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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα αποτελεί µία σηµαντική ιστορική περίοδο κατά την 

οποία παρουσιάζονται στον ελληνικό χώρο οι πρώτοι αξιόλογοι πολιτισµοί: ο Κυκλαδικός 
πολιτισµός, ο Μινωικός πολιτισµός και ο Μυκηναϊκός πολιτισµός. Οι πολιτισµοί αυτοί έφτασαν σε 
εξαιρετική άνθιση και παρήγαγαν έργα τέχνης εξαιρετικής αισθητικής, κυκλαδικά, µινωικά, 
µυκηναϊκά και κρητοµυκηναϊκά, σε µια ποκιλία υλικών και πλήθος µορφών. Η διδακτική πρόταση 
που ακολουθεί, επιδιώκει ακολουθώντας την αρχή της συνολικότητας κατά την οποία το µορφωτικό 
αγαθό προσλαµβάνεται όταν προσφέρεται µε τάξη, µορφολογική ενότητα, δοµή και πληρότητα, να 
παρουσιάσει την Εποχή του Χαλκού ως όλον, µέσα από τη διάσταση της τέχνης που αναπτύχθηκε σε 
αυτήν. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα µε το µικρόκοσµο να επεξεργαστούν τις γνώσεις 
διερευνητικά -πραξιακά, εικονιστικά, συµβολικά. Να διατυπώσουν ερωτήµατα θέτοντας 
αποτελεσµατικές παραµέτρους, να πάρουν απαντήσεις σε µορφή διαγραµµάτων Venn. Να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες κατανόησης και ερµηνείας συµβολικών αναπαραστάσεων. Να 
συσχετίσουν, να αναλύσουν να εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές, να εξάγουν συµπεράσµατα. Η 
εργασία γίνεται σε οµάδες, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρµογής της οµαδοκεντικής µάθησης. 

Λέξεις κλειδιά: αρχαία ιστορία,  εποχή του χαλκού, τέχνη, µικρόκοσµος, διερεύνηση, 
συνεργατική µάθηση 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η βασική ιδέα αυτού του σεναρίου είναι να παρουσιαστεί ολικά και µε συνοπτικό τρόπο  
η τέχνη της Εποχής του Χαλκού, µέσα από αντιπροσωπευτικά έργα του Κυκλαδικού, Μινωικού 
και Μυκηναϊκού πολιτισµού, µε την αξιοποίηση του κατάλληλου τεχνολογικού εργαλείου. Έτσι  
οι µαθητές θα επιχειρήσουν συγκριτική διερεύνηση  και θα αυτενεργήσουν  προκειµένου να 
εντοπίσουν  βασικά χαρακτηριστικά των κύριων γεωγραφικών και πολιτισµικών ενοτήτων της 
Εποχής αυτής, να κατανοήσουν το χώρο, το χρόνο, την εξέλιξη, τη µεταβολή,  οµοιότητες και 
διαφορές. 

 
Η διδασκαλία της ιστορικής περιόδου της Εποχής του Χαλκού,  γίνεται συνήθως µε 

τρόπο σειριακής παρουσίασης της γνώσης –όπως αυτή υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο- όπου 
διδάσκονται κατά σειράν ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός πολιτισµός, αφήνοντας 
την αίσθηση στους µαθητές ότι πρόκειται για ανεξάρτητους πολιτισµούς  που εµφανίζονται 
διαδοχικά, ο ένας µετά τον άλλο, χωρίς να  συµπίπτουν ή να αλληλεπιδρούν σε κάποια χρονική 
περίοδο. Σύµφωνα µε τη µορφολογική ψυχολογία, «η διδασκαλία δεν πρέπει να περιορίζεται στη 
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µηχανική µάθηση, αλλα να αποσκοπεί στην παρουσίαση µιας ολικής κατάστασης, διαρθρωµένης 
σε ολοκληρωµένη µορφή, που µε τη σειρά της εντάσσεται σε µια ευρύτερη ολότητα.» Επιπλέον, 
στοιχείο της διδασκαλίας πρέπει να είναι η «παραγωγικότητα», όταν ένα νοηµατικό πρόβληµα 
παρουσιάζεται διαρθρωµένο µε εµφανή τα δοµικά του στοιχεία , στο οποίο καλείται ο µαθητής σε 
δηµιουργική νοητική δράση µέσω της επισκόπησης, αναδόµησης και συσχέτισης των µερών 
(Κολιάδης, 1997). 

