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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 
 

Οι εκπαιδευτικές ανακαλυπτικές περιπλανήσεις στη Μινωική Κρήτη, αποτελούν 

καινοτόμα διαθεματικά προγράμματα γνωριμίας με αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία, μέσω της εφαρμογής βιωματικών δραστηριοτήτων, που έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη συμμετοχική μάθηση, ψυχαγωγία και επικοινωνία, με το ιστορικό 

παρελθόν και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 

Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

το μινωικό πολιτισμό «το Παλάτι της Κνωσού» και «το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου» για το μάθημα της ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού «Από τη Μυθολογία στην 

Ιστορία», είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας: 

 

α.  Της επίκουρης καθηγήτριας  του Πανεπιστημίου Κρήτης Αγγελικής Μουζάκη,  

β.   Των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Ελένης 

Μαράκη και Μαρίας Καδιανάκη 

γ.   Των ξεναγών της Κρήτης Χριστίνας Αυγουστίδου, Μανόλη Βλαχάκη, Κατερίνας 

Γιακουμάκη, Ρίτσας Κριτζά,  Μαρινέλας Μαμαλάκη-Σταυρακάκη, Κατερίνας 

Μαρή, Γιώργου Μαυράκη, Ειρήνης Μαυρουδή, Κάρεν Μπέγιερ, Στέλας 

Σκουτέλη,  Ελένης Τζωρτζακάκη,  Χριστίνας  Τσακιρούδη και Νεκτάριου 

Τριφηνόπουλου. 

 

Οι Εκπαιδευτικές Ανακαλυπτικές Περιπλανήσεις υλοποιούνται σε τρία στάδια: 

1. Το προπαρασκευαστικό στάδιο που πραγματοποιείται στο σχολείο. 

2. Το βιωματικό στάδιο, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, που πραγματοποιείται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ή στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου της 

Κνωσού. 

3. Το τελικό στάδιο, του αναστοχασμού, που πραγματοποιείται στο σχολείο. 

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί, ότι και τα τρία στάδια υλοποίησης των 

περιπλανήσεων αυτών (με το αντίστοιχο υλικό που διατίθεται για κάθε στάδιο) είναι 

αναπόσπαστα μεταξύ τους και διέπονται από συνοχή και συνέχεια, για να υπάρξει το 

μέγιστο όφελος για τους/τις μαθητές/τριες. 

 

 
Tourist Guides of Crete Travel Agency 
Ανδρεαδάκη 13-15, Ηράκλειο, Κρήτης,  
τηλ. 2810-342 222, fax 2810-342 212 
Ώρες 09.00-16.00 Δευτέρα έως Παρασκευή 
e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com 

http://www.travelcrete.gr/en/ 
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Εικόνα 1: Από το φάκελλο υλικού για τους μαθητές 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΉΣΕΙΣ 
 

Οι «Εκπαιδευτικές Ανακαλυπτικές Περιπλανήσεις», αποτελούν μια ολοκληρωμένη, 

διαθεματική προσέγγιση, που αφορά την αρχιτεκτονική, την καθημερινή ζωή, τη 

θρησκεία, τη μυθολογία, τις τέχνες του μινωικού πολιτισμού, την επίσκεψη - ξενάγηση 

στην Κνωσό και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 

Η κάθε ενότητα αξιολογείται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες, 

με στόχο τη βελτίωση και την αποδοτικότητα του προγράμματος. Επίσης το 

πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία των μαθητών/τριών και στη δημιουργική 

μάθηση. Η μάθηση, μέσα από τις εκπαιδευτικές περιπλανήσεις, έχει ως αποτέλεσμα τη 

συμπλήρωση της γνώσης του μαθήματος για τον μινωικό πολιτισμό, μέσω της 

ομαδοσυνεργατικής  διαδικασίας που ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων των μαθητών σε 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους 

Εκπαιδευτικοί και  ξεναγοί έχουν το ρόλο συντονιστών. 

Ο/Η εκπαιδευτικός, μπορεί να επιλέξει ποιο θέμα θα παρακολουθήσουν οι 

μαθητές/τριες,  σε μια μόνο επίσκεψη ή σε διαδοχικές επισκέψεις.  

