
Αχιλλέας Μίτιλης 1 

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας 
με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 
 

Α. Ταυτότητα του Σεναρίου 
 
 
Α1. Τίτλος:  Η τέχνη των Μινωιτών (Ιστορία Γ΄ Δημοτικού) 
 
Α2. Κοινό:   Μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού 
 
Α3. Συγγραφέας: Αχιλλέας Μίτιλης 
 
Α4. Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα: 
Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, ΤΠΕ, Γλώσσα, Μαθηματικά, στοιχεία 
Μελέτης Περιβάλλοντος. 
 
Α5. Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
Το σενάριο διαπραγματεύεται το κεφάλαιο της Ιστορίας της Γ΄ τάξης, 
που αναφέρεται στην Τέχνη των Μινωιτών (Βιβλίο Μαθητή κεφάλαιο 5 
σελ. 127-129). 
Η ελκυστική θεματολογία του κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη μικρή 
ηλικία των μαθητών, μας «υποχρεώνουν» να δώσουμε μια καλαισθητική 
διάσταση και έναν εικαστικό προσανατολισμό στο συγκεκριμένο σενάριο, 
που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με το μάθημα της Αισθητικής 
Αγωγής τόσο της Γ΄ τάξης, όσο και με τις υπόλοιπες τάξεις (εικαστικά). 
Παράλληλα μας δίνονται ευκαιρίες για διαθεματική προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειμένου με εμπλοκή στοιχείων από τα μαθήματα της 
Γλώσσας, των Μαθηματικών της Μελέτης Περιβάλλοντος κλπ. Η 
εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ, χωρίς να είναι προαπαιτούμενη, 
είναι επιθυμητή. 
 
Α6. Σκεπτικό και Προβληματική: 
Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε το μάθημα της Ιστορίας σαν μια 
καταγραφή πολέμων, εκστρατειών, κατακτήσεων κλπ., ενώ ένα πολύ 
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σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας των λαών, και σίγουρα το ωραιότερο, 
είναι η μελέτη του πολιτισμού και των Τεχνών που καλλιεργήθηκαν μέσα 
στην ιστορική διαδρομή τους. Η Μινωική Τέχνη μας προσφέρει μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να εισάγουμε τους μαθητές στην παραπάνω 
προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς η Μινωική Τέχνη μας 
εντυπωσιάζει με την ποιότητά της, την ζωντάνια, την παραστατικότητα, 
τον χαρούμενο χαρακτήρα της και, σε τελική ανάλυση, την αντοχή της 
στον χρόνο. 
 
Α7. Χρονισμός και διάρκεια του σεναρίου. 
Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες (2 δίωρα και 4 
μονόωρα),  καθώς θα συνδεθεί και με δραστηριότητες παραγωγής 
γραπτού λόγου, αλλά και με το μάθημα της αισθητικής αγωγής. 
 
Α8. Οργάνωση διδασκαλίας - Υλικοτεχνική υποδομή. 
Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής, το οποίο 
διαθέτει 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
κατάλληλο για εργασία σε ομάδες, και βιντεοπροβολέα για την προβολή 
παρουσιάσεων, εννοιολογικών χαρτών κλπ. 
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά 
γενικής χρήσης, που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, όπως: 

- επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Office Word) 
- λογισμικό παρουσίασης (Microsoft Office Power Point) 
- πρόγραμμα προβολής video (Windows Media Player) 
- πρόγραμμα κατασκευής video (Windows Movie Maker) 
- λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google Earth) 
- λογισμικό  δημιουργίας σταυρολέξου και αντιστοίχισης (Hot 

Potatoes) 
- λογισμικό Revelation Natural Art. 

