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Ταυτότητα σεναρίου 
 

 

Τάξη: Γ ’ 
 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ιστορία  

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
 

 Να γνωρίσουν το ανακτορικό κέντρο της Κνωσού όπως είναι σήμερα κι 

όπως ήταν παλιά.     

 Να συνδέσουν την πολυπλοκότητα του ανάκτορου με τον Λαβύρινθο και 

τους μύθους γύρω από αυτό.     

 Να εντοπίσουν στον χάρτη το ανακτορικό κέντρο της Κνωσού και να 

κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής του θέσης.      

 Να απολαύσουν τη μινωική τέχνη.      

 Να αντιληφθούν μέσα από την τέχνη τον ειρηνικό και χαρούμενο 

χαρακτήρα του μινωικού πολιτισμού.      

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες, 

όπως να παίρνουν πρωτοβουλία, να ανταλλάσσουν απόψεις, να 

επιχειρηματολογούν, να καταλήγουν από κοινού σε ένα συμπέρασμα και 

να αναπτύσσουν προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας 

ομάδας.      

 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και γλωσσική καλλιέργεια.      

 Να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες για το παρόν και για το μέλλον μέσα 

από την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς του παρελθόντος.      
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 Να μυηθούν στην παρατήρηση, διερεύνηση και μελέτη των ιστορικών 

πηγών και ευρημάτων για την κατανόηση του παρελθόντος.      

 Να αξιοποιούν κείμενα και εικόνες ως ιστορικές πηγές.      

 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: 

 Να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με την αποτελεσματική χρήση 

ψηφιακών εργαλείων και να αντιληφθούν την προσφορά τους στη 

μαθησιακή διαδικασία.      

 Να αναπτύξουν κίνητρα και γνώσεις στη χρήση πολυμεσιακών 

διαδικτυακών εφαρμογών.      

 Να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση βίντεο και την άντληση 

πληροφοριών μέσα από αυτό.      

 Να εξασκηθούν στη σύνθεση πληροφοριών που έχουν αντληθεί από 

ψηφιακά έργα.      
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου: 
 

 Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί σε ομαδικές δραστηριότητες με διάλογο, 

επικοινωνία και λήψη αποφάσεων με χρήση ψηφιακών εργαλείων της e-

class καθώς και άλλων πόρων έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν 

τους τεθειμένους στόχους. 

 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές / τριες γνωρίζουν από τη 

μυθολογία τους σχετικούς μύθους με τη Μινωική Κρήτη: του Δία, της 

Ευρώπης, του Τάλου, του Θησέα, της Αριάδνης, του Μίνωα και του 

Μινώταυρου, του Ίκαρου και του Δαίδαλου. Γνωρίζουν ακόμη την 

επιρροή που άσκησε ο μινωικός πολιτισμός στον κυκλαδικό. Επίσης 

μπορούν να διακρίνουν τον μύθο από το γεγονός, μπορούν δηλαδή να 

διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ Μυθολογίας και Ιστορίας.    
 

 

Χρόνος υλοποίησης: 

Δύο διδακτικές ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

70΄σύγχρονης και 40΄ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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Σύντομη περιγραφή σεναρίου: 
 

Το παρών σενάριο στηρίζεται στην παιδαγωγική αρχή της εποικοδομητικής 

αντίληψης για τη μάθηση, σύμφωνα με την οποία η γνώση δε μεταδίδεται αλλά 

κατασκευάζεται μόνο με τη γνωστική συμμετοχή των ιδίων των υποκειμένων 

μάθησης. Επομένως, η διδασκαλία περνάει μέσα από τις πέντε φάσεις του 

εποικοδομητικού μοντέλου διδασκαλίας. Τη φάση του προσανατολισμού, της 

ανάδειξης των ιδεών του μαθητή, της αναδόμησης των ιδεών αυτών, της 

εφαρμογής και της ανασκόπησης. (Κόκκοτας, 2003)                                                            

Επίσης πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο ( Ιστορία, Γεωγραφία, 

Νεοελληνική Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή), με δραστηριότητες συνεργατικού και 

διερευνητικού χαρακτήρα, όπου η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση είναι 

παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, χωρίς όμως να φαίνεται ότι 

αυτές πρωταγωνιστούν και αποτελούν αυτοσκοπό αυτού του σεναρίου.                                                 

Τέλος, είναι σημαντικό το κάθε παιδί να συμμετάσχει ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, Για το λόγο αυτό δίνονται διακριτικά μικρές ενθαρρύνσεις, έτσι 

ώστε όλα τα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.   

 

 

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών: 
 

 breakout sessions (webex) 

 ιστολόγιο (e-class) 

 Μηνύματα 

 
 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία 
 

Εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (webex): 
 

 breakout sessions 

 polling 

 share 
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Εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην e-class: 
 

• Ιστολόγιο της e-class                                                                                    

(Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση του συνδέσμου του σχετικού βίντεο,                   

την επικοινωνία-συνεργασία και για τα σχόλια των μαθητών / τριών.)  

• Πολυμέσα  

• Ασκήσεις  

• Έγγραφα  

• Μηνύματα  

• Ανακοινώσεις 

 Συνδέσεις διαδικτύου 

 

 

Εξωτερικά εργαλεία: 
 

 Φωτόδεντρο                                                          
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-

Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/ 

 Google Earth                                                                                            
https://earth.google.com/web/  

 «Η αναζήτηση της Λαβύρινθου» 

https://www.elke.teicrete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VD8psMIEr90%3D&tabid=1034 

 

 Βίντεο: 

α) Το παλάτι της Κνωσού-The Palace of Knossos 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yd7axQfBtGU 

 β) Knossos Palace Reconstruction Crete 3D    

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4XJd88cTRsU&t=2s 

γ) Η Μινωική Κρήτη... αναπαράσταση της Κνωσού 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NEpJTxpRYpQ 

δ) Το ανάκτορο της Κνωσού ( Το μάθημα από το Βιβλίο του μαθητή μέσα από 

διαφάνειες) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YvjwpW6Rmug 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
https://earth.google.com/web/
https://www.elke.teicrete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VD8psMIEr90%3D&tabid=1034
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NEpJTxpRYpQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YvjwpW6Rmug
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 Πύλες: 

α) Βικιλεξικό 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%82 

β) Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82 

 

 word  

( Φύλλα Εργασίας, Καρτέλα Ιστορίας, Πληροφορίες για τον Λαβύρινθο) 

 

 pdf 

(Τοιχογραφίες) 

 

 power point 

(Τοιχογραφίες) 

 

 Collage- e me content 

(κατόψεις ανάκτορου Κνωσού) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
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Βασική Ροή Σεναρίου 
 

 

 

• Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το θέμα.Συνεργατική δραστηριότητα, όπου ο 
εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα για τα οποία η κάθε ομάδα παράγει έναν μεγάλο αριθμό 
ιδεών. Στην ομάδα γίνεται η καταγραφή και ο σχολιασμός των ιδεών. Ενεργοποίηση 
προγενέστερης γνώσης.