 
Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται εδώ γίνεται µε τη χρήση ενός διερευνητικού 

τεχνολογικού εργαλείου (E-SLATE), µε το οποίο έχει δηµιουργηθεί ένας µικρόκοσµος που 
επιτρέπει τη διερεύνηση της γνώσης η οποία δεν δίνεται έτοιµη, αλλά προκαλείται ο µαθητής να 
την ανακαλύψει. Για τη διευκόλυνση της διερευνητικής δραστηριότητας των µαθητών, υπάρχει 
ένας χάρτης του ελληνικού χώρου µε τοποθετηµένα επάνω σε αυτόν τα ευρήµατα –ως κουκίδες- 
στο γεωγραφικό χώρο που βρέθηκαν.Όταν οι µαθητές «χτυπούν» επάνω στα ευρήµατα, 
προβάλλονται οι φωτογραφίες τους και ο επεξεργαστής εγγραφών δίνει σε πίνακα τα σχετικά 
στοιχεία των εγγραφών.   Έτσι ο µαθητής έρχεται σε άµεση επαφή µε το γνωστικό αγαθό (αρχή 
της εποπτείας) (Φουντοπούλου, 2001) έχει δε τη δυνατότητα να οµαδοποιήσει τοποχρονικά τα 
έργα τέχνης, γεγονός που βοηθά τη µάθηση, τη διατήρηση των αντικειµένων στη µνήµη αλλά και 
την ανάσυρσή τους (νόµος της εγγύτητας) (Κολιάδης, 1997).   Επιπλέον υπάρχει Χρονοµηχανή 
ώστε οι µαθητές να προβούν σε αναζήτηση ευρηµάτων που προέρχονται από συγκεκριµένα 
χρονικά πλαίσια της Εποχής του Χαλκού. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι ψηφίδες 
«Σύνολο» και «Ερώτηση», οι οποίες διερευνούν τη Βάση, όταν υποβάλλονται ερωτήµατα 
αναζήτησης και οι απαντήσεις παίρνουν τη µορφή διαγραµµάτων Venn. 

  
Η διδασκαλία µέσω του µικρόκοσµου γίνεται µε την  ενεργητική και αυτοδύναµη 

συµµετοχή των µαθητών στην επεξεργασία των γνώσεων, που είναι σύµφωνη µε την ευρετική 
θεωρία µάθησης του Bruner, κατά την οποία  η διδασκαλία οφείλει να εµπεριέχει προβληµατικές 
καταστάσεις, τέτοιες ώστε να µπορεί ο µαθητής να αντιµετωπίσει είτε µε απλή ανάκληση 
πρότερων γνώσεων είτε µε διατύπωση εναλλακτικών υποθέσεων οι οποίες κινητοποιούν τα 
µέγιστα το µαθητή σε δράση (Μπασέτας, 2002). Η δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων που 
διαθέτει ο µικρόκοσµος, κινείται στα πλαίσια των αρχών της θεωρίας της γνωσιακής ευελιξίας 
(Kearsley, 2000), κατά την οποία οι µαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να προσφέρουν 
πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού περιεχοµένου, οι δε πηγές γνώσης πρέπει να είναι σε 
υψηλό επίπεδο διασυνδεδεµένες παρά διαχωρισµένες κατά απλουστευτικό τρόπο. 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το παρόν σενάριο κινείται στο πρότυπο της  διαλογικής σχέσης καθηγητή- µαθητή, 
όπου οι ρόλοι µεταβάλλονται και αναβαθµίζονται. Ο καθηγητής σχεδιάζει µια διαφορετική 
εµπειρία, σε ένα δηµιουργικό περιβάλλον µάθησης (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1991), 
όπου  αναµένεται να δράσει ως διαµεσολαβητής µεταξύ των τεχνολογικών εργαλείων και των 
µαθητών, ως σύµβουλος  που δίνει  τις  κατάλληλες  οδηγίες για  να  πετύχουν, ως  παρατηρητής 
που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των µαθητών στη διαχείριση του µικρόκοσµου, διαγιγνώσκει  
και  προβλέπει  τα  προβλήµατα  και  τα αντιµετωπίζει  έγκαιρα ή/και συντονίζει τη διαδικασία 
επίλυσής τους στην τάξη κατά την πορεία της διδασκαλίας, ως συνεργάτης της µαθησιακής 
εµπειρίας ο οποίος λειτουργεί ως µέλος της οµάδας που µαθαίνει και βοηθά το µαθητή να 
αντιµετωπίσει τις όποιες δυσκολίες προκύψουν. Ταυτόχρονα καθοδηγεί µε τρόπο ώστε να 
αποτρέπονται οι  παρεκκλίσεις από το επιθυµητό αποτέλεσµα/στόχο, ενώ ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες των µαθητών ώστε να ξεπερνούν τα προβλήµατα και να νιώθουν την ικανοποίηση 
από τα επιτεύγµατά τους.  Ο εκπαιδευτικός δεν δρα ως παρουσιαστής και οµιλητής κατα τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Είναι επιστηµονικά καταρτισµένος και περιοδικά επιµορφούµενος, 
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ώστε να γνωρίζει τις δυνατότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών και να ενσωµατώσει τις γνώσεις 
αυτές στο µάθηµα, προκαλώντας τους µαθητές να εργαστούν δηµιουργικά. 
 