Οι 18 μαθητές της τάξης χωρίζονται σε 6 ομάδες των τριών ατόμων, 
λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής με 
ικανοποιητική εξοικείωση στις ΤΠΕ σε κάθε ομάδα, γιατί η κάθε ομάδα 
θα χρησιμοποιεί το δικό της υπολογιστή. 
Οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους, για να υλοποιήσουν τις 
(προ)σχεδιασμένες δραστηριότητες, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο 
συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Εξαιτίας της μικρής (σχετικά) 
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ηλικίας των μαθητών, αλλά και της μέτριας εξοικείωσής τους με τον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει καθοδηγητικά 
και ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά την όλη διαδικασία. 
Τέλος, θεωρείται αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για όλες 
τις λεπτομέρειες – προετοιμασίες της ομαλής διεξαγωγής του μαθή-
ματος, ενώ καλό είναι να έχει εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό 
(παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας κλπ.) και σε έναν – δύο υπολογιστές 
επιπλέον, για να προλάβει τυχόν απρόοπτες εξελίξεις. 
 

Β. Διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. 
 
Β1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο. 
Η επιλογή του κεφαλαίου για την Τέχνη των Μινωιτών δεν ήταν τυχαία. 
Οι μικροί μαθητές πρέπει να συνηθίσουν σε μια διαφορετική προσέγγιση 
του μαθήματος της Ιστορίας, όπου η Τέχνη και ο Πολιτισμός κατέχουν 
μια ξεχωριστή θέση στη θεματολογία της. Πράγματι, η έννοια 
«πολιτισμός» κυριαρχεί στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ τάξης και, 
σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303/2003, σελ. 3915), τα παιδιά 
πρέπει «να προσεγγίσουν βιωματικά παραμέτρους της έννοιας πολιτι-
σμός…». Αυτή η βιωματική και διαισθητική προσέγγιση γίνεται με 
περιορισμένη χρήση της ορολογίας, αλλά με επιστημονικό τρόπο, μέσα 
από τις ιστορικές πηγές, που μάλιστα δεν είναι γραπτές (ακόμα και ο 
δίσκος της Φαιστού δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί), ώστε οι μαθητές να 
αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις, να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες, να 
αναπτύξουν γνωστικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές και μεταγνωστικές 
δεξιότητες που, σε τελική ανάλυση, διευκολύνουν τον ιστορικό 
εγγραμματισμό τους, που αποτελεί απώτερο σκοπό του μαθήματος. 
Τα κλασικά ερωτήματα του μαθήματος της Ιστορίας, δηλαδή το: 
-Τι; (αναφορά σε γεγονότα) 
-Ποιος; (αναφορά σε πρόσωπα - πρωταγωνιστές) 
-Πού; - Πότε; (αναφορά στο χωροχρονικό πλαίσιο) 
-Πώς; (αναφορά στον τρόπο) 
-Γιατί; (αναφορά στις αιτίες και τις αφορμές) 
συμπληρώνονται με την αναφορά στις αισθήσεις, τα συναισθήματα, τη 
φαντασία, τη δράση, την κρίση κλπ. υπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο 
τους σκοπούς του μαθήματος. 
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Οι ειδικότεροι σκοποί του σεναρίου είναι: 

- Να γνωρίσουν, μέσα από τις πηγές, τη μινωική τέχνη σε όλες τις 
μορφές της: αρχιτεκτονική, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, 
μικρογλυπτική, μεταλλοτεχνία και χρυσοχοΐα. 

- Να κατακτήσουν έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως: Τέχνη, 
διακόσμηση, τοιχογραφίες, αγγεία κλπ. 

- Να γίνουν αποδέκτες της αισθητικής απόλαυσης που προσφέρει η 
μινωική τέχνη. 

- Να αντιληφθούν το χαρούμενο προφίλ της μινωικής τέχνης και να 
το συνδέσουν με τον χαρακτήρα ολόκληρου του μινωικού 
πολιτισμού. 

- Να κάνουν συσχετισμούς και αναφορές με τη σημερινή εποχή. 
- Να αναφερθούν στα πιθανά αίτια της καταστροφής του μινωικού 

πολιτισμού. 
 