Παρουσίαση 
προβλήματος

• Παρουσίαση του θέματος στους μαθητές. Ενημέρωση για τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί. Κεντρική έννοια. Επεξεργασία θέματος, ανάλυση, εφαρμογές, 
συμπεράσματα. 

Επικοινωνία και 
συνεργασία

• Δημιουργία ομάδων μαθητών (breakout sessions). Ενεργοποίηση των εργαλείων για την 
επικοινωνία και τη συνεργασία. Υποστήριξη των μαθητών κατά τη διαδικασία ανάλυσης 
συγκεκριμένων εννοιών του περιεχομένου. 

Αξιολόγηση

• Σε ατομικό επίπεδο αξιολογείται η συμμετοχή στον διάλογο, οι ερωτήσεις και
απαντήσεις των μαθητών, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα. Δίνεται ανατροφοδότηση 
για τις γραπτές εργασίες. Σε ομαδικό επίπεδο αξιολογείται η επικοινωνία, η συνεργασία 
και η αλληλεπιδραστικότητα των μαθητών. Στοιχεία που θα οδηγήσουν σε γόνιμη 
αναλλαγη απόψεων και στην αναθέωρηση και διάρθρωση κοινών απόψεων, τις οποίες 
μοιράζονται στην μεγαλύτερη ομάδα-τάξη.

Συζήτηση

• Δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για συζήτηση στην ολομέλεια όπου με τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών επιτυγχάνεται η ανακεφαλαίωση των βασικών εννοιών. 
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Βασική Ροή Σεναρίου 

                                

Ασύγχρονη

20΄

•Δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας με ανάπτυξη κινήτρων μάθησης και 
ευαισθητοποίησης για το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε.

•Ανακαλυπτική και διερευνητική δραστηριότα, καταγραφή υποθέσεων πάνω σε πρόβλημα που τίθεται.

•Αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων μέσω παρατήρησης, καθώς και 
ανατροφοδότησης και ενίσχυση των μαθητών μέσω μηνυμάτων της e class.

Σύγχρονη

30΄

•Polling πολλαπλών επολογών με στόχο την ανίχνευση πρότερων γνώσεων.

•Δραστηριότητα ομαδικής διερεύνησης, επικοινωνίας, συνεργασίας και ανάλυσης των πληροφοριών που 
αποκόμισαν από την ασύγχρονη, παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια. (breakout sessions)

•Εισαγωγή θέματος. Λογισμικό google earth. Διαπίστωση ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης της Κρήτης,μετάβαση στο 
Ανάκτορο της Κνωσού, περιήγηση, στοχευμένη παρατήρηση, αναζήτηση πληροφοριών.

•Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της λήψης αποφάσεων, μέσω παρατήρησης 
τόσο του κάθε μαθητή ξεχωριστά, όσο και των ομάδων.

Σύχρονη

30΄

•Προβολή γνωστικού αντικειμένου μέσω εναλλασόμενων διαφανειών με μουσική επένδυση (βίντεο). Μύηση στην 
παρατήρηση, διερεύνηση,άντληση πληροφοριών μέσα από αυτό διαφορετικούς πόρους.

•Ενεργοποίηση πρότερης γνώσης,προβολή pdf με θέμα τις τοιχογραφίες του ανακτορού. Αξιοποίηση ευρημάτων 
ως ιστορικές πηγές, ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

•Ανάθεση αποστολής, στοιχείο έκπληξης. Ανακαλυπτική δραστηριότητα, εμπλοκή μαθητών, διευρεύνηση, 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, εξαγωγή συμπεράσματος.

•Δραστηριότητα ομαδικής διερεύνησης, επικοινωνίας, συνεργασίας και ανάλυσης των πληροφοριών που 
αποκόμισαν από την ασύγχρονη, παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια. (breakout sessions)

•Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της λήψης αποφάσεων, μέσω παρατήρησης 
τόσο του κάθε μαθητή ξεχωριστά, όσο και των ομάδων.

Ασύγχρονη

20΄

•Μέσα απο τις ανακοινώσεις στην e class οι μαθητές πηγαίνουν στο Ιστολόγιο, οπου πληροφορούνται για τι έχουν 
να κάνουν ατομικά.

•Μελέτη υλικού, εμβάθυνση, Ασκήσεις, Εργασία.

•Αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων μέσω της παρατήρησης, 
καθώς και ανατροφοδότηση, όπως και ενίσχυση των μαθητών μέσω των μηνυμάτων της e class.

Σύγχρονη

10΄

•Ανατροφοδότηση, επίλυση αποριών. συζήτηση,αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας στόχων.

•Polling με στόχο την αξιολόγηση όλης της διαδικασίας.
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Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

 

Το σενάριο πραγματοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εργασίας 

μέσω της πλατφόρμας του Webex και του e-class αντίστοιχα. Εξυπακούεται ότι 

οι μαθητές/τριες μας έχουν κάνει μια πρώτη σύνδεση στο e-class για να μπορέσει 

ο δάσκαλος να τους εγγράψει στο μάθημα. Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι οι 

μαθητές/τριες έχουν εργαστεί ξανά στην πλατφόρμα της e-class και γνωρίζουν τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ( Ανακοινώσεις,  Ιστολόγιο, Έγγραφα, 

Ασκήσεις, Πολυμέσα, Συνδέσεις Διαδικτύου, Εργασίες) από προηγούμενα 

μαθήματα. Επίσης είναι εξοικειωμένοι και με τα εργαλεία της Webex όπως τα 

breakout sessions, το μικρόφωνο, το chat και το polling. 