Παράλληλα, ο ρόλος του µαθητή µεταβάλλεται, καθώς µετακινείται από τον 
παραδοσιακό του ρόλο και ενθαρρύνεται σε µια κοινωνικοποιηµένη µαθησιακή διαδικασία 
δόµησης της γνώσης και κριτικής επιλογής, προσέγγισης και ανάλυσης, επεξεργασίας και 
αναδόµησης της πληροφορίας. Στην πορεία της διδασκαλίας ο µαθητής αναµένεται να 
συνεργαστεί µε την οµάδα του και να ανταλλάξει απόψεις αναδιαµορφώνοντας τις δικές του, 
προκειµένου να επεξεργαστεί κριτικά το υλικό που του δίνεται, να ανακαλέσει προϋπάρχουσες 
γνώσεις σχετικά µε τεχνικές και έννοιες που σχετίζονται µε την τέχνη, να επιλέξει τον τύπο των 
ερωτηµάτων που σταδιακά θα υποβάλλει µέχρι να οδηγηθεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων.  Ο 
µαθητής δοκιµάζει τη χαρά της ανακάλυψης, και της ενεργητικής συµµετοχής στην οικοδόµηση 
της γνώσης, λειτουργώντας µε αίσθηση «αυτονοµίας» και «προσωπικής ευθύνης» (Κυνηγός, 
1995). Μαθαίνει πώς να µαθαίνει µε δική του πρωτοβουλία, δεξιότητα που κρίνεται απαραίτητη 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Προσδοκώµενη παιδαγωγική κατάκτηση είναι η, σε κοινωνική 
ενορχήστρωση οµάδας, καλλιέργεια  της συνεργατικότητας µεταξύ των µελών της κάθε οµάδας 
και αφετέρου της διάθεσης για αναζήτηση, διερεύνηση και πειραµατισµό (Κυνηγός, 1995) εκ 
µέρους των µαθητών, οι οποίο θα βρεθούν απέναντι σε ένα δυναµικό εργαλείο µάθησης και θα 
κληθούν να επικοινωνήσουν µε ένα νέο τρόπο στην τάξη και να εµπλακούν σε µια νέα διαδικασία 
διαχείρισης της παρεχόµενης πληροφορίας.  
 

Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών  
Ιστορίας και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Ιστορίας για το Γυµνάσιο και το 
Λύκειο»(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002) και  επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω ειδικούς 
σκοπούς: 

 Να οδηγήσει τους µαθητές στην κατανόηση ότι ο κόσµος στον οποίο ζουν είναι 
αποτέλεσµα µιας εξελικτικής πορείας, µε υποκείµενα δράσης τους ανθρώπους. 

 Να καταστούν ικανοί µέσα από τη γνώση του παρελθόντος να κατανοήσουν το παρόν. 
 Να οδηγήσει στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη σπουδή του παρελθόντος ως 

παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας και κατανόησης της κοινωνίας.         
 Να οικειώνονται οι µαθητές βαθµιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήµης. 
 Να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής και κριτικής 

αξιολόγησης των   ιστορικών πηγών. 
 Να οικοδοµήσουν µέσα από τη µελέτη του δικού τους πολιτισµού την εθνική και 

πολιτιστική τους ταυτότητα. 
 Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιµήσουν τη συµβολή του ελληνικού πολιτισµού στον 

παγκόσµιο πολιτισµό. 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
Α.  Ως προς το Γνωστικό Αντικείµενο 
        Προσδοκάται οι µαθητές: 

 Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν συγκεκριµένες έννοιες και ιστορικούς όρους: 
χώρος, χρόνος, µεταβολή, εξέλιξη, οµοιότητα-διαφορά,  πολιτισµός. 

 Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης του ανθρώπου και τη µετάβασή του από την 
προϊστορία στον Ιστορία. 

 Να διακρίνουν τις κύριες γεωγραφικές και πολιτισµικές ενότητες της πρώιµης, µέσης 
και ύστερης εποχής του Χαλκού, τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. 

 Να εκτιµήσουν συνολικά τον κυκλαδικό, το µινωικό και το µυκηναϊκό πολιτισµό σε 
σχέση µε το χρόνο και το χώρο ανάπτυξής τους. 
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 Να µπορούν να ορίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο του ιστορικού όρου «εποχή του 
χαλκού» και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κυκλαδικής, της µινωικής 
και της µυκηναϊκής τέχνης. 

 Να αποκτήσουν την ιστορική γνώση µέσω της προσωπικής επαφής µε τις πηγές 
(αρχαιολογικά ευρήµατα) και να µάθουν να παρατηρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα και 
να αντλούν πληροφορίες από αυτά. 

 
Β.  Ως προς τη Μαθησιακή ∆ιαδικασία 
 Κατά την πορεία της µαθησιακής διαδικασίας εφαρµόζεται το σχήµα γνώση, 
κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση (Bloom & Krathwohl, 2000). Οι 
µαθητές/τριες αναµένεται να ανακαλέσουν  προϋπάρχουσα γενική γνώση, να κατανοούν, 
συσχετίζουν και ερµηνεύουν τα δεδοµένα της βάσης, να εφαρµόζουν υποθέσεις, να  αναλύουν τα 
δεδοµένα και τις µεταξύ τους σχέσεις, να συνθέτουν το όλο  βάσει των αποτελεσµάτων της 
διερεύνησης, να αξιολογούν και κρίνουν το παρεχόµενο υλικό και την πορεία διερεύνησης. Ο 
µικρόκοσµος επιτρέπει στους µαθητές/τριες να οπτικοποιούν τα δεδοµένα και να αποκτούν 
ολοκληρωµένη εικόνα του γνωστικού αντικειµένου, καθώς ελεύθερα εξερευνούν µέσα σε 
«κατάλληλα οριοθετηµένο πλαίσιο», ώστε να εµπλέκονται «στις έννοιες και στους στόχους που 
έχουν ενσωµατωθεί στον µικρόκοσµο» (Κυνηγός & Κουτλής, 2002). Η χρήση του µικρόκοσµου 
επιτρέπει τη διερεύνηση της γνώσης η οποία δε δίνεται έτοιµη, αλλά προκαλείται ο µαθητής να 
την ανακαλύψει και να τη συνθέσει. Παράλληλα δε, καθώς η εργασία γίνεται σε οµάδες, δίνεται η 
δυνατότητα εφαρµογής της συνεργατικής µάθησης. 
 
