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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓϋΔΗΜΟΣΙΚΟΤ: MΤΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ  ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ  

Η δθμιουργία μφκων είναι μια ανκρωπολογικι ςτακερά που αφορά διαχρονικά όλεσ τισ κοινωνίεσ και όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ. Ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ, 

θ μυκοποίθςθ αποτελεί ζνα λανκάνον αλλά δομικό χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ διάνοιασ, που εξακολουκεί να ςυνδζεται κατά κφριο λόγο με τθ 

μεταφυςικι, τθν τζχνθ, τθ κρθςκεία και τον λαϊκό πολιτιςμό. Όμωσ ο μφκοσ δεν είναι «ελαττωματικι ςκζψθ». Εμπεριζχει ψιγματα αλικειασ και κάνει τθν 

εμφάνιςι του ςτισ προϊςτορικζσ κοινωνίεσ. Πρόκειται ςυνικωσ για μια «ιερι αφιγθςθ» θ οποία παραπζμπει ςτισ ιςτορικζσ και πολιτιςμικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ. Ζχοντασ κανονιςτικό-δεςμευτικό χαρακτιρα γίνεται ςεβαςτι από τθν κοινότθτα. τισ απαρχζσ τθσ 

εκπολιτιςτικισ διαδικαςίασ ο μφκοσ ανταποκρίνεται ςτθν υπαρξιακι αναςφάλεια του ανκρϊπου τθσ αρχαιότθτασ: διαδραματίηει δεςπόηοντα (αν όχι 

αποκλειςτικό) ρόλο επιχειρϊντασ να εξθγιςει τθ γζνεςθ του κόςμου, κακϊσ και τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το κείο, τθ φφςθ, τα ηϊα και τουσ ιρωεσ. 

Πζραν τθσ εξθγθτικισ του λειτουργίασ, ο μφκοσ ζχει και μια λειτουργία διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ αςκϊντασ 

ρόλο παραδειγματικό, φρονθματιςτικό, διδακτικό, γενικότερα κοινωνικοποιθτικό. Ο μφκοσ ανικει ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ, δομείται πάνω ςε 

αντικετικζσ ζννοιεσ και ζρχεται να αποκαλφψει τισ αόρατεσ δυνάμεισ που κυβερνοφν το ςφμπαν και ορίηουν τθν εξουςία ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία. 

υλλαμβάνει τον κόςμο δυναμικά και όχι ςτατικά, ςαν ζνα δράμα. υχνά οι μφκοι μετεξελίςςονται, ανάλογα με το πολιτιςμικό πλαίςιο και τθν κυρίαρχθ 

κρθςκεία, αλλά δεν χάνουν τον ςθμαςιακό-ςυμβολικό τουσ πυρινα. Σρεισ είναι οι κφριεσ ερμθνευτικζσ οπτικζσ για τον μφκο: α) θ λειτουργική θεωρία, 

που ςυνδζει το μφκο οργανικά με το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον (Bronislaw Malinowski), β) θ ψυχαναλυτική θεωρία, που αντιμετωπίηει τουσ 

μφκουσ ωσ νοθματικοφσ ςχθματιςμοφσ που προκφπτουν από τθ ςχζςθ ςυνειδθτοφ – υποςυνείδθτου – αςυνείδθτου (Freud) ι ωσ αρχζτυπα (Jung) και γ) θ 

δομική θεωρία, που χρθςιμοποιεί τουσ μφκουσ ωσ ςυμβολικοφσ - νοθματικοφσ κόμβουσ για να γίνει δυνατι θ χαρτογράφθςθ τθσ ενιαίασ δομισ τθσ 

ανκρϊπινθσ γλϊςςασ και ςκζψθσ (Claude Lévi-Strauss).  

 Είναι εφλογο ότι θ παρουςίαςθ και θ ανάλυςθ των μφκων που επιλζγεται να διδαχκοφν ςτθν Γϋ Σάξθ του Δθμοτικοφ χολείου κα γίνει με γνϊμονα 

ότι θ μυκολογία διακρίνεται από τθν Ιςτορία δεδομζνου ότι μφκοσ και ιςτορικι πραγματικότθτα ζχουν καταςτατικι διαφορά μεταξφ τουσ. Από τθν άλλθ 

πλευρά, ωςτόςο, ο μφκοσ αντανακλά τθ ςχζςθ ανκρϊπου-φφςθσ/κείου ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ πολιτιςμικισ εξζλιξθσ και, ταυτόχρονα, αποτελεί μαρτυρία 

των πολιτιςμικϊν γνωριςμάτων μιασ περιόδου και όχι ςυμβολικι αποτφπωςθ ιςτορικϊν γεγονότων. Αυτό, εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ, κακιςτά το μφκο φορζα 

ιςτορικϊν νοθμάτων και υπ’ αυτό το πρίςμα μπορεί να αποτελζςει μια πρϊτθ βάςθ για τθν ιςτορικοποίθςθ του παρελκόντοσ και, παράλλθλα, για τθν 

αποτροπι τθσ υποτίμθςθσ των αρχαίων πολιτιςμϊν και για τθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςιμθσ δεξιότθτασ τθσ ενςυναίςκθςθσ. το πλαίςιο αυτό, είναι 
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αυτονόθτο ότι κα δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν τελετουργικι και λειτουργικι ερμθνεία των μφκων (περιοδικόσ κάνατοσ και περιοδικι αναγζννθςθ - 

φκορά και ανάςταςθ, φυςικόσ κφκλοσ τθσ ηωισ, γονιμότθτα και εξαγνιςμόσ, ςχζςθ του μφκου με το μεταφυςικό άγχοσ, τθ μαγεία, τθ κρθςκεία και τθν 

αναηιτθςθ λογικοφανϊν εξθγιςεων), ενϊ θ ψυχαναλυτικι και θ ςθμειωτικι διάςταςι τουσ –παρά τθν καίρια ςθμαςία τουσ για τθν κατανόθςθ τθσ 

αρχαιοελλθνικισ τραγωδίασ και κωμωδίασ, αλλά και για τθν τζχνθ τθσ Δφςθσ- ςτθν περίπτωςθ που κα κρικεί ςκόπιμο να αναδειχκοφν, κα ζχουν 

δευτερεφοντα ρόλο, ακριβϊσ λόγω τθσ αδυναμίασ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ να κατανοιςουν ςφνκετεσ ςχζςεισ, πολφπλοκεσ ζννοιεσ και τον 

αφθρθμζνο κεωρθτικό λόγο.  