 

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

Σύγχρονη διδασκαλία 

 webex 

 share 

 μικρόφωνο 

 breakout sessions 

 polling 

 e class 

 

Ασύγχρονη διδασκαλία 

 Ιστολόγιο της e-class                                                                                     

 Πολυμέσα  

 Ασκήσεις  

(Πολλαπλής επιλογής-Μοναδική απάντηση, Πολλαπλής επιλογής- Πολλαπλών 

απαντήσεων, Σωστό-Λάθος) 
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 Έγγραφα  

 Μηνύματα  

 Ανακοινώσεις 

 Συνδέσεις διαδικτύου 

 

Εξωτερικά εργαλεία 

 Φωτόδεντρο                                                          
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-

Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/ 

 Google Earth                                                                                            
https://earth.google.com/web/  

 «Η αναζήτηση της Λαβύρινθου» 

https://www.elke.teicrete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VD8psMIEr90%3D&tabid=1034 

 

 Βίντεο: 

α) Το παλάτι της Κνωσού-The Palace of Knossos 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yd7axQfBtGU 

 β) Knossos Palace Reconstruction Crete 3D    

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4XJd88cTRsU&t=2s 

γ) Η Μινωική Κρήτη... αναπαράσταση της Κνωσού 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NEpJTxpRYpQ 

δ) Το ανάκτορο της Κνωσού ( Το μάθημα από το Βιβλίο του μαθητή μέσα από 

διαφάνειες) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YvjwpW6Rmug 

 

 Βικιλεξικό 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%82 

 Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82 

 word  

( Φύλλα Εργασίας, Καρτέλα Ιστορίας, Πληροφορίες για τον Λαβύρινθο) 

 

 power point - pdf (Τοιχογραφίες) 

 

 Collage- e me content (Κατόψεις ανάκτορου Κνωσού) 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
https://earth.google.com/web/
https://www.elke.teicrete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VD8psMIEr90%3D&tabid=1034
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NEpJTxpRYpQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YvjwpW6Rmug
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
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Χρονοπρογραμματισμός 

 

Χρονοπρογραμματι-
σμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

 

     Φάση 1η   
 

  Ασύγχρονη 20΄ 
 
Ευαισθητοποίηση 
μαθητών σχετικά με 
το θέμα. 
Προετοιμασία 
σύγχρονης φάσης. 

 
 
Βίντεο 
Δραστηριότητα 
ψυχολογικής και 
γνωστικής προετοιμασίας 
με ανάπτυξη κινήτρων 
μάθησης και 
ευαισθητοποίησης για το 
αντικείμενο με το οποίο 
θα ασχοληθούμε. 
Γνωριμία με το ανακτορικό 
κέντρο της Κνωσού όπως 
είναι σήμερα κι όπως ήταν 
παλιά. Εξοικείωση στην 
παρακολούθηση βίντεο 
και στην άντληση 
πληροφοριών μέσα από 
αυτό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φύλλο Εργασίας 
Καταγραφή υποθέσεων 
που θα κάνουν αφού δουν 
τα βίντεο. 
Brainstorming 

 
Κάθε φορά στο προηγούμενο 
μάθημα webex οι μαθητές 
ενημερώνονται για τις 
δραστηριότητες που θα έχουν 
στην e-class και οι οποίες 
αναρτώνται στο Ιστολόγιο. 
Επίσης καθημερινά ελέγχουν τις 
Ανακοινώσεις. 
 
1η  Ζητείται από τους μαθητές 
μέσα από τις  Ανακοινώσεις να 
πάνε στο Ιστολόγιο της e-class 
για να ενημερωθούν για τα 
βήματα που έχουν να 
ακολουθήσουν. Θα πρέπει να 
μεταβούν στα Πολυμέσα, όπου 
έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω 
βίντεο:  
 
α) Πανοραμική λήψη από drone 
του ανάκτορου της Κνωσού 
όπως είναι σήμερα. 
 
β) Εικονική ανακατασκευή του 
ανάκτορου της Κνωσού. 
 
γ) Εικονική αναπαράσταση του 
μινωικού ανάκτορου. 
 
2η  Αφού τα δουν, τα 
παρατηρήσουν, να 
προβληματιστούν πάνω στις 
ερωτήσεις που θα βρουν στο 
Φύλλο Εργασίας 1 στα Έγγραφα. 
Παρακαλούνται να απαντήσουν 
σε μια κόλλα χαρτί (ιδανικά 
πάνω στο Φ.Ε., αν υπάρχει 
δυνατότητα εκτύπωσης) τις 
ερωτήσεις, κάνοντας υποθέσεις 
και καταγράφοντας αυτά που 
φαντάζονται γιατί θα 
συζητηθούν στην ολομέλεια στη 
φάση της σύγχρονης 
διδασκαλίας. 
 
 

 
Πλατφόρμα ασύγχρονης e-
class: 
 
Ανακοινώσεις 
 
Ιστολόγιο 
 
Έγγραφα 
 
Εξωτερικά εργαλεία: 
 
Βίντεο 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=yd7axQfBtGU 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=4XJd88cTRsU&t=2s 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NEpJTxpRYpQ 
 
 

https://eclass.sch.gr/modules/announcements/index.php?course=9051134148&an_id=561447
https://eclass.sch.gr/modules/blog/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
https://www.youtube.com/watch?v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/announcements/index.php?course=9051134148&an_id=561447
https://eclass.sch.gr/modules/blog/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://www.youtube.com/watch?v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?v=yd7axQfBtGU
https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
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       Φάση 2η 

 
    Σύγχρονη 30΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Polling 
Δραστηριότητα 
ανίχνευσης πρότερης 
γνώσης.  
 

 
 
Breakout sessions 
Δραστηριότητα 
αλληλεπίδρασης μαθητών- 
ομαδοσυνεργατική 
δραστηριότητα, 
ανταλλαγή απόψεων, 
αναθεώρηση και 
διάρθρωση κοινών 
αποφάσεων.  
Think-Pair-Share 
Γλωσσική καλλιέργεια. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Περιήγηση μέσω της 
Google Earth 
Ανακαλυπτική και 
διερευνητική μάθηση, 
παρατήρηση, μελέτη 
πηγών, εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 
Αξιοποίηση εικόνων ως 
ιστορική πηγή. 
Οπτικοποίηση γνώσης. 

1η  Μέσα από ερωτήσεις πάνω 
στην προηγούμενη ενότητα o 
εκπαιδευτικός θα διαπιστώσει 
την προϋπάρχουσα γνώση και θα 
γίνει μετάβαση στην νέα. 
 