Γ. Ως προς τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Σε αυτό το σενάριο χρησιµοποιείται ένας µικρόκοσµος που περιλαµβάνει τις ψηφίδες: 
χάρτη, χρονοµηχανή, κορνίζα, επεξεργαστή βάσης, επεξεργαστή εγγραφών, ερώτηση, σύνολο. 
Ο µικρόκοσµος που χρησιµοποιείται σε αυτό το σενάριο αναµένεται να δώσει τη δυνατότητα 
στους µαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των διερευνητικών εργαλείων. Να διατυπώσουν 
ερωτήµατα θέτοντας αποτελεσµατικές παραµέτρους, να πάρουν απαντήσεις σε µορφή 
διαγραµµάτων Venn. Να αποκτήσουν δεξιότητες κατανόησης και ερµηνείας συµβολικών 
αναπαραστάσεων (διαγράµµατα Venn). Να συσχετίσουν, να αναλύσουν να εντοπίσουν οµοιότητες 
και διαφορές, να εξάγουν συµπεράσµατα. 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Η χρήση του µικρόκοσµου «ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ» στο παρόν σενάριο επιτρέπει τη  
διαχείριση της πληροφορίας µε δυνατότητες επιλεκτικής εύρεσης , δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης 
εξερεύνησης µέσα σε κατάλληλα οριοθετηµένο πλαίσιο, ώστε οι µαθητές να εµπλέκονται στις 
έννοιες και στους  στόχους που έχουν ενσωµατωθεί στον µικρόκοσµο (Κυνηγός & Κουτλής, 
2002). Η χρήση του µικρόκοσµου επιτρέπει  την επεξεργασία της συγκεκριµένης ενότητας της 
Ιστορίας σε δύο παράλληλες διαστάσεις: του χώρου, που δίδεται µέσα από τον χάρτη όπου είναι 
τοποθετηµένα τα αρχαιολογικά ευρήµατα , και του χρόνου που δίδεται µε τη χρονοµηχανή η 
οποία συνδέεται στο χάρτη.  Ο µικρόκοσµος επιτρέπει την αισθητοποίηση αφηρηµένων ιστορικών 
εννοιών και όρων, µε πολλλαπλούς τρόπους-χρονοµηχανή, χάρτης, φωτογραφίες ευρηµάτων, 
διαγράµµατα  Venn- έτσι ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον του µαθητή, να κατανοήσει ουσιώδη 
σηµεία, να ανακαλύψει τη γνώση, να τη συνθέσει και να την εµπεδώσει.  
 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
  Η χρησιµοποίηση του Μικρόκοσµου για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο θέλει 
να εφαρµόσει την αρχή του προοδευτικού σχολείου: «µάθηση µε την πράξη» (“learning by 
doing”) να µετατρέψει, δηλαδή, τη µάθηση από παθητική διαδικασία, στηριζόµενη στην 
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εξαναγκαστική υπακοή - προσοχή των µαθητών, σε συνεργατική προσπάθεια που προϋποθέτει 
την ενεργό συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα µε πρακτική, ακόµη και παιγνιώδη διάσταση. 
Μέσω αυτής αξιοποιούνται αρχές όπως αυτή της εποπτείας, αφού οι εµπλεκόµενοι µπορούν να 
οπτικοποιούν τα συµπεράσµατα (απαντήσεις) και να αποκτούν ολοκληρωµένη εικόνα για το 
διερευνόµενο θέµα, καθώς και της καθοδηγούµενης αυτενέργειας µέσω της οποίας έχουν την 
ελευθερία, αναπτύσσοντας πρωτοβουλία, να πειραµατιστούν, να προσεγγίσουν ένα θέµα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, σε συνεργασία µε τους συµµαθητές τους, και να ανακαλύψουν, να 
«κατακτήσουν» την καινούρια γνώση. Έτσι οι µαθητές µαθαίνουν στη µεταξύ τους 
συνεργατικότητα, στην επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, στο δηµιουργικό διάλογο, 
στην κριτική αναπροσαρµογή της θεώρησής τους και στη διατήρηση µιας ευέλικτης διάθεσης 
απέναντι στα πράγµατα. ∆οκιµάζουν τη χαρά της ανακάλυψης, της δηµιουργίας και της 
ενεργητικής συµµετοχής στη οικοδόµηση της προσδοκούµενης γνώσης, έχοντας συναίσθηση τόσο 
της «αυτονοµίας» που τους παρέχεται όσο και της «προσωπικής τους ευθύνης» που εκπορεύεται 
από αυτή (Κυνηγός, 1995). Καλλιεργούνται, µε άλλα λόγια,  δεξιότητες που σχετίζονται µε τους 
τρόπους απόκτησης γνώσης και οι µαθητές ενισχύονται εσωτερικά κυρίως για τη διαρκή 
αναζήτησή της. Ο περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντος άλλωστε, και η έµφαση στη διδικασία 
µάθησης µε άµεση συµµετοχή των µαθητών, επιβάλλει έναν µαθητοκεντρικό – ενεργητικό τύπο 
µάθησης.  
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
  Ο µικρόκοσµος που χρησιµοποιείται σε αυτήν τη διδακτική διαδικασία, είναι είναι ένα 
υπολογιστικό περιβάλλον που ενσωµατώνει συγκεκριµένες έννοιες- γνώσεις του γνωστικού 
αντικειµένου της Αρχαίας Ιστορίας. Ωστόσο η γνώση αυτή δε διδάσκεται -µε την κλασική, 
συµβατική έννοια του όρου- αλλά είναι ενσωµατωµένη, διάχυτη µέσα στο µικρόκοσµο, 
περιµένοντας να «ανακαλυφθεί» από το µαθητή (Αργύρης, 2002). 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται µία διερευνητική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου, καθώς ο µαθητής παρατηρεί τα  αρχαιολογικά ευρήµατα και 
καταγράφει τις παρατηρήσεις του οι οποίες στη συνέχεια θα τον οδηγήσουν στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων.Η διαδικασία της µάθησης εξελίσσεται συνεργατικά, καθώς οι µαθητές 
εργάζονται σε µικρές οµάδες. Επιπλέον, επιχειρείται µια ενεργητική - βιωµατική προσέγγιση, 
καθώς κάθε µαθητής αναλαµβάνει το ρόλο του αρχαιολόγου και η αναζήτηση αποκτά προσωπικό 
νόηµα αφού του ανατίθεται να ερευνήσει και να παρατηρήσει αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία 
στη συνέχεια θα µελετήσει  για να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που έχουν 
τεθεί. Η έρευνα των πηγών -ευρηµάτων, προσφέρεται για τη βαθύτερη κατανόηση της τέχνης της 
Εποχής του Χαλκού, για τη ζωντανή προσέγγιση αυτής της ιστορικής εποχής. Πολύ χρήσιµη για 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι η σύγκριση των ευρηµάτων και η ενθάρρυνση των 
µαθητών να αναζητήσουν οµοιότητες και διαφορές. 
 