 Ο παιδευτικόσ χαρακτιρασ τθσ μυκολογίασ ςχετίηεται, επομζνωσ, πρϊτον, με τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθν πολιτιςμικι γραμματικι των 

απαρχϊν του ελλθνικοφ, του ευρωπαϊκοφ και του παγκόςμιου πολιτιςμοφ και, δεφτερον, με τθν επίγνωςθ ότι ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ οι μυκικζσ 

αφθγιςεισ είναι ςυμβολικζσ δραματοποιιςεισ, ςυμβολικά ςυςτιματα με εκλογικευτικό χαρακτιρα, τα οποία παραπζμπουν ςε τελετουργίεσ που με τθ 

ςειρά τουσ ζρχονται να απαντιςουν ςε κοινωνικζσ ανάγκεσ και να εκφράςουν κοινωνικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ επίλυςθ κοινωνικϊν ςυγκροφςεων. Δθλαδι 

ςτθν εποχι τουσ οι μφκοι απζβλεπαν ςτθ μφθςθ των νεότερων μελϊν ςτισ αξίεσ και τισ πρακτικζσ τθσ κοινωνίασ τουσ, όντασ μθχανιςμόσ εςωτερίκευςθσ 

και αναπαραγωγισ ςχζςεων. χζςεων που όμωσ αλλάηουν ςτθν πορεία του χρόνου. υμπεραςματικά, ο ρόλοσ των μφκων ςυνζτεινε πρωτίςτωσ ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ ομάδασ. 

 Ειδικότερα, θ διδαςκαλία των αρχαιοελλθνικϊν μφκων κα περιλαμβάνει αναφορζσ και ςυνδζςεισ με μφκουσ άλλων λαϊν και πολιτιςμϊν, όπου 

αυτό είναι εφικτό και κρίνεται απαραίτθτο.Η διδαςκαλία τουσ δεν κα πρζπει να ςυνδζεται οργανικά με τισ πολιτικζσ, ςτρατιωτικζσ, ιδεολογικζσ και 

πολιτιςμικζσ διαδικαςίεσ των προϊςτορικϊν κοινωνιϊν. Αντίκετα, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι εξισ παραδοχζσ:  

1) Οι μφκοι ςυνιςτοφν απόπειρεσ του ανκρϊπου να ερμθνεφςει τον φυςικό και κοινωνικό του περίγυρο και είναι μζςο νοθματοδότθςθσ του ςυγχρονικοφ 

του κάκε φορά κόςμου. Αποτελοφςαν υλικό που άλλαηε διαρκϊσ ςτα χζρια των εκφραςτϊν τθσ κοινωνίασ, διότι οι άνκρωποι διαρκϊσ επιχειροφςαν και 

επιχειροφν να επαναπροςδιορίςουν τθ κζςθ τουσ ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ –φυςικζσ/περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ- και να 

δϊςουν (νζεσ) απαντιςεισ ςε ερωτιματα που παραμζνουν ανοιχτά. Μόνο κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι οι αρχαιοελλθνικοί μφκοι παφουν να ζχουν 

λειτουργικό κοινωνικό ρόλο και μεταβάλλονται βακμιαία ςε μυκολογία, δθλαδι ςε ςυλλογι, καταγραφι και ταξινόμθςθ μφκων, ςε πολιτιςμικι 

παρακατακικθ.  

2) τουσ μυκικοφσ τφπουσ τθσ κλαςικισ εποχισ διακρίνονται οι ςυνικειεσ του πρωτογονικοφ ανκρϊπου: τα ςυναιςκιματα που του προκαλοφςαν τα 

φυςικά φαινόμενα, θ προςπάκειά του να υποτάξει το φυςικό περιβάλλον, το ζνςτικτο του κυνθγοφ, οι τελετουργίεσ μφθςθσ κ.ά.. 
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3) Οι μφκοι ενςαρκϊνουν, εκτόσ από τα παραπάνω, και το ςφςτθμα των αξιϊν που διζπουν τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων, κακϊσ προμθκεφουν απτά 

παραδείγματα που υποδεικνφουν τι πρζπει να κάνει κανείσ και τι οφείλει να αποφφγει. Είναι, με άλλα λόγια, μοντζλα (exempla) πάνω ςτα οποία 

κρίνονται οι πράξεισ των ανκρϊπων. Επιπλζον, επειδι δεν αποτελοφν απλϊσ παιδευτικά πρότυπα, αλλά αναλφςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, 

ειςάγουν και το ςχιμα των αιτιϊν και των ςυνεπειϊν μιασ πράξθσ.  

4) Η εμπλοκι τθσ μυκικισ ςκζψθσ με τθν αιτιότθτα, δθλαδι με τθν αναηιτθςθ των αιτιϊν των φαινομζνων, αποτελεί πρωταρχικό ςκοπό τθσ επιςτιμθσ. 