2η  Στη συνέχεια οι μαθητές θα 
χωριστούν σε ομάδες των τριών 
ατόμων και θα συζητήσουν 
σχετικά με τις υποθέσεις που 
έκαναν με τις ερωτήσεις που 
απάντησαν στο Φ.Ε. 1. Θα πρέπει 
να καταλήξουν σε μία απάντηση 
που θα δώσουν ως ομάδα και θα 
την ανακοινώσουν στη συνέχεια 
στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός 
καταγράφει τις απαντήσεις, 
χωρίς να τις επιβεβαιώνει. Στην 
πορεία, τους εξηγεί, θα έχουν οι 
ίδιοι τη δυνατότητα να το 
κάνουν. 
 
3η  Εισαγωγή στη νέα ενότητα 
μέσα από το λογισμικό της 
Google Earth. Αρχικά γίνεται ο 
εντοπισμός της Κρήτης στον 
χάρτη και διαπιστώνεται η 
ευνοϊκή γεωγραφική της θέση. 
Στη συνέχεια το τμήμα 
μεταφέρεται στο Ηράκλειο και 
μεταβαίνει στο ανάκτορο της 
Κνωσού. Στο παράθυρο με τις 
πληροφορίες που ανοίγει δεξιά 
στην εικόνα αναζητούνται  
πληροφορίες για την Κνωσό και 
το ανάκτορο. Οι μαθητές/τριες 
βλέπουν και τις φωτογραφίες 
που έχει η συγκεκριμένη 
επιλογή. Εκμεταλλεύεται επίσης 
η δυνατότητα μεταφοράς στη 
Βικιπαίδεια και αντλούνται κι 
από εκεί πληροφορίες. Στη 
συνέχεια επιλέγεται το Street 
View και οι μαθητές 
περιηγούνται  στον αρχαιολογικό 
χώρο. Θέτονται ερωτήσεις με 
σκοπό τη στοχευμένη 
παρατήρηση. Στη διάρκεια αυτής 
της δραστηριότητας ο 
εκπαιδευτικός, παράλληλα, 
εξηγεί στους μαθητές τα 
εργαλεία του συγκεκριμένου 
λογισμικού ενθαρρύνοντάς τους 
σε δεύτερο χρόνο να το 
επιχειρήσουν και μόνοι τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%
cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,2
4.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35
y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJm
ODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZW
BtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-
EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBle
Wbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA 
 
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%
cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%
ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488
a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJ
KCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0M
DBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskO
UAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pN
b_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fml
IiY5QA 
 
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%
ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,2
5.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y
,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJ
ECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDB
iZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodg
oOUAqCs6azr3Pic-
Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk
2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA 
 
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.
1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,
45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAy
ABKAI 
 
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.
1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h
,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyAB
KAI 
 
https://earth.google.com/web/@35.29828972,2
5.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.9477659
4h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDEx
NnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN
2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95Z
ERREAU 
 
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.
1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,
109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNn
MwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzT
TNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrE
AU 

 

https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
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        Φάση 3η 

 
    Σύγχρονη 30΄ 
 
 
 
 

    
 
Βίντεο 
Διδασκαλία γνωστικού 
αντικειμένου-εμπέδωση. 
Εξοικείωση στην 
παρακολούθηση βίντεο 
και στην άντληση 
πληροφοριών μέσα από 
αυτό.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προβολή power point  
Παρουσίαση 
τοιχογραφιών του 
Ανάκτορου. Μύηση στην 
παρατήρηση, διερεύνηση 
και μελέτη ιστορικών 
πηγών και ευρημάτων για 
την κατανόηση του 
παρελθόντος. Αξιοποίηση 
εικόνων ως ιστορικές 
πηγές. Τέλος, πρόκειται 
για μία δραστηριότητα 
μέσα από την οποία θα 
απολαύσουν τη μινωική 
τέχνη και θα αντιληφθούν  
μέσα από την τέχνη τον 
ειρηνικό και χαρούμενο 
χαρακτήρα του μινωικού 
πολιτισμού. 

 
(Σημείωση: Στη διάρκεια 
της σύγχρονης 
διδασκαλίας οι μαθητές 
βλέπουν power point, στην 
ασύγχρονη όμως υπάρχει 
ως pdf στα Έγγραφα.)  

 
 
 

1η  Στο περιβάλλον της webex 
μέσω  share βλέπουμε την 
παρουσίαση του μαθήματος. Το 
μάθημα προβάλλεται μέσα από 
κάρτες με μουσική επένδυση.                           
(Το συγκεκριμένο βίντεο θα το 
βρουν οι μαθητές και στο 
περιβάλλον της e class στα 
Πολυμέσα, έτσι ώστε να 
μπορούν να το ξαναδούν στη 
διάρκεια της ατομικής τους 
μελέτης.) 
Μετά την προβολή γίνεται 
συζήτηση στην ολομέλεια κατά 
πόσο η νέα γνώση συμφωνεί με 
τις υποθέσεις που είχαν κάνει οι 
μαθητές/μαθήτριες στην αρχή. 
 
2η  Στη συνέχεια ενεργοποιείται 
πρότερη γνώση που αφορά τον 
Κυκλαδικό Πολιτισμό με τον 
οποίο με τον οποίο οι μαθητές 
είχαν ασχοληθεί στο πρόσφατο 
παρελθόν. Συγκεκριμένα τις 
τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην 
πόλη του Ακρωτηρίου της Θήρας. 
Οι μαθητές/μαθήτριες φέρνουν 
στο μυαλό τους τις τοιχογραφίες 
όπως «Ο Ψαράς», «Οι πυγμάχοι» 
«Η άνοιξη», ανατρέχουν και στις 
αντίστοιχες σελίδες στο Βιβλίο 
του Μαθητή. Υπενθυμίζεται η 
επιρροή που άσκησε ο μινωικός 
πολιτισμός στον κυκλαδικό και 
πως οι Κυκλαδίτες είχαν φέρει 
στα νησιά τους την τέχνη των 
Μινωιτών. Στο σημείο αυτό οι 
μαθητές εκφράζουν εικασίες, τι 
τοιχογραφίες θα κοσμούσαν το 
ανάκτορο της Κνωσού, τι 
θεματολογίας θα μπορούσαν να 
είναι.( Ήδη, βέβαια, είχαν 
παρατηρήσει, κατόπιν 
παρότρυνσης του εκπαιδευτικού  
τις τοιχογραφίες, στο 
προηγούμενο βιντεομάθημα.) 
Στη διάρκεια της προβολής του 
power point έχουμε τη 
δυνατότητα να σταματάμε σε 
κάθε τοιχογραφία,παρατηρώντας 
τα χρώματα και τι απεικονίζεται 
σε αυτές. Οι μαθητές/μαθήτριες 
ενθαρρύνονται να μοιραστούν 
στην ολομέλεια τα 
συναισθήματα τους. 