Β2. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες. Σε μια πρώτη ανάλυση, αυτό θα 
επιφέρει κάποιες αλλαγές στη διάταξη, με την οποία κάθονται οι 
μαθητές, αλλά και στις δομές της επικοινωνίας και των κοινωνικών 
σχέσεων μέσα στην τάξη. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουν πνεύμα 
συνεργασίας (κάτι που εξαρτάται και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
και το «προφίλ» της τάξης), και δεξιότητες επικοινωνίας και 
διερευνητικής μάθησης. 
Θεωρητικά, το σενάριο βασίζεται στην ανακαλυπτική και εποικοδο-
μιστική προσέγγιση της γνώσης, σύμφωνα με τις απόψεις του Piaget, του 
Bruner και του Vygotsky. Ο κοινός άξονας των παραπάνω παιδαγωγών 
είναι ότι η γνωστική δομή είναι ένα οργανωμένο σύστημα νοητικών 
δραστηριοτήτων και ότι τα νέα δεδομένα, που σχετίζονται με τις 
προϋπάρχουσες νοητικές δομές, αφομοιώνονται με την παρεμβολή των 
κατάλληλων μηχανισμών αφομοίωσης, με συνέπεια να τροποποιούνται οι 
γνωστικές δομές και να οικοδομείται η νέα γνώση. 
Το εκπαιδευτικό κλίμα μεταβάλλεται προς όφελος των μαθητών και ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού εξελίσσεται σε αυτόν του διευκολυντή και του 
διαμεσολαβητή της διδακτικής διαδικασίας. 
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Σύμφωνα με τον Piaget, στο στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών ενερ-
γειών, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να μιλούν για τις ιδέες 
και τις πράξεις τους, τους ενισχύει να κάνουν προβλέψεις ή να 
διατυπώνουν υποθέσεις και να τις συγκρίνουν με το αποτέλεσμα, τους 
δίνει ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και τις 
προηγούμενες εμπειρίες τους, και όλα αυτά μέσα από το κατάλληλο 
περιβάλλον, για την πρόοδο της γνωστικής ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με τον Bruner και την ανακαλυπτική μάθηση, η ενεργητική 
διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών γίνεται μέσα από τρεις 
διαδικασίες: 

- την ανακάλυψη νέων πληροφοριών, εννοιών και γνώσεων 
- τον μετασχηματισμό αυτών των γνώσεων, ώστε να μπορούν να 

εφαρμοστούν σε μελλοντικές καταστάσεις και 
- την αξιολόγηση – έλεγχο αυτών των γνώσεων. 

Βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα στα πλαίσια της ομάδας, η 
οποία προσδίδει μια ξεχωριστή διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία. 
Όπως θα έλεγε και ο Vygotsky, η αλληλεπίδραση δεν συνενώνει μόνον 
ένα υποκείμενο με ένα αντικείμενο, αλλά και η σχέση με το αντικείμενο 
δεν μπορεί παρά να διαμεσολαβείται από τη σχέση του υποκειμένου με 
άλλα άτομα. 
Αν οι μαθητές της Γ΄ τάξης συνηθίσουν να εργάζονται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, τότε στις μεγαλύτερες τάξεις θα είναι σε θέση, μέσα από τις 
δεξιότητες μεταγνωστικού χαρακτήρα που θα αποκτήσουν, να κατακτή-
σουν το στόχο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 
Τέλος, οι εικόνες και τα αντικείμενα της Τέχνης των Μινωιτών, με τα 
οποία θα ασχοληθούν, αποτελούν ένα πολύ ελκυστικό και διδακτικό 
αντικείμενο, που θα τους βοηθήσει να: 

- αναπτύξουν μεθοδολογικές δεξιότητες, όπως η ανακάλυψη της 
γνώσης μέσα από τις ιστορικές πηγές 

- εξοικειωθούν με τις ομαδικές εργασίες, όπου το συλλογικό προ-
τάσσεται του ατομικού 

- συνηθίσουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, μέσα από 
ποικίλες δραστηριότητες 

- καλλιεργήσουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα 
- διατυπώνουν ελεύθερα την άποψή τους κατά τη διάρκεια της μαθη-

σιακής διαδικασίας. 
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Β3. Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές του Δημοτικού έχουν μια 
ικανοποιητική εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, περισσότερο όμως 
σε ότι αφορά την ψυχαγωγική χρήση τους. Σε αυτόν τον τομέα, σκοπός 
του σεναρίου είναι η έμφαση στη διδακτική αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών από τους μαθητές πέραν της ψυχαγωγικής. Μάλιστα, καλό 
είναι να προβλεφθεί χρόνος για την εξοικείωση των μαθητών με τα 
λογισμικά που θα εργαστούν. 
Ειδικότερα, οι μαθητές πρέπει να: 