Τπ’ αυτιν τθν ζννοια, ο μυκικόσ λόγοσ ςυνδζεται με τον επιςτθμονικό. Διατθρεί όμωσ δεςμοφσ και με τθ φιλοςοφία, κακϊσ ο Μφκοσ εμπεριζχεται ςτον 

Λόγο και αντίςτροφα. Εξάλλου, δφο βαςικζσ μορφζσ επιχειρθματολογίασ - ο αναλογικόσ και ο αντικετικόσ ςυλλογιςμόσ - είναι κατθγορίεσ ςκζψθσ 

κακιερωμζνεσ ιδθ ςτον μυκικό τθσ πρόγονο.  

5) Για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ο μφκοσ αντιπροςϊπευε τθν παλαιότερθ ιςτορία τουσ, ςτοιχείο που διαφαίνεται τόςο από το γεγονόσ ότι ο Θουκυδίδθσ 

αναφερόμενοσ ςτο ζργο παλαιότερων ιςτοριογράφων και ποιθτϊν αςκεί κριτικι ςτον Όμθρο, ενϊ και οι Κωνεσ λογογράφοι (π.χ. ο Εκαταίοσ ο Μιλιςιοσ) 

αναηιτθςαν δια τθσ αντιπαραβολισ και τθσ ςφγκριςθσ  τθν πιο ορκολογικι παραλλαγι των μφκων μζςα από τισ γενεαλογίεσ των μυκικϊν θρϊων. 
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ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ 

(35-40 ϊρεσ) 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ τόχοι / προςδοκϊμενα 

μαθηςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ: 

Ιςτορικζσ ζννοιεσ 

 

Πρωτογενείσ          Δευτερογενείσ 

Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ-προτάςεισ 

αξιολόγηςησ 

Ειςαγωγή 
Σι είναι ιςτορία; Σι είναι μφκοσ; 
Γιατί μακαίνουμε μφκουσ ςτο 
μάκθμα τθσ ιςτορίασ;  
 
Α.ϋ Κοςμολογία (6 ϊρεσ)  

1) Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ 
κοςμολογίασ. 
 
2) Θεογονία. 
 
3) Ουρανόσ, Κρόνοσ, Δίασ 
Σιτανομαχία, Άτλασ, 
Γιγαντομαχία, Βαςιλεία του Δία. 
Αναφορά ςτο ζποσ Καλεβάλα 
(Φινλανδία). 
 
 
 
 

Να διακρίνουν ψιγματα ιςτορικισ 
αλικειασ ςτουσ μφκουσ. 
 
Να κατανοιςουν τον ςυμβολικό 
χαρακτιρα των μφκων. 
 
Να κατανοιςουν ότι οι άνκρωποι 
του απϊτατου παρελκόντοσ δεν 
ιταν κατϊτεροι από εμάσ και ότι 
μζςω των μφκων αναηθτοφςαν τισ 
απαρχζσ τθσ δθμιουργίασ του 
κόςμου, όπωσ και πρόςφορουσ 
τρόπουσ οργάνωςθσ των 
κοινωνιϊν τουσ. 
 
Να αντιλθφκοφν ότι θ δθμιουργία 
μφκων αφορά όλουσ τουσ 
πολιτιςμοφσ του παρελκόντοσ, ότι 
θ μυκοποίθςθ είναι δθλαδι ζνα 
κοινό γνϊριςμα όλων των 
ανκρϊπινων κοινωνιϊν. 

Μυκολογία 
 
 ςφμβολο  
 
δθμιουργία του 
κόςμου 
 
ςφγκρουςθ 
 

γεγονόσ  
μφκοσ  
ιςτορικι αλικεια 
ιςτορία  
ιςτορικι πθγι 
αλλαγι/ςυνζχεια 
χρονικι 
αλλθλουχία, 
ενςυναίςκθςθ 

Ανάγνωςθ αποςπαςμάτων μφκων και 
ανάδειξθ ςτοιχείων ιςτορικισ αλικειασ 
ςτουσ μφκουσ.  
 
Δθμιουργία κεματικισ ςυλλογισ 
αποτελοφμενθσ από μφκουσ τθσ 
ελλθνικισ μυκολογίασ αλλά και τθσ 
μυκολογίασ άλλων λαϊν.  
 
Ανάγνωςθ μφκων από διαφορετικζσ 
πθγζσ, αφιγθςι τουσ ςτθν τάξθ και 
αναγνϊριςθ των κοινϊν ςτοιχείων και 
των διαφορϊν τουσ.  
 
υςχζτιςθ μφκων με εικονιςτικζσ πθγζσ 
όπωσ αναπαραςτάςεισ ςε αγγεία και ςε 
γλυπτά. 
 
χεδιαςτικι αναπαράςταςθ μφκων με 
ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ εικόνων και 
κειμζνων. 
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 Να γνωπίζοςν μύθοςρ πος 

άπηονηαι ηος ζηηήμαηορ ηηρ 

δημιοςπγίαρ ηος κόζμος. 

 

Να καηανοήζοςν ηην 

πανανθπώπινη ανάγκη εξήγηζηρ 

ηος κόζμος, ιδιαίηεπα ζε πεπιόδοςρ 

ένηονων γεωλογικών αναηαπασών. 
 
Να απολαφςουν τθ γοθτεία των 
μφκων. 
 
Να εντοπίςουν ςτοιχεία 
κοςμολογίασ μζςω τθσ 
παρουςίαςθσ οπτικϊν πθγϊν.  
 
Να διακρίνουν ςτισ ςυγκροφςεισ: 
α) τθν αντιπαράκεςθ του 
πολιτιςμοφ και τθσ βαρβαρότθτασ 
(Σιτανομαχία), β) τθ ςαφι 
αναφορά ςε ζντονα φυςικά 
φαινόμενα. 
 

