληχπσζε, ηη ηνπο άξεζε θαη ηη φρη. Σν θαζέλα παξνπζίαζε ηε δσγξαθηά πνπ
έθαλε ζην κνπζείν ζηελ νινκέιεηα, ζρνιηάδνληάο ηελ. Φάλεθε φηη θάπνηα
εληππσζηάζηεθαλ απφ ην ζπαζί θαη ην θξάλνο πνπ είδαλ ζην κνπζείν, ηα
νπνία ζθέθηεθαλ φηη ρξεηάδνληαλ νη Μηλσίηεο γηα ην θπλήγη ησλ δψσλ
(Γιψζζα, Μειέηε

Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
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Ταμηλόκεζε θσηνγξαθηώλ ησλ εθζεκάησλ
Οη θσηνγξαθίεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα
παλέξη. ην πάησκα ηνπνζεηήζεθαλ ζηεθάληα, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία
αθνπκπήζακε

κηα

θαξηέια πνπ έγξαθε ζε
πνην είδνο εθζέκαηνο
αληηζηνηρνύζε:
ζθξαγίδα,

θόζκεκα,

ζαξθνθάγν,

παηρλίδη,

αγγείν, αλάζεκα. Έλα
έλα ηα παηδηά έπαηξλαλ
κηα

θσηνγξαθία,

έβιεπαλ θαη νλφκαδαλ
απηφ πνπ εηθφληδε, θαη θαηφπηλ ηελ άθελαλ ζην ζσζηφ ζηεθάλη (Γιψζζα,
Μαζεκαηηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
ε άιιε ζηηγκή, ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο.
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Εήηεζαλ ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπκε πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ, ζε
θαηάιιειν ζεκείν, κηα εηθφλα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηε κηλσηθή επνρή. Γη απηφ
ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν. Δπέιεμαλ ηελ ηνηρνγξαθία πνπ
εηθφληδε ζθελή απφ ηα ηαπξνθαζάςηα σο αληηπξνζσπεπηηθή ηεο επνρήο,
δεηψληαο ηε ζπκπιήξσζε θαη ηεο ρξνλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πζηεξεί
ην ζεκείν απηφ ζε ζρέζε κε ηα άιια ηεο γξακκήο ηνπ ρξφλνπ. Απηή ηνπο ε
επηζπκία έδσζε αθνξκή λα ζρνιηάζνπκε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξνλνιφγεζεο
γηα ηα πξν Υξηζηνχ (π.Υ). ρξφληα (Πιεξνθνξηθή, Γιψζζα, Μαζεκαηηθά,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).



Γηαβάζηεθαλ ζρεηηθνί κχζνη:
Η αξπαγή ηεο Επξώπεο, Η Παζηθάε θαη ν Μηλώηαπξνο, Θεζέαο θαη
Μηλώηαπξνο
(Γιψζζα, Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία)



ην ράξηε ηεο Κξήηεο ηα παηδηά αλαδήηεζαλ, εληφπηζαλ θαη ζεκείσζαλ ηελ
πεξηνρή πνπ είλαη ε Κλσζφο, ε Φαηζηφο, ηα Μάιηα, ε Μηλσηθή Κπδσλία, απφ
φπνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν Υαλίσλ (Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία, Γιψζζα).



Γφζεθαλ ζηα παηδηά ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο δχν
θχιια εξγαζίαο. Σν έλα εηθφληδε ην κηζφ απφ έλα
κηλσηθφ αγγείν (θνκκέλν θάζεηα) θαη ην άιιν ην
κηζφ απφ έλα πήιηλν κηλσηθφ παηρλίδη (θνκκέλν
νξηδφληηα).
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Εεηήζεθε απφ απηά λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θάζε εηθφλα (Δηθαζηηθά, Μαζεκαηηθά,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).


Δπέιεμαλ 5 απφ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ θαη
δεκηνχξγεζαλ

κηα

ηζηνξία

κε

απηέο.