Ο σκοπός  των προγραμμάτων είναι: 

 Ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών Αξιοποίηση των έργων 

τέχνης και της αρχιτεκτονικής του μινωικού πολιτισμού 

 Έμπνευση για ελεύθερη δημιουργία 

 Ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας 

 Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας 

 Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των Μουσείων και των Αρχαιολογικών 

Χώρων με τη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 Διεύρυνση του μαθήματος με διαδραστικό - βιωματικό τρόπο 

 Υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων  
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 Εμψύχωση, αλληλεπίδραση κι εμπλοκή όλων των μαθητών στις δραστηριότητες 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους.  Κοινωνικοποίηση και 

συμπεριφορά των μαθητών/τριών σε αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο μαζί με άλλες 

ομάδες  επισκεπτών 

 Σημασία της διάσωσης των μνημείων 

 Σύνδεση του παρελθόντος με το σήμερα 

 

Για την επίτευξη του σκοπού τίθενται οι παρακάτω στόχοι:  

 Να αφομοιώσει ο μαθητής/τρια γνώσεις για τη μινωική αρχιτεκτονική, όχι μόνο 

με την απλή αναγνώριση και απαρίθμηση των χαρακτηριστικών της, αλλά και με 

την απόκτηση δεξιοτήτων για την αναπαράστασή τους. 

 Να διαμορφωθεί ένα ωραίο λεύκωμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας 

σχολικής έκθεσης με θέμα το μινωικό πολιτισμό. 

  Να συσχετίσουν τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της μινωικής εποχής με τη 

σημερινή, αξιοποιώντας το λεύκωμα που έφτιαξαν στις ανακαλυπτικές 

περιπλανήσεις και στο σχολείο. 

 Να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία της επανάληψης όσων έμαθαν και της συνεργασίας 

σε μία ομαδική δραστηριότητα, όπου θα μπορούν να δουν και να θαυμάσουν τον 

τελικό καρπό της ομαδικής τους προσπάθειας. 

Τα εκπαιδευτικά μέσα που υποστηρίζουν την υλοποίηση είναι: 

 Τα σχολικά βιβλία, βοηθήματα και τα εποπτικά σχολικά μέσα 

 Η έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία 

 Τα εκθέματα των μουσείων 

 Η βιωματική ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους 

 Το καινοτομικό υλικό και σχέδια εργασίας που θα διατεθούν στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για το στάδιο του αναστοχασμού  

 

Α. Εκπαιδευτική  Ανακαλυπτική Περιπλάνηση στον αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού 

 

1ο  Στάδιο προπαρασκευαστικό 

Προηγείται της ξενάγησης και πραγματοποιείται στο σχολείο.   

Προτείνεται στον/στην εκπαιδευτικό να παρουσιάσει στην τάξη μία 

αναπαράσταση του ανακτόρου της Κνωσού και να εξηγήσει στοιχεία της μινωικής 

αρχιτεκτονικής που αφορούν το σχεδιασμό, τα υλικά και τη λειτουργία 

αρχιτεκτονικών μελών του μινωικού ανακτόρου, με τη βοήθεια των πολυμέσων 

του Υπ. Παιδείας και να παροτρύνει τα παιδιά να διαβάσουν σχετικά με τον 

μινωικό πολιτισμό. 

 

2ο  Στάδιο της επίσκεψης  

Βιωματικό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και πραγματοποιείται στον 

αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου της Κνωσού. 

 

α.  Ξενάγηση μίας ώρας 

Τα παιδιά που επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, 

καλούνται να αναγνωρίσουν: 



 

[4] 
 

α)  Αρχιτεκτονικά μέλη του ανακτόρου (π.χ. κίονες, σκαλοπάτια, 

πόρτες, παράθυρα, στέγες και τοιχογραφίες) 

β)  Χαρακτηριστικούς χώρους που έχει ήδη αναφέρει ο εκπαιδευτικός 

στην τάξη, όπως ιερά, αποθήκες κ.λπ.  

γ)  Υλικά της εποχής του Μίνωα για την κατασκευή κτιρίων, όπως την 

πράσινη πέτρα (σχιστόλιθος) και την γκρι πέτρα (ασβεστόλιθος), το 

ξύλο και τον πηλό. 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους το παλάτι του Μίνωα με τη βοήθεια 

ερωτήσεων που τίθενται από τον ξεναγό. 

 

Διάλλειμα 20΄ 

β.  Αναπαράσταση Πομπής 

Στη δυτική αυλή και στο θέατρο: 

Αναπαράσταση θρησκευτικής πομπής της προϊστορικής περιόδου. 

Στα παιδιά δίνονται ζωγραφικές  αναπαραστάσεις των πραγματικών 

μινωικών αγγείων προσφορών (ρυτά). 

Τα παιδιά κρατώντας τα αγγεία, σύμφωνα με το τελετουργικό, 

διαμορφώνουν την θρησκευτική πομπή με την κατάλληλη στοίχιση  και 

διασχίζουν τους πομπικούς διαδρόμους της δυτικής αυλής, με 

κατεύθυνση το θέατρο του ανακτόρου, όπου καταλήγει η πομπή. 

Κατά τη διάρκεια της πομπής, ο ξεναγός απαγγέλλει αποσπάσματα από 

τον ύμνο των Κουρητών, τα οποία επαναλαμβάνουν τα παιδιά.  