 
Δραματοποίθςθ ςκθνϊν που 
αναφζρονται ςτουσ μφκουσ και παιχνίδι 
ρόλων με υπόδυςθ μυκικϊν προςϊπων. 
 
Προςομοίωςθ των ςυγκροφςεων 
(Σιτανομαχία, Γιγαντομαχία) με τθν 
αξιοποίθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
(κφελλεσ, τυφϊνεσ, πλθμμφρεσ, 
τρικυμίεσ, θφαιςτειακι δραςτθριότθτα 
και ςειςμοί). 
 
Προβολι και παρακολοφκθςθ 
οπτικοκουςτικοφ υλικοφ (ντοκιμαντζρ, 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν) με κζμα 
αντίςτοιχα ςφγχρονα καταςτροφικά 
φυςικά φαινόμενα. 

4) Ο Προμθκζασ και το δϊρο τθσ 
φωτιάσ 
 
 
 
 
 
 

Να αξιολογιςουν τθν πράξθ του 
Προμθκζα να προςφζρει τθ φωτιά 
ςτουσ ανκρϊπουσ κατανοϊντασ 
τθν ωσ απαρχι τθσ χειραφζτθςθσ 
των ανκρϊπων και αφετθρία τθσ 
διαδικαςίασ γνϊςθσ και ελζγχου 
τθσ φφςθσ.  
 

κεοί 
κνθτοί  
γνϊςθ-  
προνόμιο, 
γνϊςθ - 
χειραφζτθςθ, 
τεχνολογία 
(φωτιά) 

αίτιο-
αποτζλεςμα,  
ςυνζπειεσ  

Άςκθςθ δθμιουργικισ γραφισ/παιχνίδι 
ρόλων: 
Διαλογικι αντιπαράκεςθ του Προμθκζα 
με τουσ ανκρϊπουσ και αντίςτοιχα  του 
Δία με τον Προμθκζα και τουσ 
ανκρϊπουσ. 
 
Διατφπωςθ επιχειρθμάτων υπζρ τθσ 
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 Να ςυηθτιςουν τα οφζλθ των 
ανκρϊπων από τθ δυνατότθτα 
χριςθσ τθσ φωτιάσ και να 
αποτιμιςουν τθν παρζμβαςθ του 
Προμθκζα.  
 

απόδοςθσ τθσ φωτιάσ ςτουσ ανκρϊπουσ 
από τον Προμθκζα.  
 
 

5) Δθμιουργία του κόςμου από 

ζναν υπζρτατο Θεό ι ςτα ζγκατα 

τθσ γθσ.  

6) Αναδθμιουργία του κόςμου 

από κατακλυςμοφσ 7) Αβορίγινεσ 

– ονειροχρόνοσ – κεότθτεσ 

(Αυςτραλία). Αρςενικι υπζρτατθ 

κεότθτα (λαοί ιβθρίασ, 

Εςκιμϊοι).  

8) Μθτζρα Γθ – κοςμικι μιτρα - 

κθλυκζσ κεότθτεσ (Νοτιοδυτικι 

και Κεντρικι Αμερικι), Ζποσ 

Καλεβάλα (Φινλανδία). Μθτζρα 

Γθ – μινωικόσ πολιτιςμόσ. 

9) Δευκαλίωνασ, Ζποσ του 

Γκιλγκαμζσ, Παλαιά Διακικθ 

(Νϊε), μφκοι ςχετικοί ςτθν Ινδία, 

Κορζα, Ινδονθςία, Αυςτραλία, 

Να γνωρίςουν μφκουσ ςχετικοφσ 

με τθ δθμιουργία του κόςμου από 

διαφορετικζσ περιοχζσ του 

κόςμου. 

Να κατανοιςουν ότι με παρόμοιο 

τρόπο ςε διαφορετικά μζρθ του 

κόςμου ο μφκοσ ςυνδζεται 

οργανικά με το φυςικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

Να ςυςχετίςουν ςτοιχεία μφκων 

με τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων 

ιςτορικϊν περιόδων και 

γεγονότων (κθλυκζσ κεότθτεσ, 

Μθτζρα Γθ και μινωικόσ 

πολιτιςμόσ).  

 

Δθμιουργία του 

κόςμου 

 μθτζρα-γθ 

 ςυμβολικι 

λειτουργία των 

μφκων 

Αλλαγι/ςυνζχεια, 

πολιτιςμικι 

εξζλιξθ, 

ενςυναίςκθςθ, 

εναλλακτικζσ 

ερμθνείεσ 

φγκριςθ αντιλιψεων για τθ δθμιουργία 

του κόςμου, ςφμφωνα με τθ μυκολογία 

διαφορετικϊν λαϊν.  

χεδιαςτικι αναπαράςταςθ του τρόπου 

δθμιουργίασ του κόςμου: κάκε ομάδα 

παιδιϊν επιλζγει διαφορετικι εκδοχι. 

Αποτφπωςθ κινιτρων, ςκζψεων και 

ςυναιςκθμάτων των θρϊων. 

Παρουςίαςθ προϊςτορικϊν ειδωλίων 

κθλυκϊν κεοτιτων. υςχζτιςθ με το 

αρχζτυπο τθσ Μθτζρασ-Γθσ, τθ 

γονιμότθτα και τθν πολυμορφία τθσ 

ηωισ.  

Δθμιουργία ενόσ φωτομωςαϊκοφ με 

εικόνεσ κθλυκϊν κεοτιτων και με 

επίκεντρο τθν παρουςία του 

μθτριαρχικοφ αρχετυπικοφ μοντζλου ςε 

διάφορεσ μυκολογίεσ ανά τον κόςμο. 