Τπήξμαλ

ζε

πνιιά

ζεκεία

πξνβιεκαηηζκνί (π.ρ. γηα ηα νλφκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ, γηα ην αλ
είραλ ή φρη ηφηε ινπινχδηα ή ιεκνληέο… θ.ι.π.). Καηφπηλ εξγάζηεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα ηε ρσξίζνπλ ζε ζθελέο-επεηζφδηα, λα ηεο δψζνπλ ηίηιν θαη
λα ηελ εηθνλνγξαθήζνπλ. Απνθάζηζαλ λα εληάμνπλ ζηηο εηθφλεο ηνπο ηηο
θσηνγξαθίεο ησλ εθζεκάησλ ζηα ζεκεία πνπ ρξεηαδφηαλ. Γνχιεςαλ
ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, ζπδεηψληαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε λα
απνδψζνπλ ζηνηρεία ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επνρή εθείλε (π.ρ.
ελδπκαζία, ζπίηη…θ.ι.π.)
Οη εηθφλεο ζπγθεληξψζεθαλ, ηνπνζεηήζεθαλ κε εμειηθηηθή ζεηξά θαη θαηφπηλ
δέζεθαλ ζε βηβιίν.4

(Γιψζζα, Μειέηε Πεηβάιινληνο/Ηζηνξία, Δηθαζηηθά,

Μαζεκαηηθά).

4

Βι. παξάξηεκα ζει.28-38.
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Δηθφλεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Υαλίσλ ηππψζεθαλ
μαλά, θφπεθαλ ζηε κέζε, πιαζηηθνπνηήζεθαλ θη έγηλαλ παδι, κε ην νπνίν
αζρνινχληαλ ηα παηδηά ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο (Γιψζζα, Μειέηε
Πεξηβάιινληνο/Φπζηθέο Δπηζηήκεο/Ηζηνξία).



Παηρλίδη: Άθνπζε θαη Μάληεςε5
Απφ ηηο εηθφλεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ απνκνλψζακε ηξεηο, πνπ ε
νλνκαζία ηνπο έρεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζπιιαβψλ θαη ηνληζκφ:
-ζαξ-θν-θά-γνο
-αγ-γεί-ν
-Γξχ-παο
Μαδί κε ηα παηδηά, ρηππήζακε ξπζκηθά ηελ θάζε ιέμε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
-κε παιακάθηα, ζηα γφλαηα…- ιέγνληάο ηελ παξάιιεια θαη ηνλίδνληαο ηελ
ερεξή ηεο ζπιιαβή. Π.ρ.
ζαξ – θν – θά – γνο
Καηφπηλ, δψζακε ζε ηξία παηδηά λα θξαηήζνπλ απφ κηα εηθφλα θαη λα ζηαζνχλ
φξζηα ην έλα δίπια ζην άιιν κε ηε ζεηξά πνπ νξίζακε. Σα ππφινηπα δηάβαδαλ
ξπζκηθά κηα κηα ηηο εηθφλεο -μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε- ζπλνδεχνληαο
παξάιιεια κε ερεξέο θηλήζεηο θαη ηνλίδνληαο ηε ζπιιαβή πνπ «θσλάδεη».
Κάζε ηφζν βάδακε έλα απφ ηα παηδηά πνπ ζηέθνληαλ λα θαζίζεη ζην πάησκα
ζπκθσλψληαο λα κελ πνχκε ηε ιέμε ηεο εηθφλαο πνπ θξαηνχζε φηαλ εξρφηαλ
ε ζεηξά ηνπ, λα αθήζνπκε κφλν ηα ρέξηα καο λα ηελ πνπλ. Π.ρ.
αγ – γεί – ν || ζζαα –– ξξθθνν –– θθάά –– γγννοο | Γρύ – παο
ηε ζπλέρεηα, ρηππνχζακε ξπζκηθά ζην ηακπνπξίλν κηα απφ ηηο ιέμεηο πνπ
θξαηνχζαλ ηα παηδηά, ρσξίο ηελ πξνθέξνπκε. Σα ππφινηπα πξνζπαζνχζαλ λα
βξνπλ θάζε θνξά πνηα είλαη. ε πεξίπησζε πνπ πξφηεηλαλ θάπνηα ιέμε κε
πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ζπιιαβέο ή δηαθνξεηηθφ ηνληζκφ απφ ην πξφηππν,
ηελ επαλαιακβάλακε καδί ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ
ηαηξηάδεη κε ηα ρηππήκαηα (Γιψζζα, Μνπζηθή, Φπζηθή Αγσγή, Μειέηε
Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).