Φτάνοντας στο θέατρο εναποθέτουν τα χάρτινα αγγεία (προσφορές) σε 

υποτιθέμενο βωμό, στο κέντρο της ορχήστρας του θεάτρου και χορεύουν 

κυκλικό χορό γύρω από αυτά. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι, μέσα από τη μέθοδο της 

δραματοποίησης, να αναπαραστήσουν μια σημαντική πτυχή των 

λατρευτικών τελετών των Μινωιτών. Η βιωματική τους εμπλοκή, έχει 

σαν αποτέλεσμα να αφομοιώσουν το αντίστοιχο γνωστικό περιεχόμενο, 

με τρόπο δημιουργικό και ψυχαγωγικό.  

γ.   Διαδραστικό 

Δίνεται σε κάθε μαθητή/τρια  φάκελος υλικού με 4-6 φύλλα 

δραστηριοτήτων: 

Παραδείγματα: 

1. Δυτική πρόσοψη από τη κεντρική αυλή (μερικώς διαμορφωμένο 

σχέδιο προς συμπλήρωση) 

2. Μία αίθουσα του θρόνου (Χρωματισμός με βάση την επιτόπια 

διερεύνηση και γνωριμία με το χώρο) 

3. Μια μινωική αποθήκη (Χρωματισμός με βάση την επιτόπια διερεύνηση 

και γνωριμία με το χώρο) 

4. Ένα βασιλικό διαμέρισμα (Χρωματισμός με βάση την επιτόπια 

διερεύνηση και γνωριμία με το χώρο) 

5. Ένας χάρτης της  Κρήτης, πάνω στον οποίο ο/η μαθητής/τρια 

εντοπίζει και σημειώνει τη θέση των μινωικών ανακτόρων 

6. Ένα ιερό (χρωματισμός κενού σχεδίου)  



 

[5] 
 

Συνολικά αφιερώνονται 20 λεπτά για χρωματισμό με βάση την επιτόπια 

διερεύνηση και γνωριμία με το χώρο, σε κατάλληλα σχεδιαστικά φύλλα, που 

προσφέρονται γι αυτόν τον σκοπό. Συγχρόνως, ο/η μαθητής/τρια 

χρωματίζει τους χώρους με συγκεκριμένα χρώματα που αντιστοιχούν στα 

υλικά δόμησης. Στόχος, οι μαθητές/τριες να αφομοιώσουν την έννοια των 

υλικών, σε συνδυασμό με αυτήν των αρχιτεκτονικών σχεδίων.  

 

3ο  Στάδιο 

Το τελικό του αναστοχασμού, που πραγματοποιείται στο σχολείο μετά την 

ξενάγηση. 

Προτείνεται στον εκπαιδευτικό:   

Να χωριστούν τα παιδιά σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί ένα μεγάλο 

καμβά, διαστάσεων τουλάχιστον 0.70x0.60, όπου θα απεικονίζεται ένα από τα 

παρακάτω σχέδια: 

 Η κάτοψη του ανακτόρου της Κνωσού (με τα ιερά, τις αποθήκες,  τα 

βασιλικά διαμερίσματα, κλπ) (1η ομάδα). Οι μαθητές με βάση την 

επίσκεψή τους και την ξενάγηση, θα αναγνωρίσουν την τοπογραφία και 

θα εντοπίσουν τις σωστές θέσεις για τα βασικά τμήματα του ανακτόρου. 

 Τα «Ταυροκαθάψια» (2η ομάδα). Οι μαθητές ολοκληρώνουν και 

διακοσμούν την τοιχογραφία, σύμφωνα με όσα έμαθαν για την τελετή.  

 Η «Δυτική Πτέρυγα» (3η ομάδα). Οι μαθητές διερευνούν τα υλικά 

κατασκευής, εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις τους από την περιήγηση στο 

ανάκτορο. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται  είναι: 

α. Στο σχολείο (5 διδακτικές ώρες) 

β. Στον αρχαιολογικό χώρο (2 ώρες)  

γ. Τελικό στάδιο, στο σχολείο (2 ώρες) 

 

 
 

Εικόνα 2: Από το φάκελλο υλικού για το δάσκαλο 
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Β.  Εκπαιδευτική  Αποκαλυπτική Περιπλάνηση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου 

 

1ο  Προπαρασκευαστικό στάδιο, που πραγματοποιείται στο σχολείο 
Προτείνεται στον εκπαιδευτικό να παρουσιάσει στην τάξη μία αναπαράσταση 

των μινωικών έργων τέχνης, ένδυσης, τροφής. 

 

2ο  Στάδιο, της επίσκεψης, βιωματικό, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, που 

πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 

 

α.  Ξενάγηση μίας ώρας.   Η καθημερινή ζωή στη μινωική Κρήτη. 