7 
 

κανδιναβία. 

 

Β.ϋ χζςη με το θείο 

(8 ϊρεσ) 

1) Δωδεκάκεο - Οι 

δϊδεκα κεοί του 

Ολφμπου. 

2) Θεοί του Κάτω 

Κόςμου-Άδθσ ι 

Πλοφτωνασ, Χάρων 

Άιτα (Ετροφςκοι), 

Πλοφτο  (Ρωμαίοι). 

3) Θεοί του Ουρανοφ - 

Νουτ, Ρα (Αίγυπτοσ), 

Ντάημπογκ (πρϊθν 

Γιουγκοςλαβία), ολ 

(κανδιναβία). 

4) Θεοί τθσ Γθσ - 

Γθ, Πάνασ. 

Να γνωρίςουν μφκουσ για τον κακζνα 

από τουσ δϊδεκα κεοφσ του Ολφμπου 

και για κάποιεσ μικρότερεσ ομαδικζσ 

κεότθτεσ. 

Να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

ςτθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά των 

κεϊν και των κνθτϊν.  

Να κατανοιςουν ότι  ανεκπλιρωτοι 

ανκρϊπινοι πόκοι και ανκρϊπινεσ 

ςυμπεριφορζσ προβάλλονται ςτουσ 

κεοφσ (ανκρωποποίθςθ του κείου). 

Να γνωρίςουν μφκουσ ςχετικοφσ με τθν 

φπαρξθ αντίςτοιχων κεοτιτων ςε 

άλλουσ λαοφσ και να τουσ ςυγκρίνουν 

μεταξφ τουσ. 

Να κατανοιςουν ότι θ δθμιουργία 

πολλϊν κεοτιτων ςυνδζεται με 

δυνάμεισ τθσ φφςθσ και τον 

εξευμενιςμό τουσ . 

Να ςυςχετίςουν τισ ομαδικζσ κεότθτεσ 

 

 

 

 

αιτία,  αποτζλεςμα 

 

 

 

 

 

 

 

Διιγθςθ μφκων με τουσ 

δϊδεκα κεοφσ αξιοποιϊντασ 

ςτοιχεία από διαφορετικζσ 

γραπτζσ και οπτικοακουςτικζσ 

πθγζσ.  

Ανάδειξθ εξωτερικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των κεϊν 
μζςω τθσ παρατιρθςθσ 
εικονιςτικϊν πθγϊν  
(αναπαραςτάςεων των κεϊν 
ςε αγγεία, φωτογραφιϊν 
αγαλμάτων των κεϊν π.χ. 
Άγαλμα του Ολυμπίου Διόσ, 
Χρυςελεφάντινο Άγαλμα τθσ 
Ακθνάσ, Αφροδίτθ τθσ 
Μιλου). 
 
Γνωριμία, παρουςίαςθ και 
αιτιολόγθςθ του ςυμβόλου 
κακενόσ από τουσ δϊδεκα 
κεοφσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ 
εικονιςτικϊν πθγϊν-
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων.  
 
Παρατιρθςθ και ςχολιαςμόσ 
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5) Θαλάςςιοι δαίμονεσ - 

Πρωτζασ, Σρίτωνασ, 

κφλλα και Χάρυβδθ. 

 

6) Ομαδικοί κεοί - 

Μοφςεσ, Χάριτεσ, 

ειρινεσ, Γοργόνεσ. 

με τθν πρόκεςθ εξιγθςθσ τθσ 

αιςκθτικισ αρμονίασ, αλλά και του 

μυςτθριακοφ και ανεξζλεγκτου 

ςτοιχείου που κρφβεται ςτθ φφςθ (π.χ. 

Σρίτων-παλινδρομικό-παράκτιο κφμα, 

Χάριτεσ- θ ομορφιά τθσ φφςθσ). 

Να εξοικειωκοφν με αναπαραςτάςεισ 

των ομαδικϊν κεϊν ςε ζργα τζχνθσ.  

 

εικονιςτικϊν πθγϊν-
αναπαραςτάςεων ομαδικϊν 
κεοτιτων και καλάςιων 
δαιμόνων ςε αγγεία και 
ςυςχζτιςθ με ερμθνείεσ 
ςυγκεκριμζνων φαινομζνων 
ςτθ φφςθ (π.χ.Σρίτων–
παλινδρομικό κφμα, κφλλα 
και Χάρυβδθ-τρικυμία, 
κφελλα). 
 
Εικονογράφθςθ ι και 
χειροτεχνικι καταςκευι των 
ςυμβόλων των κεϊν. 
 
Παρουςίαςθ των ςυμβόλων 
των κεοτιτων ι επινόθςθ 
νζων ςυμβόλων. 
 
Παιχνίδι ρόλων με υπόδυςθ 
των κεϊν.  
 
Αγϊνασ επιχειρθματολογίασ 
κατά ομάδεσ για τθν 
ονοματοδοςία τθσ πόλθσ τθσ 
Ακινασ – Παιχνίδι ρόλων με 
υπόδυςθ των ρόλων τθσ 
Ακθνάσ και του Ποςειδϊνα. 
 
Αναηιτθςθ του τρόπου 
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ονοματοδοςίασ τθσ δικισ τουσ 
πόλθσ ι περιοχισ.    
 
Επινόθςθ φανταςτικϊν 
περιςτάςεων ςτισ οποίεσ 
επιτυγχάνεται επίλυςθ μιασ 
δφςκολθσ κατάςταςθσ με τθν 
ξαφνικι παρζμβαςθ ενόσ κεοφ 
(«από μθχανισ κεόσ»).  
 