5

Παξαιιαγή ηεο εθαξκνγήο «Πψο ζε ιέλε», πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπ Γεκήηξε Αλησλαθάθε &
ηεο Δηξήλεο Υησηάθε κε ηίηιν Μνπζηθή Παηδαγσγηθή - Δηαζεκαηηθέο εθαξκνγέο γηα κηθξά παηδηά,
Καζηαληψηεο, Αζήλα 2007, ζει. 327-330.
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Παηρλίδη: Ταύξνη θαη άινγα6
Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα επηιέμνπλ δχν δψα, πνπ ππήξραλ ζηε Μηλσηθή
Κξήηε θαη πνπ ζεσξνχζαλ φηη είλαη δπλαηά. Ξερψξηζαλ ηνλ ηαύξν θαη ην
άινγν.
-Πνην από ηα δύν όκσο είλαη πην δπλαηό; Μπνξνύκε λα ηα βάινπκε λα
αγσληζηνύλ;
Απνθαζίζακε φινη λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα παηρλίδη-αγψλα δχλακεο:
Κφςακε ηφζεο θάξηεο φζα θαη ηα παηδηά πνπ ζα αγσλίδνληαλ. ηηο κηζέο απφ
απηέο δσγξάθηζαλ έλα ζχκβνιν γηα ηνλ ηαχξν θαη ζηηο ππφινηπεο έλα
ζχκβνιν γηα ην άινγν. Καηφπηλ, ηηο έβαιαλ φιεο ζε έλα αδηαθαλέο ζαθνχιη.
Με ιάρληζκα νξίζηεθαλ δχν παηδηά ηα νπνία είραλ ην ξφιν ηεο κάλαο θαη
ζηέθνληαλ αληηθξηζηά. Κξπθά απφ ηα ππφινηπα δηάιεμαλ απφ έλα δψν: ην έλα
ηνλ ηαχξν θαη ην άιιν ην άινγν. ηε ζπλέρεηα έλσζαλ ηα ρέξηα ηνπο
ζρεκαηίδνληαο θακάξα, θάησ απφ ηελ νπνία πεξλνχζαλ ζαλ ηξελάθη ηα
παηδηά, ην έλα πίζσ απφ ην άιιν. Κάζε ηφζν νη κάλεο ζηακαηνχζαλ ην παηδί
πνπ εθείλε ηε ζηηγκή βξηζθφηαλ κπξνζηά ηνπο. Σνπ έδηλαλ ην ζαθνχιη λα
πάξεη κηα θάξηα θαη θαηφπηλ θάζε κηα ηνπο ρηππνχζε κε ηα ρέξηα ηεο ηηο
ζπιιαβέο ηνπ δψνπ πνπ αληηπξνζψπεπε: ηαύ - ξνο ή ά - ιν – γν. Σν παηδί
έπξεπε λα αλαγλσξίζεη απφ ην ξπζκφ ην δψν ηεο θάξηαο ηνπ θαη λα ζηαζεί
πίζσ απφ ηε κάλα πνπ ρηχπεζε ην φλνκά ηνπ. Αλ έθαλε ιάζνο, ην έπαηξλε ε
άιιε κάλα.
Όηαλ πέξαζε θαη ην ηειεπηαίν παηδί, άξρηζε ν αγψλαο. Υαξάμακε ζην πάησκα
κηα γξακκή. ε ίζε απφζηαζε απφ απηήλ έζηεθαλ νη κάλεο, θξαηψληαο απφ
ηελ άθξε έλα ζρνηλί. Σα παηδηά, ηαχξνη ή άινγα, έθαλαλ αιπζίδα κε ηε κάλα
ηνπο αγθαιηάδνληαο ην έλα ηε κέζε ηνπ άιινπ. Μφιηο δφζεθε ην ζχλζεκα,
άξρηζαλ λα ηξαβνχλ ην ζρνηλί, θάζε νκάδα πξνο ην κέξνο ηεο. Νηθήηξηα ήηαλ
εθείλε πνπ θαηάθεξλε λα ηξαβήμεη ζηε κεξηά ηεο ηελ άιιε νκάδα θάλνληάο
ηελ λα παηήζεη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή (Γιψζζα, Μνπζηθή, Φπζηθή Αγσγή).