Βιωματική δραστηριότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.   

Η συγκεκριμένη  δραστηριότητα έχει στόχο την αφομοίωση των 

πληροφοριών για την καθημερινή ζωή στη μινωική Κρήτη.  

Ο ξεναγός κάνει μια εισαγωγή για την καθημερινή ζωή στη μινωική Κρήτη 

και ερωτήσεις που προκαλούν τον προβληματισμό των παιδιών και 

ενθαρρύνουν τη σύγκριση του παρελθόντος, με τη σύγχρονη Κρήτη.   

Παράδειγμα 

1. Πού ζούσαν οι Μινωίτες (σε σκηνές ή κανονικά σπίτια και πώς ήταν 

αυτά)  

2. Τι επαγγέλματα ασκούσαν οι Μινωίτες 

3. Πώς ντύνονταν οι άντρες και οι γυναίκες 

4. Τι έτρωγαν και πώς διασκέδαζαν οι μεγάλοι και τα παιδιά 

 

Διάλειμμα 30΄ 
 

  β.  Διαδραστικό σε ομάδες 
Στο τέλος της επίσκεψης, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να 

αναπλάσουν ζωγραφικά αυτά που είδαν με συγκεκριμένο θέμα, ανά ομάδα. 

Η 1η ομάδα για το θέμα της κατοικίας, φτιάχνει ένα μινωικό σπίτι 

περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά που έμαθαν κατά την ξενάγηση. 

Η 2η ομάδα, αναπαριστά ζωγραφικά τη Μινωική πόλη.  

Η 3η ομάδα, ασχολείται με τη ζωγραφική αναπαράσταση των ενδυμάτων και 

του καλλωπισμού των Μινωιτών.  

Η 4η ομάδα εστιάζει στα επαγγέλματα, ζωγραφίζοντας ναυτικούς, ψαράδες, 

γεωργούς και κτηνοτρόφους. 

Εναλλακτικά, δίνονται στα παιδιά λευκά θεματικά φύλλα με  τίτλους 

«ενδυμασία των μινωιτών», «κατοικία των μινωιτών», «παιχνίδια και 

επαγγέλματα». Τα παιδιά ζωγραφίζουν, ανταποκρινόμενα στον τίτλο. Τα 

έργα των παιδιών θα αποτελέσουν το βιβλίο της τάξης, το οποίο θα το 

πάρουν στο σχολείο τους.  

Μετά από την εικαστική δραστηριότητα, ως λύση αποσυμπίεσης από την 

ενδεχόμενη κούραση των παιδιών, προτείνεται η δραματοποίηση, κατά την 

οποία κάθε παιδί αναλαμβάνει ένα ρόλο με τον οποίο περιγράφει στους/τις 

συμμαθητές/τριές του ένα θέμα από αυτά που έχει δει και ακούσει στο 

μουσείο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εντοπίζουν και ερμηνεύουν τα 

ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου. 
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3ο  Στάδιο, το τελικό του αναστοχασμού, που πραγματοποιείται στο 

σχολείο μετά την ξενάγηση. 

Προτείνεται στον εκπαιδευτικό: 

Να χωριστούν τα παιδιά σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα  χρησιμοποιεί ένα 

μεγάλο καμβά (διαστάσεων τουλάχιστον 1Χ1,5,), μερικώς προσχεδιασμένο, 

όπου θα αναπαραστήσει:  

α.  Την τοιχογραφία με τα Δελφίνια (διακόσμηση) 

β.  Το  Δίσκο της Φαιστού (γραφή) 

γ.  Το Μινωικό τραπέζι με τρόφιμα της εποχής (ελιές, σύκα, κρασί κλπ) 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να συμβάλλουν, σχεδιαστικά και χρωματικά (ο 

καθένας από ένα μικρό τμήμα), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που λείπουν. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε είναι: 

α. στο σχολείο, 5 διδακτικές ώρες 

β. στο μουσείο, 2 ώρες  

γ. τελικό στάδιο, στο σχολείο, 2 ώρες 

 

Το κόστος για κάθε μαθητή/τρια, είναι 6 ευρώ. Η κάθε ομάδα αποτελείται από 20-

25 παιδιά, για κάθε ανακαλυπτική περιπλάνηση στην Κνωσό ή στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου.  
 

 
 

Εικόνα 3: Από το φάκελλο υλικού για τον μαθητή 

 

 

 

 
Tourist Guides of Crete Travel Agency 
Ανδρεαδάκη 13-15, Ηράκλειο, Κρήτης,  
τηλ. 2810-342 222, fax 2810-342 212 
Ώρες 09.00-16.00 Δευτέρα έως Παρασκευή 
e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com 

http://www.travelcrete.gr/en/ 
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Εικόνα 4: Από το φάκελλο υλικού για το  μαθητή 

 