 
 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=YvjwpW6Rmug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YvjwpW6Rmug
https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://www.youtube.com/watch?v=YvjwpW6Rmug
https://www.youtube.com/watch?v=YvjwpW6Rmug
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 e class 
Ανάθεση αποστολής- 
επίλυση προβλήματος, 
μελέτη πηγών, εξαγωγή 
συμπεράσματος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Breakout sessions 
Δραστηριότητα 
αλληλεπίδρασης μαθητών- 
ομαδοσυνεργατική 
δραστηριότητα, 
ανταλλαγή απόψεων, 
αναθεώρηση και 
διάρθρωση κοινών 
αποφάσεων.  
Think-Pair-Share 
Γλωσσική καλλιέργεια. 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες μελέτης, 
αποχαιρετισμός. 

 
3η  Κατόπιν οι μαθητές 
αιφνιδιάζονται  από τον 
εκπαιδευτικό τους, όταν ο 
δεύτερος τους ζητάει, χωρίς να 
δώσει κανένα στοιχείο, να μπουν 
στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής 
τους τάξης γιατί τους περιμένει 
μια αποστολή. Στα Πολυμέσα 
βρίσκουν την ανάθεση 
αποστολής και μόλις τότε 
πληροφορούνται, πως καλούνται 
να βρουν τον Λαβύρινθο. 
Πηγαίνοντας στα Έγγραφα, θα 
πρέπει να μελετήσουν, σε 
συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται 
από τον εκπαιδευτικό, έντυπο 
υλικό «Στοιχείο 1ο» (collage 
κατόψεων Ανάκτορου) , 
«Στοιχείο 2ο» (Πληροφορίες για 
την ύπαρξη του Λαβύρινθου) και         
«Στοιχείο 3ο» (Ετυμολογία της 
λέξης-Βικιλεξικό, απόσπασμα 
επιστημονικού άρθρου), πηγές 
απαραίτητες προκειμένου να 
εκτελέσουν την αποστολή τους.  
 
 4η  Έχοντας μελετήσει λοιπόν τα 
στοιχεία, επιστρέφουν στο 
περιβάλλον της webex κι ο 
εκπαιδευτικός τους βάζει σε 
ομάδες. Υπό την καθοδήγησή του 
συζητούν στην ομάδα τους τα 
στοιχεία που μελέτησαν, 
εκφράζουν την άποψή τους, 
καταλήγουν σε κοινό 
συμπέρασμα. Στην ολομέλεια 
ανακοινώνονται αυτά κι 
ακολουθεί γόνιμη συζήτηση. 
 
Φτάνοντας πια στο τέλος αυτής 
της σύγχρονης διδασκαλίας ο 
εκπαιδευτικός κάνει μια σύνοψη 
όσων έχουν προηγηθεί στη 
διάρκεια των δύο σύγχρονων 
διδασκαλιών, δίνει σαφείς 
οδηγίες μελέτης και ανανεώνει 
το ραντεβού με τους μαθητές 
του. Από τους/τις μαθητές/ 
μαθήτριες ζητείται να 
μελετήσουν το υλικό που θα 
βρουν στα Έγγραφα της e class, 
να κάνουν τις Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης και, τέλος, 
 

https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
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να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
που θα βρουν στο Φύλλο 
Εργασίας 2 και να το στείλουν 
στον εκπαιδευτικό στις Εργασίες. 
Αποχαιρετώντας τα ο 
εκπαιδευτικός τους υπενθυμίζει 
τους τρόπους 
επικοινωνίας(Μηνύματα, 
Ιστολόγιο) και τους ενθαρρύνει 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
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  Φάση 4η 
 
  Ασύγχρονη 20΄ 
 
 

Ασκήσεις στην e class 
Δραστηριότητα 
αυτοαξιολόγησης 
Εργασία στην e class 
Δραστηριότητα 
αξιολόγησης και Γλωσσική 
καλλιέργειας. 
 
Υπενθύμιση να 
ανατρέξουν, εφόσον 
χρειαστεί, και να 
μελετήσουν το Βιβλίο τους 
στις Συνδέσεις διαδικτύου, 
το βίντεο που προβάλλει 
το αντίστοιχο μάθημα σε 
κάρτες στα Πολυμέσα, 
καθώς επίσης στις 
Τοιχογραφίες που 
βρίσκονται εκεί. 

 

Από τις Ανακοινώσεις στην e 
class οι μαθητές και οι μαθήτριες 
μπαίνουν στο Ιστολόγιο του 
μαθήματος και ενημερώνονται 
για τις Ασκήσεις που έχουν να  
κάνουν με σκοπό την 
αυτοαξιολόγησή τους. Οι 
ασκήσεις παρουσιάζουν ποικιλία 
στη μορφή τους, είναι εύκολες 
και σύντομες. Κατόπιν 
συμπληρώνουν ένα 
ερωτηματολόγιο Φύλλο Εργασία 
2 το οποίο τόσο στη μορφή, όσο 
και στο περιεχόμενο φέρει 
πολλές ομοιότητες με το πρώτο 
που είχαν απαντήσει στη φάση 
της προετοιμασίας για τη 
σύγχρονη διδασκαλία. Το 
γεγονός πως τώρα θα είναι σε 
θέση να απαντούν με απόλυτη 
βεβαιότητα και σιγουριά στις 
ερωτήσεις θα τα ικανοποιήσει 
πολύ και θα τονώσει την 
αυτοπεποίθησή τους ως προς το 
βαθμό που κατέκτησαν το νέο 
γνωστικό αντικείμενο. 
Παράλληλα η ενασχόλησή τους 
τόσο με τις ασκήσεις όσο και με 
το Φ.Ε. θα τους προσφέρει την 
απαραίτητη ανατροφοδότηση.    

 

 

     Φάση 5η 

 
   Σύγχρονη 10΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Επίλυση αποριών, 
ανατροφοδότηση, 
αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών στόχων. 