Μεταφορά ςτθ κζςθ του ιρωα 
και επινόθςθ τρόπων 
αντιμετϊπιςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 
δφςκολθσ κατάςταςθσ (π.χ. 
αντιμζτωποσ/θ με τθ κφλλα 
και τθ Χάρυβδθ). 
 
υηιτθςθ χαρακτθριςτικϊν 
προςωνυμίων του Δία  
(άριςτοσ, θλιοπολίτθσ, 
κορυφαίοσ, κρόνιοσ, ξζνιοσ, 
ακάνατοσ, αλεξίκακοσ) και 
ςυςχζτιςι τουσ με τισ 
ιδιότθτζσ του. Αντίςτοιχα και 
για άλλουσ κεοφσ, όπωσ θ 
Ακθνά, ο Άρθσ, ο Ποςειδϊνασ, 
θ Διμθτρα, θ Ήρα, ο Απόλλων, 
θ Άρτεμισ.  
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Γ.ϋ χζςη με τη φφςη 

(8 ϊρεσ) 

1. Μφκοι για το αμπζλι, 
το κυπαρίςςι, τον 
θλιανκό, τθν αράχνθ, τον 
κόρακα, τον τηίτηικα. 

2.Γονιμότθτα και 
καλλιζργεια τθσ γθσ: 
Περςεφόνθ - Διμθτρα, ο 
Κάδμοσ και οι «ςπαρτοί» 
πολεμιςτζσ, Κςιδα και 
Όςιρθσ (Αίγυπτοσ), 
Μθτζρα τθσ ηωισ και του 
κανάτου (Ινδία), Κόςμοσ 
χωρίσ ιλιο (Ιαπωνία), το 
ςπακί ςτθν πζτρα 
(Κζλτεσ), το ιερό Γκράαλ 
(Κζλτεσ), Γκλοφςκαπ και 
Ουάςισ (Ινδιάνοι), 
Σελεπίνου (Χετταίοι). 

 

3. Μφκοι για τθν 
ανατολι και τθ δφςθ του 
ιλιου, τθν θμζρα και τθ 
νφχτα.  

Παράλλθλθ παρουςίαςθ  

Να διερευνιςουν μζςω τθσ 

επεξεργαςίασ ςυγκεκριμζνων μφκων τισ 

γνϊςεισ των ανκρϊπων για: α) τθ 

χλωρίδα και τθν πανίδα, τθ γονιμότθτα 

και τθν καλλιζργεια τθσ γθσ, β) τα 

φυςικά φαινόμενα, γ) τουσ 

αςτεριςμοφσ, δ) γεωλογικά ηθτιματα, ε) 

τθν αζναθ αναγζννθςθ τθσ φφςθσ. 

Να κατανοιςουν ότι οι μφκοι 

καταγράφουν τθν εξζλιξθ, τθν 

πολιτιςμικι ανάπτυξθ. 

Να επιςθμάνουν τα κοινά ςτοιχεία των 

μφκων από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. 

Να κατανοιςουν ότι οι μφκοι ςτθν 
Αρχαία Ελλάδα είχαν το ρόλο 
κρθςκευτικισ και πολιτιςμικισ 
παρακατακικθσ, ιταν θ βάςθ τθσ 
παιδείασ των ανκρϊπων. 

Να κατανοιςουν ότι κατά τθ διάρκεια 
τθσ ίδιασ ιςτορικισ περιόδου είναι 
δυνατό να ςυνυπάρχουν διαφορετικά 
ςυςτιματα εξιγθςθσ του κόςμου 
(μυκολογία και επιςτιμθ).  

Να απολαφςουν τθ γοθτεία των μφκων. 

 γονιμότθτα 

ηωι/κάνατοσ  

αζναθ αναγζννθςθ τθσ 
ηωισ 

αλλαγι  

εξζλιξθ  

φυςικόσ χρόνοσ 

Ανάγνωςθ και κατανόθςθ 

επιλεγμζνων μφκων του 

Αιςϊπου. 

Ακρόαςθ μελοποιθμζνων 
μφκων του Αιςϊπου. 

Δραματοποίθςθ μφκων του 
Αιςϊπου. 

Μελζτθ των μφκων κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

εντοπίηονται οι αναφορζσ ςτα 

φυτά και ςτα ηϊα, ςτουσ 

τρόπουσ που θ γθ δίνει 

καρποφσ και θ φφςθ 

αναγεννιζται, ςτα φυςικά 

φαινόμενα και ςτουσ 

αςτεριςμοφσ. 

χολιαςμόσ των μφκων και 

δραματοποίθςι τουσ με 

παράλλθλθ χριςθ μουςικϊν 

οργάνων.  

υηιτθςθ για τθ ςχζςθ των 

ανκρϊπων με τθ φφςθ. 

υγγραφι ςφντομων κειμζνων 
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μφκων για τθν αυγι: Ηϊ 
(Ζλλθνεσ), Αουρόρα 
(Ρωμαίοι), Κάουκα 
(Ετροφςκοι). 

4. Μφκοι που αφοροφν 
καιρικζσ μεταβολζσ και 
μετεωρολογικά 
φαινόμενα (ςφννεφα, 
κεραυνοί, καταιγίδα, 
χαλάηι, βροντι, 
αλκυονίδεσ θμζρεσ). 
Παράλλθλθ παρουςίαςθ 
ςχετικϊν μφκων από 
τουσ Κζλτεσ, τουσ 
λάβουσ (κεόσ Πζρουν), 
τουσ κανδιναβοφσ, τουσ 
Ινδοφσ, τουσ Κνκασ. 

5.Η νφμφθ Ηχϊ και ο 
αντίλαλοσ. 
 