  Επιπλέον , η αναζήτηση των ευρηµάτων στο χάρτη του Ελλαδικού χώρου, παράλληλα 
προς τη χρήση της χρονοµηχανής, επιτρέπει τους µαθητές να εντάσσουν τη γνώση που 
ανακαλύπτουν «σε οργανικά σύνολα», καθώς «ο χώρος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 
δραστηριοτήτων των ανθρώπων και η σχέση του µε το χαρακτήρα των πολιτισµών είναι 
ουσιαστική . Ο χρόνος από την άλλη µεριά, επιτρέπει την οργάνωση και παρουσίαση των 
γεγονότων σε λογική ακολουθία» (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και 
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, 2002). 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Τεχνολογική πλατφόρµα:E-SLATE    http://e-slate.cti.gr/ 
Μικρόκοσµος : ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ  
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 Κατασκευαστής: Μαρία Καλλιάδου 
  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
Θεµατική Ενότητα:  «Εποχή του Χαλκού» 
Χρονισµός- διάρκεια:    2 δίωρα 
Σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα: 

Οι στόχοι αυτής της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται πλήρως στο ισχύον 
πρόγραµµα της διδασκαλίας της Ιστορίας. Η συγκεκριµένη διδασκαλία γίνεται στο κεφάλαιο 
Εποχή του Χαλκού, της  Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου και της  Α΄ Λυκείου. 

 
Προαπαιτούµενα 
 Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών και του διδάσκοντα στην χρήση διερευνητικού λογισµικού, 
προηγούµενη εµπειρία των µαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα και ευελιξία στο ωρολόγιο 
σχολικό Πρόγραµµα προκειµένου να γίνει κάποια τροποποίηση αν χρειαστεί,  έτσι ώστε να 
διατεθούν  συνεχόµενες διδακτικές ώρες. 
 