6

Παξαιιαγή ηεο εθαξκνγήο «Πεξλά πεξλά ε κέιηζζα», πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπ Γεκήηξε
Αλησλαθάθε & ηεο Δηξήλεο Υησηάθε κε ηίηιν Μνπζηθή Παηδαγσγηθή - Δηαζεκαηηθέο εθαξκνγέο γηα
κηθξά παηδηά, φ.π., ζει. 342-343.
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Μηλσηθό αιθαβεηάξη
Ήηαλ αλαξηεκέλν γηα αξθεηφ θαηξφ, ζε ζεκείν πνπ έθηαλαλ ηα παηδηά. Γίπια
ζην αληίζηνηρν γξάκκα θαηέγξαθαλ ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ιέμεηο, πνπ
ζθέθηνληαλ (Γιψζζα, Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
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-Τη ρξεηάδνληαλ ηα δώα ζηα κηλσηθά ρξόληα; Πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηνπο γηα ηε
δσή ησλ αλζξώπσλ;
Πξνηξέςακε

ηα

παηδηά,

αλαθαιψληαο

ηηο

εκπεηξίεο

ηνπο

απφ

ηε

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ηηο νπνίεο
θαηαγξάςακε. Αλέθεξαλ ηα εμήο ζεκεία:
-ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε δηαηξνθή ησλ Μηλσηηψλ (θξέαο, ςάξη, αβγά, κέιη,
ηπξί, γάια… θ.ι.π.)
-ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε δηάθνξεο εξγαζίεο (φξγσκα, θφξησκα… θ.ι.π.)
-ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ έλδπζε θαη ηελ ππόδεζε ησλ Μηλσηηψλ, αθνχ απφ
απηά έπαηξλαλ ηηο πξψηεο χιεο (καιιί, δέξκα…) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο.
-ηε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ κεξψλ ηνπο π.ρ. ησλ θηεξψλ σο εξγαιείσλ γξαθήο
ή ηεο θνηιηάο ηνπο γηα πεξγακελέο…
-ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε ζξεζθεία (ζπζίεο, αλαζήκαηα, ηεξφηεηα ηνπ ηαχξνπ,
γηνξηέο φπσο ηα ηαπξνθαζάςηα…)
Δλζαξξχλζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ ηε Μηλσηθή επνρή κε ην ζήκεξα,
ζπκπιεξψλνληαο ζε άιιε ζηήιε ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαλ (Γιψζζα,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο/Ηζηνξία).
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4.7.

Παροσζίαζη ηοσ προγράμμαηος ζηο κοινό
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο
ηνπ ζέκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε
εθδήισζε

θαηά

ηελ

νπνία

παξνπζηάζακε βήκα-βήκα, κέζσ
Power Point, ζηνπο γνλείο θαη
ζηελ

ηνπηθή

θνηλσλία,

ην

πξφγξακκα πνπ εθαξκφζακε. Οη
επηζθέπηεο

είραλ

επίζεο

ηελ

επθαηξία λα δνπλ έθζεζε κε πνηθίιν πιηθφ (θσηνγξαθίεο, επνπηηθφ πιηθφ,
δεκηνπξγήκαηα ησλ παηδηψλ…) θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα ηεο πνξείαο πνπ
δηέγξαςαλ ηα παηδηά εξεπλψληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.

5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ζ ζεκαηηθή πξνζέγγηζε «Εψα ζηε Μηλσηθή Κξήηε», ε νπνία είρε σο ζηφρν
ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ Ηζηνξία, ελζσκαηψζεθε νκαιά ζην αλαιπηηθφ
καο πξφγξακκα, θαιχπηνληαο επηηπρψο ηηο καζεζηαθέο επηδηψμεηο πνπ ηέζεθαλ, νη
νπνίεο αθνξνχζαλ ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Εηθαζηηθά,
Μνπζηθή, Φπζηθή Αγσγή, Δξακαηηθή Τέρλε, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Πιεξνθνξηθή.
Δξγαζηήθακε ζηεξηδφκελνη ζηελ ελεξγεηηθή - βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζα
απφ