6. Μφκοι για 
αςτεριςμοφσ (Όμθροσ 
Ηςίοδοσ, Ερατοςκζνθσ). 

 Μεγάλθ και 
Μικρι Άρκτοσ 

 Ανδρομζδα (Ο 
Περςζασ  
αντιμάχεται τον 

Να ςυγκρίνουν τθ μυκολογικι εξιγθςθ 
με τθ μεταγενζςτερθ επιςτθμονικι 
προςζγγιςθ για ςυγκεκριμζνα 
γεωλογικά ηθτιματα. 

 

 

 

με κζμα επιςτθμονικζσ ιδζεσ 

που ςυνδζονται ι 

αναδφκθκαν από μφκουσ.  

Δθμιουργία και επίλυςθ 

ςταυρόλεξων, κρυπτόλεξων, 

ακροςτοιχίδων με τθ χριςθ 

του λογιςμικοφ HotPotatoes 

και με κζματα που αντλοφνται 

από τουσ μφκουσ και τισ 

αντίςτοιχεσ επιςτθμονικζσ 

εξθγιςεισ. 

Αναγνϊριςθ τθσ επίδραςθσ 
τθσ ςκανδιναβικισ μυκολογίασ 
ςτισ ονομαςίεσ των θμερϊν ςε 
ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ 
γλϊςςεσ (π.χ. 
Sonntag/Sunday: θ θμζρα του 
ιλιου,  Montag/Μonday : θ 
θμζρα τθσ ελινθσ).  

Δθμιουργία καταλόγου 
πλανθτϊν και αςτεριςμϊν, τα 
ονόματα των οποίων 
προζρχονται από τθν αρχαία 
ελλθνικι μυκολογία.  

υηιτθςθ με αφόρμθςθ ζργα 
τζχνθσ που είναι εμπνευςμζνα 
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Πολυδεφκθ/Πολ
υδζκτθ) 

 Πιγαςοσ 
 

 Ωρίωνασ 
(Αντίςτοιχοσ 
μφκοσ από τθν 
Αίγυπτο) 

 Αργϊ 

7. Μφκοι και γεωλογικά 
φαινόμενα 

Ποςειδϊνασ και κοιλάδα 
Σεμπϊν.  

Πλαγκτζσ πζτρεσ 
/υμπλθγάδεσ πζτρεσ: 
θφαιςτειακισ 
προζλευςθσ νθςιά. 

κφλλα και Χάρυβδθ: 
υποκαλάςςιεσ εκριξεισ. 

από τθν αρχαία ελλθνικι 
μυκολογία (π.χ. θ «Μζδουςα» 
του Καραβάτηιο).  

Διερεφνθςθ τθσ ςυμβολικισ 

ςθμαςίασ που ζχει το 

διαφορετικό γζνοσ του Ήλιου 

και τθσ ελινθσ ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ.  

Δ.’ Ηρωική μυθολογία 

(14 ϊρεσ) 

1) Ηρακλήσ 

Ο Ηρακλισ νιπιο πνίγει 

Να γνωρίςουν τα ςθμαντικότερα 
κατορκϊματα του Ηρακλι.  

Να κατανοιςουν ότι ο ιρωασ 
αμφιςβθτεί τθν εδραιωμζνθ εξουςία 
και γι’ αυτό  απομακρφνεται και εκτελεί 
μια αποςτολι που μοιάηει ακατόρκωτθ.  

εξουςία  

άκλοσ  

ιρωασ  

θμίκεοσ  

 Δθμιουργία εννοιολογικοφ 

χάρτθ με τισ ςθμαςίεσ που 

ζχει το όνομα «Ηρακλισ» 

ςιμερα.  

Γνϊςθ των  ειδϊν τθσ πανίδασ 

(π.χ. λιοντάρια, άγρια άλογα) 
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το φίδι. 

Ο Ηρακλισ απειλεί τθν 
εξουςία του Ευρυςκζα. 

Οι δϊδεκα άκλοι. 

Ο Ηρακλισ, βαςιλιάσ τθσ 
Θιβασ.  

Ο κάνατοσ του Ηρακλι. 

 

 

Να επιςθμάνουν τθν κοινωνικι 

προςφορά του ιρωα μζςω τθσ 

επίτευξθσ κάκε άκλου. 

εκςτρατεία  

πλοφτοσ  

προδοςία 

και τθσ χλωρίδασ (π.χ. τα μιλα 

των Εςπερίδων) που υπιρχαν 

ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

Αποτφπωςθ ςε χάρτθ τθσ 

πορείασ που ακολοφκθςε ο 

Ηρακλισ επιτυγχάνοντασ τουσ 

άκλουσ του.  

Παιχνίδι ρόλων: ο Ηρακλισ 

εκφράηει τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματά του.  

Διατφπωςθ υποκζςεων για 

διαφορετικοφσ/εναλλακτικοφσ 

τρόπουσ δράςθσ του ιρωα ςε 

κάκε άκλο και για τισ 

ςυνζπειζσ τουσ.   

Ομαδικι δραματοποίθςθ 

άκλων του Ηρακλι με τθν 

χριςθ τθσ τεχνικισ των 

δυναμικϊν ι παγωμζνων 

εικόνων. 

2) Θηςζασ 

Αιγζασ και Αίκρα. 

Να γνωρίςουν τα ςθμαντικότερα 
κατορκϊματα του Θθςζα.  