Α Φάση: 2 διδακτικές ώρες 

Η διδασκαλία πραγµατοποιείται εισαγωγικά, πριν διδαχθούν οι µαθητές τις 
συγκεκριµένες ενότητες των σχολικών βιβλίων. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες των 3 µαθητών. 
Κριτήριο για τη σύνθεση των οµάδων είναι να υπάρχει σε κάθε µια ένας τουλάχιστον µαθητής, 
που να είναι εξοικειωµένος στη χρήση λογισµικού. ∆εύτερο κριτήριο αποτελεί η ανοµοιογένεια 
της οµάδας ως προς τις πνευµατικές ικανότητες των µαθητών, αφού ο καταµερισµός του έργου θα 
δώσει τη δυνατότητα εξατοµίκευσης της εργασίας που ανατίθεται, «γεγονός που διασφαλίζει την 
πρόοδο όλων των µαθητών, ασχέτως από το πνευµατικό τους επίπεδο» (Ματσαγγούρας, 1987).  
  

Το πρώτο πεντάλεπτο της ώρας διατίθεται για να παρουσιάσει ο καθηγητής στους 
µαθητές  απλές οδηγίες για τη χρήση του µικρόκοσµου. Κατόπιν παρουσιάζει το θέµα 
διερεύνησης  και την πορεία της όλης διδασκαλίας που θα πραγµατοποιηθεί. Ο καθηγητής 
αναφέρει εν συντοµία ότι θα εργαστούν µε τις οµάδες τους σε δύο φάσεις. Κατά την  πρώτη φάση, 
θα αναζητήσουν αρχαιολογικά ευρήµατα στο µικρόκοσµο, θα καταγράψουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά µε αυτά σε ένα φύλλο ταξινόµησης .  Στη συνέχεια θα συνθέσουν ένα κείµενο όπου 
θα παρουσιάζουν το υλικό που συγκέντρωσαν και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν.  

Ο καθηγητής δίνει επιπλέον οδηγίες για την οργάνωση των οµάδων. Όλοι µαζί οι 
µαθητές της οµάδας, στην αρχή  κάθε φάσης, και αφού λάβουν τα φύλλα  εργασίας που τους 
εξηγούν τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνουν, θα ορίσουν τους ρόλους τους στους οποίους 
θα εναλλάσσονται  για να εξασφαλισθεί η συνεισφορά όλων στην οµάδα. Στο τέλος της εργασίας 
οι µαθητές θα παραδώσουν ένα κείµενο αυτοαξιολόγησης της οµάδας, µε παραµέτρους την 
επιτυχία των ακαδηµαϊκών στόχων και τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας. Ο καθηγητής καθιστά 
σαφές ότι ο ίδιος θα αξιολογήσει τους µαθητές ως προς τις ίδιες παραµέτρους, ατοµικά και 
οµαδικά. Στη συνέχεια ο καθηγητής προχωρεί στην οργάνωση της Α Φάσης της διδασκαλίας. 
Μοιράζει στους µαθητές 3 φύλλα εργασίας µε αντίστοιχα θέµατα διερεύνησης: 

 «Τα χαρακτηριστικά της Κυκλαδικής τέχνης. » 
 «Τα χαρακτηριστικά της Μινωικής τέχνης. » 
 «Τα χαρακτηριστικά της Μυκηναϊκής τέχνης. » 

Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι στην πρώτη  φάση που διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, οι µαθητές θα 
εργαστούν στο µικρόκοσµο ,  και θα ασχοληθούν  µε την αναζήτηση αρχαιολογικών ευρηµάτων 
και την  καταγραφή των στοιχείων που τους χρειάζονται για κάθε εύρηµα. Θα αναζητήσουν τα 
χαρακτηριστικά των διάφορων µορφών τέχνης σε κάθε πολιτισµό. Κάθε οµάδα θα ασχοληθεί µε 
διαφορετική αναζήτηση, σε διαφορετικό επίπεδο του χάρτη,  βάσει του φύλλου εργασίας. 
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Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι αναλαµβάνουν το ρόλο του αρχαιολόγου, και γι αυτό θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσουν το µικρόκοσµο διερευνητικά, αξιοποιώντας τόσο τις ψηφίδες 
Ερώτηση- Σύνολο όσο και την ψηφίδα Επεξεργαστής εγγραφών, προκειµένου να φτάσουν στα 
ευρήµατα που θα τους δώσουν τις επιθυµητές πληροφορίες.  
 

Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής συζητά µε τις οµάδες, προκειµένου να βοηθήσει τους 
µαθητές να εντοπίσουν  ευρήµατα που πρέπει να  µελετήσουν, ανάλογα µε το θέµα διερεύνησης 
που έχουν αναλάβει. Αυτά τα ευρήµατα θα  τα καταγράψουν στο φύλλο εργασίας, θα τα 
παρατηρήσουν και θα συµπληρώσουν στοιχεία για το καθένα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 
καθηγητής ενεργεί διευκολυντικά, δίνει οδηγίες για την πραγµατοποίηση της αναζήτησης και 
ελέγχει αν οι µαθητές αναζητούν τα κατάλληλα ευρήµατα. Όταν ολοκληρώσουν την καταγραφή 
των πληροφοριών τους, προχωρούν οι µαθητές στη σύνθεση ενός κειµένου που συνοψίζει τις 
παρατηρήσεις τους  και τα συµπεράσµατα που εξήγαγαν σχετικά µε το θέµα τους. Κατά τη 
διαδικασία της σύνθεσης ο καθηγητής παρεµβαίνει στις συζητήσεις και ελέγχει την επάρκεια των 
απαντήσεων που καταγράφονται στα φύλλα εργασίας. Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι µαθητές 
παραδίδουν στον καθηγητή το κείµενο που συνέθεσαν. 
 