- αντιληφθούν και να προσεγγίσουν τις Νέες Τεχνολογίες ως πηγές 
και εργαλεία μάθησης 

- εξοικειωθούν με την αναζήτηση της πληροφορίας μέσα από το 
Διαδίκτυο, αλλά παράλληλα να αποκτήσουν μια κριτική και 
αξιολογική στάση απέναντι στο πλήθος των πληροφοριών που τους 
προσφέρονται 

- εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών (Word, Power Point, 
Revelation Natural Art κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν. 

 
Γ. Διαδικασία - Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 
Δραστηριότητα 1η   (μία διδακτική ώρα) 
Έναυσμα – Εξοικείωση με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
 
Ως πρώτη δραστηριότητα έχει επιλεγεί η αναζήτηση πληροφοριών μέσω 
του λογισμικού οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google Earth), το 
οποίο μας προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία για την έξαρση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. Επειδή η ηλικία των μαθητών της Γ΄ 
τάξης είναι σχετικά μικρή, καλό είναι να υπάρχει καθοδήγηση, μέσα από 
ένα Φύλλο Εργασίας για το Google Earth, που δίδεται από την αρχή. 
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Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια πληκτρολογούν: 
Πτήση προς: Κνωσός. 
Όταν ανακαλύψουν τη γεωγραφική θέση της Κνωσού, θα ανακαλύψουν με 
μεγάλη τους χαρά ότι η τοποθεσία είναι γεμάτη με φωτογραφίες της 
Κνωσού και των μνημείων του πολιτισμού της. Αρκετές από αυτές τις 
φωτογραφίες είναι ήδη γνωστές και οικείες στους μαθητές, γεγονός που 
διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία 
από αυτά τα ερεθίσματα. 

 
Στη συνέχεια οι μαθητές εκτελούν διάφορες εργασίες εξοικείωσης με 
την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, οι οποίες θα τους είναι 
πολύ χρήσιμες στην πορεία του σεναρίου. 
 
Δραστηριότητα 2η   (μία διδακτική ώρα) 
Προβολή ταινίας – Συζήτηση – Εξοικείωση με Word 
 
Η εισαγωγή – έξαρση του ενδιαφέροντος των μαθητών στο θέμα γίνεται 
με την προβολή ενός video, που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός στο 
Windows Movie Maker, με εικόνες και θέματα παρμένα από την τέχνη 
των Μινωιτών. Η προβολή γίνεται με Video Projector μέσα στο 
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, για να το παρακολουθήσουν όλοι 
οι μαθητές ταυτόχρονα, και να μη δημιουργηθεί φασαρία μέσα στην τάξη, 
επειδή το video έχει ήχο. 
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Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές για τα έργα Τέχνης των Μινωιτών 
και ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές ότι σε μια επόμενη 
δραστηριότητα θα γράψουν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μια περίληψη 
γι’ αυτά. Για το σκοπό αυτό καλό θα ήταν να εξοικειωθούν με το Word 
και το πληκτρολόγιο. Έτσι το υπόλοιπο της ώρας διατίθεται για ασκήσεις 
εξοικείωσης με το Word. 
 
Δραστηριότητα 3η   (δύο διδακτικές ώρες) 
Αναζήτηση Πηγών - επεξεργασία πληροφοριών (Web Quest) 
 
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τριών και τους μοιράζο-
νται τα έξι φύλλα εργασίας (ένα για κάθε ομάδα), που τους δίνουν 
οδηγίες για τον τρόπο που θα χειριστούν την παρουσίαση (οδηγίες 
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παρέχονται και μέσα από το Web Quest), και στη συνέχεια τους 
παραπέμπουν σε ομαδική εργασία μέσα από το Web Quest και το αρχείο 
«Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ»: 