 
Polling 
Αξιολόγηση της 
διαδικασίας 

 
 

 
Στη φάση αυτή ζητείται από τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να 
εκφράσουν απορίες που 
προέκυψαν ενδεχομένως και 
διενεργείται ένα polling με 
σκοπό οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι 
να αξιολογήσουν τη διαδικασία 
που ακολουθήθηκε στη διάρκεια 
της σύγχρονης και ασύγχρονης 
διδασκαλίας. Η διενέργεια του 
polling θα αποτελέσει την 
ανατροφοδότηση του 
εκπαιδευτικού ως προς τα 
βήματα που ακολούθησε στη 
διδασκαλία του.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eclass.sch.gr/modules/announcements/index.php?course=9051134148&an_id=561536
https://eclass.sch.gr/modules/blog/index.php?course=9051134148&action=showPost&pId=17460
https://eclass.sch.gr/main/portfolio.php
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
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Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  

 

                             Φάση 1η  
 

Στη φάση αυτή κύριος στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και κινητοποιήσουμε 

τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας, να προκαλέσουμε την περιέργειά τους. Δημιουργούμε 

ένα κλίμα ανυπομονησίας προκειμένου να απαντηθούν οι απορίες που θα προκύψουν στη 

φάση αυτή. Για το λόγο αυτό ήδη στην νέα ενότητα που δημιουργήσαμε στην e class 

υπάρχει ο προοργανωτής.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, έχοντας λάβει τις σχετικές οδηγίες μέσα από τις Ανακοινώσεις στην e class θα 

μεταφερθούνε στα Πολυμέσα και θα απολαύσουν τρία βίντεο.  
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Στο πρώτο έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Κνωσό και να δούνε μέσα από 

πανοραμική λήψη πώς είναι σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα θα ενθουσιαστούν βλέποντας μπροστά στα μάτια τους να ανασκευάζεται το 

Μινωικό ανάκτορο. 
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Τέλος θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν εικονικά στο ανάκτορο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω βίντεο, όπως είναι φυσικό, θα εξάψουν στους μικρούς μας μαθητές τη 

φαντασία και θα τους γεμίσουν απορίες που θα ανυπομονούν να λύσουν στο σύγχρονο 

κομμάτι της διδασκαλίας μας. Προκειμένου να οργανώσουν και να ομαδοποιήσουν τις 

απορίες αυτές, ζητάμε από τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας να απαντήσουν σε ένα Φύλλο 

Εργασίας που θα βρουν στα Έγγραφα της e class και το οποίο θα έχουν στη σύγχρονη 

διδασκαλία. 
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                            Φάση 2η 
 

 Αφού συνδεθούν οι μαθητές/μαθήτριες μας τους καλούμε να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών στοχεύοντας αφενός στην ανίχνευση της πρότερης γνώσης και 

αφαιτέρου στη μετάβαση στο νέο γνωστικό αντικείμενο. Για το λόγο αυτό θα 

διαμοιράσουμε ένα polling. 
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Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων (breakout sessions) και 

συζητούν σχετικά με τις υποθέσεις που έκαναν κατά την προσπάθειά τους να απαντήσουν 

τις ερωτήσεις στο Φύλλο Εργασίας 1. Θα πρέπει να καταλήξουν ως ομάδα σε κοινές 

απαντήσεις τις οποίες θα ανακοινώσουν στη συνέχεια στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός 

καταγράφει τις απαντήσεις, χωρίς να επιβεβαιώνει κάποια από τις υποθέσεις ή να δίνει 

απαντήσεις. Στην πορεία, τους εξηγεί, θα έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα να το κάνουν. 

Έπειτα εισάγουμε τους μαθητές/τις μαθήτριές μας στη νέα ενότητα μέσα από το λογισμικό 

της Google Earth. Αρχικά εντοπίζουμε την Κρήτη στον χάρτη. Διαπιστώνουμε την ευνοϊκή 

γεωγραφική της θέση. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο Ηράκλειο και μεταβαίνουμε στο 

ανάκτορο της Κνωσού. Πατάμε στο παράθυρο με τις πληροφορίες που ανοίγει δεξιά στην 

εικόνα και αναζητούμε πληροφορίες για την Κνωσό και το ανάκτορο. Βλέπουμε και τις 

φωτογραφίες που έχει η συγκεκριμένη επιλογή. Εκμεταλλευόμαστε επίσης τη δυνατότητα 

να μεταφερθούμε στη Βικιπαίδεια και αντλούμε κι από εκεί πληροφορίες. Στη συνέχεια 

επιλέγουμε το Street View και περιηγούμαστε στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μια 

δραστηριότητα που ενθουσιάζει τους μικρούς μας μαθητές. Τους εμπλέκει ενεργά στη 

διαδικασία μάθησης, καθώς νιώθουν πως οι ίδιοι ανακαλύπτουν τη γνώση, νιώθουν 

αυτονομία κατά τη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας χρειάζονται μια πληθώρα οπτικοακουστικών ερεθισμάτων. Στη διάρκεια της 

περιήγησης θέτονται ερωτήσεις με σκοπό τη στοχευμένη παρατήρηση. Παράλληλα, στη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, εξηγούμε στους μαθητές/στις μαθήτριες τα εργαλεία 

του λογισμικού της Google Earth ενθαρρύνοντάς τους/τες σε δεύτερο χρόνο να το 

επιχειρήσουν και μόνοι/μόνες τους. 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
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https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828

895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0O

WFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-

QizPOEAqCs6az4HOrs-

EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce

%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data

=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQU

Ahz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBn

ytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/@35.24828895,24.91207,1175.77950693a,486012.87505382d,35y,0h,0t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWFmZTJmODI3ZDk4YTE6MHgxMDBiZDJjZTJiOWM2MzAZWBtjJ7yeQUAh0Sl-QizPOEAqCs6az4HOrs-EzrcYAiABIiYKJAmypf3FIqZBQBFGoB_yXKVBQBleWbc35Co5QCHq0jNs2ic5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%97%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf/@35.3220164,25.13507075,61.95678488a,15174.07860524d,35y,0h,0t,0r/data=CnoaUBJKCiQweDE0OWE1ODZiZDA2OGUxM2Y6MHg0MDBiZDJjZTJiOWI2ZjAZgwDPrFurQUAhz6vwHeskOUAqEM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8YAiABIiYKJAl8pNb_46ZBQBE47M3eB6VBQBnytFBC0yo5QCE22fmlIiY5QA
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https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.299472

75,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data

=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQ

UAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-

Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0

h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/search/%ce%9a%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%8c/@35.29947275,25.16165275,89.44952466a,1553.65604479d,35y,123.24630034h,45.00451688t,0r/data=CnQaShJECiQweDE0OWE1OTE3MDJmNzJiYzc6MHhhMDBiZDJmNzRjMjg2MzAZnT8SmzSmQUAhnWUWodgoOUAqCs6azr3Pic-Dz4wYAiABIiYKJAnoJXPPvq5BQBHqbJ3LraNBQBk2hUV63D05QCGmRQaESwc5QA
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2978186,25.1631278,99.07154675a,843.30242583d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYAyABKAI


 

25 
 

 

 

https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,3

5y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
https://earth.google.com/web/@35.2984717,25.1595554,116.72405159a,843.29493935d,35y,0h,45t,0r/data=ChMaEQoLL2cvMTIxeHE4Y2gYAyABKAI
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https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.9477

6594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmF

ReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.03835

12h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIz

MEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.29828972,25.16302157,100.73943021a,0d,60y,25.94776594h,93.06036861t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE40ZmFReGxZN2g4S3dHNUhTcWxLNU5SbmpDUHZvWG0zRk95ZERREAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
https://earth.google.com/web/@35.2979362,25.1631697,101.80394614a,0d,60y,195.0383512h,109.39265267t,0r/data=ChMaEQoLL20vMDExNnMwdjQYASABIjAKLEFGMVFpcE12NkIzMEZXUzYzTTNUZkYtTWVWOXpMVFZ6WXFmOGJUdG9fV1JrEAU
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                            Φάση 3η 

 

Κάνοντας μικρή ανασκόπηση όσων έχουν προηγηθεί κατά την προηγούμενη ώρα της 

σύγχρονης διδασκαλίας, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σύγχρονης διδασκαλίας. 

Διαμοιράζουμε στο περιβάλλον της webex μέσω  share μια παρουσίαση του μαθήματος.   

Το μάθημα προβάλλεται μέσα από κάρτες με μουσική επένδυση και τα κείμενα 

προέρχονται από το Βιβλίο του μαθητή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο βίντεο θα το βρουν οι μαθητές και στο περιβάλλον της e class στα 

Πολυμέσα, έτσι ώστε να μπορούν να το ξαναδούν στη διάρκεια της ατομικής τους μελέτης. 

Μετά την προβολή γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια κατά πόσο η νέα γνώση συμφωνεί με 

τις υποθέσεις που είχαν κάνει οι μαθητές/μαθήτριες στην αρχή.  

 

Στη συνέχεια ενεργοποιούμε την πρότερη γνώση των μαθητών/ μαθητριών μας που αφορά 

τον Κυκλαδικό Πολιτισμό με τον οποίο είχαν ασχοληθεί στην προηγούμενη ενότητα. 

Συγκεκριμένα αναφέρουμε τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην πόλη του Ακρωτηρίου της 

Θήρας. Οι μαθητές/μαθήτριες φέρνουν στο μυαλό τους τις τοιχογραφίες όπως «Ο Ψαράς», 

«Οι πυγμάχοι» «Η άνοιξη», ανατρέχουν και στις αντίστοιχες σελίδες στο Βιβλίο του 

Μαθητή. Υπενθυμίζουμε την επιρροή που άσκησε ο μινωικός πολιτισμός στον κυκλαδικό 

και πως οι Κυκλαδίτες είχαν φέρει στα νησιά τους την τέχνη των Μινωιτών. Στο σημείο αυτό 

οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν εικασίες, τι τοιχογραφίες θα κοσμούσαν το 

ανάκτορο της Κνωσού, τι θεματολογίας θα μπορούσαν να είναι.  Ήδη, βέβαια, είχαμε 

παροτρύνει τους/τις μαθητές/ μαθήτριες, όταν παρακολουθούσαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα την προβολή του μαθήματος, να παρατηρήσουν τις τοιχογραφίες.            

https://www.youtube.com/watch?v=YvjwpW6Rmug
https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
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Τώρα, στη διάρκεια της προβολής του pdf έχουμε τη δυνατότητα να σταματάμε σε κάθε 

τοιχογραφία, παρατηρώντας τα χρώματα, τι απεικονίζεται σε αυτές και σε ποιο σημείο του 

ανάκτορου τις βρίσκουμε. Οι μαθητές/μαθήτριες ενθαρρύνονται από εμάς να μοιραστούν 

στην ολομέλεια τα συναισθήματα τους. Εξυπακούεται πως κι αυτός ο πόρος θα είναι 

διαθέσιμος στα παιδιά για περεταίρω μελέτη, στα Έγγραφα. 

 

Κατόπιν αιφνιδιάζουμε τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας, όταν τους ζητάμε, χωρίς να 

δώσουμε απολύτως κανένα στοιχείο, να μπουν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τους 

τάξης γιατί τους περιμένει μια αποστολή. Στοιχείο έκπληξης. Στα Πολυμέσα βρίσκουν την 

ανάθεση αποστολής και μόλις τότε πληροφορούνται, πως καλούνται να βρουν τον 

Λαβύρινθο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134148
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Πηγαίνοντας στα Έγγραφα, θα πρέπει να μελετήσουν, σε συγκεκριμένο χρόνο που 

ορίζουμε εμείς, έντυπο υλικό. Θα χρειαστεί λοιπόν να μελετήσουν πηγές. «Στοιχείο 1ο» 

(Collage κατόψεων Ανάκτορου) , «Στοιχείο 2ο» (Πληροφορίες για την ύπαρξη του 

Λαβύρινθου- Κάρτες Ιστορίας) και  «Στοιχείο 3ο» (Ετυμολογία της λέξης “λάβρυς” - 

Βικιλεξικό, απόσπασμα επιστημονικού άρθρου), πηγές απαραίτητες προκειμένου να 

εκτελέσουν την αποστολή τους και να καταλήξουν εντέλει στην αποδόμηση του μύθου. 

Εξάλλου οι μαθητές/τριες στη διάρκεια της ενασχόλησης τους με τη Μυθολογία έχουν 

υιοθετήσει την κριτική σκέψη εκείνη που τους επιτρέπει να μπορούν να διακρίνουν τον 

μύθο από το γεγονός, μπορούν δηλαδή να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ Μυθολογίας και 

Ιστορίας. Έχοντας μελετήσει λοιπόν τα στοιχεία, επιστρέφουν τα παιδιά στο περιβάλλον της 

webex και τα βάζουμε σε ομάδες (breakout sessions). Υπό την καθοδήγησή μας 

(μετακινούμαστε συνεχώς στα δωμάτια) συζητούν στην ομάδα τους τα στοιχεία που 

μελέτησαν, εκφράζουν την άποψή τους και καταλήγουν σε κοινό συμπέρασμα. Στην 

ολομέλεια ανακοινώνονται αυτά κι ακολουθεί γόνιμη συζήτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134148
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                                                Φάση 4η 

 

Φτάνοντας πια στο τέλος κι αυτής της σύγχρονης διδασκαλίας κάνουμε μια σύνοψη όσων 

έχουν προηγηθεί στη διάρκεια των δύο σύγχρονων διδασκαλιών, δίνουμε στους μικρούς 

μας μαθητές σαφείς οδηγίες μελέτης και ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί τους για το 

επόμενο σύγχρονο μάθημα.  