Β Φάση:  2 διδακτικές ώρες 

Η  δεύτερη φάση της διδασκαλίας διαρκεί δύο διδακτικές ώρες.Οι µαθητές, έρχονται 
στο εργαστήριο, έχοντας µαζί τους τα  φύλλα εργασίας και το κείµενο που συνέθεσαν. 
Οι οµάδες αναδιοργανώνονται µε τη µέθοδο jigsaw. ∆ηµιουργούνται νέες οµάδες των τριών 
µαθητών, έτσι ώστε σε κάθε οµάδα να υπάρχει ένας µαθητής από κάθε διαφορετική οµάδα, µε 
επεξεργασµένο διαφορετικό φύλλο εργασίας κατά την προηγούµενη φάση. 
 

Κατά την πρώτη ώρα αυτής της φάσης κάθε οµάδα θα διερευνήσει  µία µορφή τέχνης 
στην Εποχή του Χαλκού, όπως εκδηλώθηκε στον Κυκλαδικό, στο Μινωικό και στο Μυκηναϊκό 
πολιτισµό, αναζητώντας επιρροές, οµοιότητες και διαφορές. Κάθε οµάδα θα ασχοληθεί µε 
διαφορετική µορφή τέχνης. 

Τα θέµατα που δίνονται προς διερεύνηση µε τα φύλλα εργασίας είναι: 
 «Η τέχνη της αρχιτεκτονικής  στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό 

πολιτισµό. Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η θρησκεία στην τέχνη του  Κυκλαδικού, Μινωικού και Μυκηναϊκού 

πολιτισµού. Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η τέχνη της γλυπτικής στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισµό. 

Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η τέχνη του κοσµήµατος στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό 

πολιτισµό. Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η τέχνη της αγγειοπλαστικής  στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό 

πολιτισµό. Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η τέχνη της τοιχογραφίας στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό 

πολιτισµό. Οµοιότητες και διαφορές. » 
 «Η γραφή στον Κυκλαδικό, Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισµό. Οµοιότητες 

και διαφορές. » 
Κάθε οµάδα κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, θα εργάζεται σε όλα τα επίπεδα του 

χάρτη, θα συζητά το αποτέλεσµα της αναζήτησης στο µικρόκοσµο, θα αξιοποιεί τη γνώση της 
προηγούµενης φάσης, θα καταγράφει τις παρατηρήσεις της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 
καθηγητής ενεργεί διευκολυντικά.Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης, οι µαθητές θα συνθέσουν 
ένα κείµενο που συνοψίζει τις παρατηρήσεις τους  και τα συµπεράσµατα που εξήγαγαν σχετικά µε 
το θέµα τους. 
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Κατά τη δεύτερη ώρα αυτής της φάσης ο καθηγητής θα επιλέξει ένα άτοµο από κάθε 
οµάδα για να κάνει την παρουσίαση του υλικού της.΄Ετσι, αυτή η παρουσίαση λειτουργεί ως 
κίνητρο για την ισοδύναµη δραστηριοποίηση και εργασία όλων των µελών κάθε οµάδας. Κάθε 
οµάδα θα παρουσιάσει τη µορφή της τέχνης που διερεύνησε, κάνοντας αναφορά στα ευρήµατα 
που επεξεργάστηκε και παρουσιάζοντας τις παρατηρήσεις της. Όσο διαρκεί η παρουσίαση της 
κάθε οµάδας, οι υπόλοιποι µαθητές  υποβάλλουν ερωτήµατα , διατυπώνουν απορίες, ζητούν 
διευκρινίσεις για τα θέµατα που παρουσιάστηκαν. Ο καθηγητής προωθεί τη συζήτηση, δίνοντας 
πρόσθετα ερωτήµατα σε κάθε οµάδα, έτσι ώστε  να αξιοποιήσουν όλο το υλικό που 
συγκέντρωσαν, και να παρουσιάσουν µε επάρκεια το θέµα τους. Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι 
µαθητές παραδίδουν στον καθηγητή το κείµενο που συνέθεσαν και το κείµενο αυτοαξιολόγησης. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Κατά τη διερεύνηση του φύλλου εργασίας µε θέµα «Η τέχνη της τοιχογραφίας στην 
Εποχή του Χαλκού » αναµένεται ότι η οµάδα των µαθητών θα προβεί στις εξής ενέργειες: 
Χρησιµοποιώντας τις ψηφίδες Ερώτηση και Σύνολο, θα βρει τις τοιχογραφίες που αφορούν τον 
Κυκλαδικό, το Μινωικό και το Μυκηναϊκό πολιτισµό, στα τρία επίπεδα του Χάρτη.  
Στη συνέχεια θα χτυπήσει κάθε κουκίδα στον Χάρτη για να δει στην κορνίζα την αντίστοιχη 
τοιχογραφία.. Κατόπιν θα µεταβεί µε το Κουµπί- ∆ιακόπτη στην ψηφίδα Επεξεργαστής Εγγραφών 
όπου θα παρουσιαστούν στο σχετικό πίνακα οι πληροφορίες που έχουν περαστεί στη Βάση για 
κάθε τοιχογραφία (βλ. εικ 1,2,3). 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
 