 
Επειδή είναι αδύνατη η μετάβαση σε Μουσείο για τη Μινωική Κρήτη, η 
αναζήτηση πληροφοριών θα γίνει μέσα από τις σελίδες του Ηλεκτρονικού 
Μουσείου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με ανάλογη θεματολογία. 
Οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένοι με την ταυτόχρονη 
χρήση πολλών αρχείων, γι’ αυτό καλό είναι το Φύλλο Εργασίας να δίνεται 
σε έντυπη μορφή και οι μαθητές να συμπληρώνουν πάνω του. 
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Οι έξι ομάδες θα επεξεργαστούν τα θέματα:  
Τοιχογραφίες – Αρχιτεκτονική, Ελεφαντουργία, Κατεργασία της 
φαγεντιανής, Κεραμική – Αγγειοπλαστική, Λιθοτεχνία και Μεταλλουργία 
– Χρυσοχοΐα. 
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές, αφού γνωρίσουν έργα της 
Μινωικής Τέχνης ανά κατηγορία, αναζητούν και βρίσκουν στο διαδίκτυο 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα που επεξεργάζονται και τις 
καταγράφουν στα φύλλα εργασίας. Εξαιτίας της μικρής ηλικίας των 
μαθητών και της απειρίας τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, 
υπάρχει άμεση σύνδεση της κάθε ομάδας με τη σελίδα του ηλεκτρονικού 
μουσείου, που τους ενδιαφέρει, και σχετική καθοδήγηση, μέσα από τα 
φύλλα εργασίας, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε εύστοχες παρατηρήσεις και 
επισημάνσεις, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. 
 
Δραστηριότητα 4η   (μία διδακτική ώρα) 
Δημιουργία κειμένου στο Word - γλωσσική ανάπτυξη. 
 
Στο τέλος των εργασιών της κάθε Ομάδας μέσα από το Web Quest οι 
μαθητές καλούνται να γράψουν μια περίληψη του θέματος, το οποίο 
επεξεργάστηκε η ομάδα τους, σύμφωνα με όσα διάβασαν κατά την 
ηλεκτρονική αναζήτηση, αλλά και τις σημειώσεις που έχουν κρατήσει στα 
φύλλα εργασίας. 
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Η περίληψη θα γραφεί στον επεξεργαστή κειμένου Word, εκτός αν 
κάποια ομάδα δεν είναι εξοικειωμένη με τη χρήση του, οπότε τους 
δίνεται το ίδιο φύλλο της περίληψης αλλά σε έντυπη μορφή, για να 
δουλέψουν πάνω σ’ αυτό. 
 
Δραστηριότητα 5η   (μία διδακτική ώρα) 
Ασκήσεις εμπέδωσης - αξιολόγησης (Hot Potatoes). 
 
Στον χρόνο αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές ασχολούνται με 
ασκήσεις εμπέδωσης (αντιστοιχίσεις και σταυρόλεξα του λογισμικού Hot 
Potatoes), που βρίσκουν στο Web Quest, στο τέλος των εργασιών της 
κάθε ομάδας. Ανάλογα με τις συνθήκες οι δραστηριότητες αυτές 
μπορούν να γίνουν είτε ομαδικά είτε ατομικά. Υπάρχει πάλι ένα φύλλο 
οδηγιών, που κατευθύνει τους μαθητές στις εργασίες εμπέδωσης – 
αξιολόγησης που πρέπει να εκτελέσουν. 

 
 
Δραστηριότητα 6η   (δύο διδακτικές ώρες) 
Αισθητική Αγωγή με το Revelation Natural Art. Σύνδεση με τα 
Μαθηματικά. Τελική αξιολόγηση του σεναρίου. 
 
Η σύνδεση του σεναρίου με την αισθητική αγωγή επιτυγχάνεται με το 
λογισμικό Revelation Natural Art, που προσφέρεται για πολλές δραστη-
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ριότητες (παζλ, μοτίβα, ζωγραφική με συμμετρία), που μπορούν άνετα να 
συνδεθούν με τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης. Οι μαθητές δουλεύουν με 
βάση ένα Φύλλο Εργασίας, που τους έχει δοθεί (μέσα από το Web 
Quest, αλλά και σε έντυπη μορφή για τους λόγους που προαναφέρ-
θηκαν), και περιέχει τρεις δραστηριότητες. 
Ως πρώτη δραστηριότητα στο Revelation Natural Art ζητείται από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν και να χρωματίσουν ένα αγγείο της μινωικής 
εποχής. Αυτό θα γίνει όχι με κάποια από τις έτοιμες «στάμπες» που 
υπάρχουν, αλλά με την επιλογή (από το σχετικό εικονίδιο) της 
οριζόντιας συμμετρίας, η οποία τους βοηθά να κατανοήσουν τη 
συμμετρία και τους άξονες συμμετρίας μέσα από μια ευχάριστη και 
δημιουργική απασχόληση. 
Η δεύτερη δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν ένα παζλ 
(puzzle 1), που είναι αποθηκευμένο στις «στάμπες» του λογισμικού και 
να το συμπληρώσουν. 
 