Από τους/τις μαθητές/ μαθήτριες μας ζητάμε να κάνουν τις Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κι 

αν χρειαστεί να μελετήσουν το υλικό που θα βρουν στα Έγγραφα της e class. Οι ασκήσεις 

παρουσιάζουν ποικιλία στη μορφή τους, είναι εύκολες και σύντομες. Κατόπιν θα έχουν να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (Φύλλο Εργασίας 2) το οποίο τόσο στη μορφή, όσο 

και στο περιεχόμενο φέρει πολλές ομοιότητες με το πρώτο που είχαν απαντήσει στη φάση 

της προετοιμασίας για τη σύγχρονη διδασκαλία. Το γεγονός πως τώρα θα είναι σε θέση να 

απαντούν με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά στις ερωτήσεις θα τα ικανοποιήσει πολύ 

και θα τονώσει την αυτοπεποίθησή τους ως προς το βαθμό που κατέκτησαν το νέο 

γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα η ενασχόλησή τους τόσο με τις ασκήσεις όσο και με το 

Φ.Ε.2  θα τους προσφέρει την απαραίτητη ανατροφοδότηση.    
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                                             Φάση 5η 

Το μάθημα μας ολοκληρώνεται σύγχρονα. Η φάση αυτή είναι αφιερωμένη γενικά στην 

αξιολόγηση. Αρχικά ζητάμε από τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας να εκφράσουν απορίες 

που μπορεί να προέκυψαν είτε κατά την ατομική τους μελέτη, είτε κατά την ενασχόλησή 

τους με τις ασκήσεις. Δίνεται λοιπόν σε αυτό το σημείο η κατάλληλη ανατροφοδότηση και 

διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης των εκπαιδευτικών μας στόχων.                                                          

Στη συνέχεια ανεβάζουμε στους μαθητές μας ένα polling. Τους ζητάμε να μας πουν πώς 

τους φάνηκε το μάθημά μας, όχι προς το γνωστικό αντικείμενο αλλά ως προς τις 

διαδικασίες που ακολουθήσαμε. Η δραστηριότητα αυτή είναι, επίσης, πολύ σημαντική για 

εμάς τους εκπαιδευτικούς καθώς μας δίνει την απαραίτητη για εμάς ανατροφοδότηση με 

σκοπό να βελτιώσουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε κατά τη διδασκαλία μας. 
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Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας με σκοπό την καταγραφή της ατομικής προόδου, 

αλλά και της προόδου σε επίπεδο ομάδας και τάξης σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί.  
1. Αρχική με παρατήρηση των σχολίων στο ιστολόγιο.  

2. Διαμορφωτική σε όλη τη διάρκεια των διδασκαλιών είτε με παρατήρηση 

μέσα από την ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας, είτε μέσα από τις 

δράσεις και τις ασκήσεις με προσωπικά μηνύματα σε κάθε μαθητή/τρια έτσι 

ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και ανακατεύθυνση όπου χρειαστεί. 

 3.Τελική αξιολόγηση, όπου λαμβάνονται υπόψιν ο βαθμός ανταπόκρισης και 

εμπλοκής των μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες , η αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας των ομάδων καθώς και η επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων.  

4. Αυτοαξιολόγηση για κάθε μαθητή / τρια με ευκαιρίες για αυτοπαρατήρηση, 

έκφραση και συζήτηση των δυνατών ή των αδύνατών τους σημείων. 
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Επικοινωνία και συνεργασία  

 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, επειδή χρειάζεται να 

παρακολουθεί, να καθοδηγεί διακριτικά και να ανακατευθύνει συνεχώς τις 

ομάδες μαθητών / τριών κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Επίσης κρίνεται 

απαραίτητο να επικοινωνεί μαζί τους μέσα από τις πλατφόρμες προκειμένου να 

ενισχύει και να διαφωτίζει σε περίπτωση δυσκολιών ή προβληματισμών που 

αντιμετωπίζουν όλοι μαθητές ή ακόμη περισσότερο οι μαθητές /τριες με 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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Ρόλος γονέων  

 

Ο ρόλος των γονέων είναι καλό να χαρακτηρίζεται από ενθάρρυνση, βοήθεια 

και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.                 

Πιο συγκεκριμένα οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδικασία 

μάθησης, όταν:  

 Στηρίζουν και ενθαρρύνουν σταθερά το μαθητή έτσι ώστε να διατηρεί μια 

θετική σχέση με συμμετοχή και σεβασμό κατά τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του. 

 Συζητούν για το μάθημα και τις εντυπώσεις του μαθητή καθώς και για την 

τήρηση του καθημερινού σχολικού προγράμματος με σκοπό να λυθούν οι 

όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.  

 Επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και ενημερώνονται για την πρόοδο 

και γενικά τη συμπεριφορά του παιδιού τους, έτσι ώστε να υπάρχει η 

κατάλληλη ανατροφοδότηση και διαχείριση των πιθανών δυσκολιών.  

 Προσπαθούν ο χώρος μάθησης να είναι οργανωμένος, έτσι ώστε ο μαθητής 

να δρα συντονισμένα και ήρεμα .  

 Επιδιώκουν τη γόνιμη επικοινωνία με το παιδί τους και τη δημιουργία 

θετικού κλίματος μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση, έτσι ώστε να 

καλλιεργούνται κίνητρα μάθησης και να επιλύονται τα όποια θέματα 

προκύπτουν. 
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Βιβλιογραφία 
 

  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και                                                                                             

  Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)  

http://ebooks.edu.gr/info/cps/9deppsaps_Istorias.pdf 

 

  Βιβλίο Δασκάλου – Ιστορία Γ΄ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4992/10-0058-01_Istoria_G-Dimotikou_Vivlio-

Ekpaideutikou/ 

 

  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η εποικοδομητική 

προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης    Κόκκοτας Παναγιώτης  (1998)                                                                                                                                   

 

Εγχειρίδια Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: 

  Εισαγωγή στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

  Ιδέες για μια πιο αποδοτική ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

  Ιδέες για μια πιο αποδοτική σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

  Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην ΕξΑΕ 

 

  Βικιλεξικό 

  Βικιπαίδεια 
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