 
 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                    83 
 

                                                                                                                                                                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 3 
Κατόπιν οι µαθητές, παρατηρώντας τις τοιχογραφίες, αναµένεται να εντοπίσουν τις οµοιότητες 
που υπάρχουν στις γυναικείες µορφές από τη Θήρα, την Κνωσό και τις Μυκήνες ως προς τα 
χρώµατα, την ένδυση, τα κοσµήµατα, την περίτεχνη κόµµωση. Εµφανής ακόµη είναι η διαφορά 
ως προς την προσπάθεια απόδοσης της Μυκηναίας µε πολύ µεγαλύτερη φυσικότητα από τις 
αντίστοιχες µορφές από τη Θήρα και την Κνωσό. Επιπλέον οµοιότητες θα εντοπίσουν στις 
αντρικές φιγούρες από την Κνωσό και τη Θήρα ως προς τα χρώµατα, την ένδυση, τη στάση του 
σώµατος. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αξιολόγηση της εργασίας των οµάδων θα γίνει από τον καθηγητή και από τους 
µαθητές, ως προς δύο παραµέτρους: α) την επιτυχία των ακαδηµαϊκών στόχων και β) τον τρόπο 
λειτουργίας της οµάδας µέσα στα συνεργατικά πλαίσια.(Ματσαγγούρας, 1987). 
Η αξιολόγηση των µαθητών από τον καθηγητή, γίνεται ατοµικά και οµαδικά. Κάθε µαθητής θα 
βαθµολογηθεί µε ένα βαθµό που εξάγεται ως µέσος όρος από τον συνυπολογισµό αφενός της 
προσωπικής συµµετοχής του µαθητή στην εργασία της οµάδας και αφετέρου από τη συνολική 
αξιολόγηση της εργασίας που παρουσιάστηκε. Αξιολογούνται η επιτυχηµένη αναζήτηση και 
επιλογή της πληροφορίας, η σύνθεση τεκµηριωµένου ιστορικού κειµένου, η εξαγωγή 
συµπερασµάτων και η επιτυχής παρουσίασή τους στην τάξη. Η αυτοαξιολόγηση των οµάδων 
γίνεται  µε έκθεση που συντάσσουν οι µαθητές κάθε οµάδας, όπου παραθέτουν τη διαδικασία που 
ακολούθησαν στην όλη πορεία της δραστηριότητας, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τους 
στόχους που επιτεύχθηκαν και µια συνολική κριτική της οµάδας τους . 
 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το παρόν σενάριο έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε µορφή συνθετικής εργασίας που 
µπορεί να εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Σε αυτήν την περίπτωση θα δοθεί ο 
µικρόκοσµος χωρίς τις εγγραφές και θα ζητηθεί από τους µαθητές να περάσουν οι ίδιοι στο χάρτη 
και στην Βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα που αφορούν την τέχνη της Εποχής του Χαλκού, 
αξιοποιώνας το πλήθος των σχετικών δικτυακών τόπων, καθώς και τη σχετική  βιβλιογραφία . Με 
την ολοκλήρωση της εργασίας των µαθητών µπορεί να γίνει συγγραφή ενός ενιαίου κειµένου που 
θα συνοψίζει τα συµπεράσµατα των µαθητών για την «Τέχνη στην Εποχή του Χαλκού» και να 
παρουσιαστεί σε έντυπη µορφή στην µαθητική κοινότητα,  ή σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Επιπλέον θα µπορούσε να πάρει τη µορφή επιµέρους δραστηριοτήτων 
που αφορούν την «Τέχνη στον Κυκλαδικό πολιτισµό» την «Τέχνη στο Μινωικό πολιτισµό», και 
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την «Τέχνη στο Μυκηναϊκό πολιτισµό», για να διδαχθούν µε τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, κατά 
τη διδασκαλία των σχετικών κεφαλαίων της Ιστορίας. 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

Το θέµα διερεύνησης του συγκεκριµένου σεναρίου είναι προσιτό και οι διδακτικές ώρες που 
απαιτούνται για την πραγµατοποίησή του, στα πλαίσια του εφικτού. Η εµπλοκή των µαθητών στη 
διερεύνηση του µικρόκοσµου, δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν µόνοι/ες τους τα κύρια 
χαρακτηριστικά της τέχνης στην Εποχή του Χαλκού, µέσα από την παρατήρηση αρχαιολογικών 
ευρηµάτων, τη σύγκριση, τη διατύπωση υποθέσεων, την υποβολή ερωτηµάτων και εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Επιπλέον, η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση έχει αρκετές δυνατότητες 
τροποποίησης οι οποίες είναι δυνατό να ενταχθούν, κατά την κρίση του διδάσκοντος, στη 
διδασκαλία των µαθηµάτων της Αρχαίας Ιστορίας, στο Γυµνάσιο και Λύκειο.  
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