αλαπηπμηαθά

θαηάιιειεο

δξαζηεξηφηεηεο,

πνπ

ιάκβαλαλ

ππφςε

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θη ελδηαθέξνληά ηνπο, πξνζβιέπνληαο ζηελ
εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζχλδεζε ησλ βησκάησλ ηνπο κε ηα δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπηδηψμακε -θαη ζεσξνχκε φηη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρακελα αηζζάλνληαη ηα παηδηά πξσηαγσληζηέο ζην ζηίβν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη λα είλαη ζε
ζέζε λα αλαθαιχπηνπλ κφλα ηνπο ηξφπνπο λα θζάλνπλ ζηε γλψζε.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζρεδηαζκέλεο απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, φκσο ην
ελδηαθέξνλ πνπ έδεηρλαλ ηα παηδηά ήηαλ εθείλν πνπ ηειηθά δηακφξθσζε θαη
θαηεχζπλε ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε ην πξνο κειέηε ζέκα δηαηεξήζεθε γηα πεξίπνπ 1 ½
κήλα, κέρξη ην ηέινο ζρεδφλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Μέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία
αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο
ηζηνξίαο. Αλέπηπμαλ ηελ ηθαλφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζε φ,ηη εμεηάδνπλ, ψζηε λα
απνθηήζνπλ κηα θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο. ηαδηαθά
εμνηθεηψζεθαλ

κε

ηνλ

ηξφπν

δηεξεχλεζεο

ελφο

ηζηνξηθνχ

πξνβιήκαηνο,

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί θη έλαο ηζηνξηθφο-εξεπλεηήο.
Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, αλέπηπμαλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο,
ζπκκεηείραλ ζε ζπδεηήζεηο ππνζηεξίδνληαο κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή ηνπο
θηάλνληαο λα λνηψζνπλ ηε ραξά ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο.
Σα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνδείρηεθαλ ειθπζηηθά.
Βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο κέζα ζην ρξφλν, ζηελ
απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο
κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ. Οδήγεζαλ ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο, θάλνληαο ζπγθξίζεηο ηνπ ηφηε κε ην ηψξα.
πνπδαία ζεκαζία ζην πξφγξακκά καο είραλ νη λέεο ηερλνινγίεο
(θσηνγξαθηθή κεραλή, βίληεν, θσηνηππηθφ, Ζ/Τ). Ηδηαίηεξα ν ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο απνδείρηεθε ρξήζηκν εξγαιείν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη έδσζε ηελ
επθαηξία ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
Αμηνπνηείην ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, αιιά θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία
θχιισλ εξγαζίαο, … θ.ι.π.
Σν κνλαδηθφ εκπφδην πνπ ζπλαληήζακε ζηελ πνξεία καο ήηαλ ν ρξφλνο,
θαζψο δελ άθεζε πεξηζψξηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ
γηα βαζχηεξε κειέηε-εζηίαζε ζε θάπνηα ζεκεία,. Π.ρ. εμέθξαζαλ ηα παηδηά ηελ
επηζπκία λα πιάζνπλ αγγεία θαη λα δσγξαθίζνπλ ζε απηά παξαζηάζεηο, λα
δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζθξαγηδφιηζνπο, λα θηηάμνπλ έλα βηβιίν Ηζηνξίαο
κε ληνθνπκέληα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ εξεχλεζαλ… δξάζεηο
φκσο, πνπ ήηαλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, αθνχ είρε πιένλ κπεη Ηνχληνο.
Γεληθά, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε εκπεηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα
δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά βνεζήζεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο
κε ηηο παιαηφηεξεο γλψζεηο ηνπο θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ απηά πνπ έκαζαλ κε
πνηθίινπο ηξφπνπο.
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Πηζηεχνπκε πσο ην πξφγξακκα απηφ, κε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε, κέζα απ’
ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-κνπζείνπ, απνηέιεζε εκπεηξία ζπκκεηνρηθήο
κάζεζεο γηα φινπο καο. Διπίδνπκε θη επρφκαζηε ζηηο ηξπθεξέο ειηθίεο ησλ παηδηψλ
πνπ είρακε ζηα ρέξηα καο, φηαλ αθφκε δηακνξθψλνληαη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, λα
θαηαθέξακε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο καο απέλαληη ζηα ηεθκήξηα ηνπ
παξειζφληνο θαη ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ην παξειζφλ, θαιιηεξγψληαο
ηελ ηζηνξηθή ηνπο κλήκε θαη ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε σο Έιιελεο πνιίηεο,
ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα θαη θνηλσληθνπνίεζή ηνπο.
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