 
 
Η τρίτη δραστηριότητα συνδέεται τόσο με τα Εικαστικά όσο και με τα 
Μαθηματικά, καθώς ζητάει από της μαθητές να συνθέσουν τη γνωστή 
τοιχογραφία με τα δελφίνια και το περίγραμμά της, χρησιμοποιώντας τα 
τμήματα που τους δίνονται και παραπέμπουν σε δραστηριότητες των 
Μαθηματικών σχετικές με το μοτίβο. 
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Δ. Αξιολόγηση 
 
Στο τέλος του δίωρου γίνεται η τελική αξιολόγηση του σεναρίου από 
τους μαθητές, με βάση ένα Φύλλο Αξιολόγησης που τους έχει δοθεί μέσα 
από το Web Quest. 
Σχετικά με την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών, αλλά και ολό-
κληρου του σεναρίου, επισημαίνεται ότι μπορεί να γίνει τόσο από τους 
ίδιους, όσο και από τον εκπαιδευτικό (χωρίς το ένα να αποκλείει το 
άλλο). Επίσης, η αξιολόγηση μπορεί να είναι ενδιάμεση (διαμορφωτική) ή 
τελική. Δείκτες – κριτήρια αυτής της αξιολόγησης αποτελούν: 
- τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας των ομάδων 
- οι υπόλοιπες εργασίες των μαθητών 
- η διαλογική συζήτηση μέσα στην τάξη 
- το Φύλλο Αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι μαθητές. 

Η αξιολόγηση αφορά στους παρακάτω τομείς: 

α. βαθμός επίτευξης των αρχικών σκοπών και στόχων 
β. βαθμός εξοικείωσης των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ 
γ. λειτουργία των ομάδων με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αλλά 
και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα διδασκαλίας 
δ. ικανοποίηση των μαθητών από τον τρόπο εργασίας τους κατά τη 
διάρκεια του σεναρίου, αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα. 
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Ε. Επέκταση του σεναρίου 

 
- Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Google Earth, 
για να εντοπίσουν πάνω στο χάρτη τη θέση και άλλων πόλεων του 
μινωικού πολιτισμού (Φαιστός, Ζάκρος, Μάλια κλπ.), που μάλιστα είναι κι 
αυτές εμπλουτισμένες με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
- Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και άλλες ιστοσελίδες 
με εργασίες, που αναφέρονται στην τέχνη των Μινωιτών (π.χ. Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, Λεόντειος Σχολή κλπ.). 
- Ως πρόσθετη δραστηριότητα πάνω στην παραγωγή γραπτού λόγου 
μπορούν να γράψουν ένα δικό τους κείμενο, συμπληρώνοντας τη φράση: 
«Αν ζούσαν σήμερα οι Μινωίτες τεχνίτες…». 
- Το Revelation Natural Art προσφέρεται για πολλές επιπλέον δραστη-
ριότητες, όπως διακόσμηση ενός αγγείου ή ενός δωματίου από αυτά που 
υπάρχουν στις «στάμπες», κατασκευή ενός δικού τους παζλ με θέμα 
κάποια τοιχογραφία ή ένα γλυπτό κλπ. 
- Τέλος, μπορούν να επισκεφτούν έναν αγγειοπλάστη, έναν κοσμηματο-
πώλη ή/και να κάνουν δικά τους έργα με πηλό και στη συνέχεια να τα 
πουλήσουν μέσα στο Σχολείο (γίνονται έμποροι οι ίδιοι). 
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