Να διακρίνουν ςτουσ άκλουσ πολιτικζσ 

ςχζςεισ πόλεων  

φόροσ υποτζλειασ 

Αίτια/ 
αποτελζςματα 

 ατομικά και 

Δθμιουργία χάρτθ ςτον οποίο 

κα εντοπίηονται οι περιοχζσ 

που αναφζρονται ςτουσ 
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Πρϊτοι άκλοι του Θθςζα 
(κίρωνασ – Θθςζασ: 
ζχκρα Ακινασ - 
Μεγάρων). 

Σαξίδι ςτθν Κριτθ. 
Μίνωασ και Θθςζασ. 

Ο Θθςζασ ςτον 
λαβφρινκο. 

Ο Θθςζασ ςκοτϊνει τον 
Μινϊταυρο. 

Επιςτροφι ςτθν Ακινα. 
Θάνατοσ του Αιγαία. 

Ο Θθςζασ βαςιλιάσ. 
Ειρθνικά ζργα. 

 

ςυγκροφςεισ και ςκοπιμότθτεσ τθσ 

εποχισ και να ερμθνεφςουν ειδικότερα 

ςε ςυμβολικό επίπεδο τθ διαμάχθ 

Θθςζα και Μίνωα ωσ τθ ςφγκρουςθ 

Ακθναίων και Μινωιτϊν. 

Να ςυνδζςουν τον μφκο για τον 

λαβφρινκο με τθν ανκρϊπινθ 

αναηιτθςθ τθσ επίλυςθσ δφςκολων 

ηθτθμάτων και τθσ ερμθνείασ φυςικϊν 

φαινομζνων.  

Να αξιολογιςουν και να εντάξουν ςτθν 

πραγματικότθτα τθσ εποχισ οριςμζνα 

από τα ειρθνικά ζργα του Θθςζα,  (π.χ. 

ζνωςθ των διμων τθσ Αττικισ). 

 

 ςυλλογικά 
υποκείμενα 

 ενςυναίςκθςθ 

άκλουσ του Θθςζα. 

υηιτθςθ για τισ αιτίεσ των 

εχκρικϊν ςχζςεων ανάμεςα 

ςτισ πόλεισ-κράτθ ςτθν αρχαία 

Ελλάδα (ειδικότερα ανάμεςα 

ςτθν Ακινα και τα Μζγαρα, 

ςτθν Ακινα και τθν Κριτθ).  

χεδιαςτικι αναπαράςταςθ 

του λαβφρινκου.   

Καταςκευι από τουσ μακθτζσ 

παιχνιδιοφ αναηιτθςθσ τθσ 

ςωςτισ πορείασ που κα ζχει 

τθ μορφι λαβφρινκου. 

Παιχνίδι ρόλων: Ο Θθςζασ 

εκφράηει τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματά του.  

Διατφπωςθ υποκζςεων για 

διαφορετικοφσ τρόπουσ 

δράςθσ του ιρωα ςε κάκε 

άκλο και για τισ ςυνζπειζσ 

τουσ. 

3) Αργοναυτική Να κατανοιςουν ότι ο ιρωασ 
αμφιςβθτεί τθν εδραιωμζνθ εξουςία 

εκςτρατεία  εξζλιξθ Δθμιουργία χάρτθ για τθν 
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εκςτρατεία 

τθν Ιωλκό πριν από τθν 
εκςτρατεία. Πελίασ και 
Ιάςονασ. 

Σο χρυςόμαλλο δζρασ 
και ο ςυμβολιςμόσ του. 

Η Αργϊ και οι 
Αργοναφτεσ. 

Ο Φρίξοσ και θ Ζλλθ. 

Από τθν Ιωλκό ςτθν 
Κολχίδα. 

Οι άκλοι του Ιάςονα. 

Αναφορζσ ςτθ 

ςκανδιναβικι και τθν 

κζλτικθ μυκολογία όπου 

εμφανίηεται, επίςθσ, το 

κζμα τθσ εκςτρατείασ 

για τθν αναηιτθςθ 

πλοφτου. 

 

και γι’ αυτό  απομακρφνεται για να 
εκτελζςει μια αποςτολι που μοιάηει 
ακατόρκωτθ.  

Να αντιμετωπίςουν τθν Αργοναυτικι 
Εκςτρατεία ωσ ςυμβολικι αποτφπωςθ 
των μετακινιςεων των λαϊν και των 
πλθκυςμϊν.  

Να διακρίνουν ότι ςτθν Αργοναυτικι 
Εκςτρατεία διαφορετικζσ δυνάμεισ 
εκείνθσ τθσ εποχισ ενϊνονται και 
ςυςπειρϊνονται με ςτόχο  τθν 
κατάκτθςθ νζων πλοφςιων περιοχϊν.  

Nα γνωρίηουν ότι μζςω του δζρματοσ 
των ηϊων (π.χ. των προβάτων) οι 
χρυςοκιρεσ «αλίευαν» πολφτιμα 
μζταλλα. 

 

καλάςςιοι δρόμοι 

 ναυςιπλοϊα  

αποικιςμόσ 

τεχνολογικι εξζλιξθ 

αποτφπωςθ τθσ καλάςςιασ 

πορείασ τθσ Αργοφσ.  

χεδιαςτικι αναπαράςταςθ 

τθσ Αργοφσ κι εντοπιςμόσ των 

επιμζρουσ τμθμάτων του 

καραβιοφ.  

Αναηιτθςθ ςφγχρονων 

ομοιωμάτων πλοίων (υλικϊν ι 

προςομοιωμζνων). 

Δθμιουργία καταλόγου-

προςκλθτθρίου με τα ονόματα 

των θρϊων – ςυντρόφων που 

κατάγονταν από διαφορετικζσ 

περιοχζσ τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ 

και ςυμμετείχαν ςτθν 

Αργοναυτικι Εκςτρατεία.  

υηιτθςθ και ανάδειξθ 

ομοιοτιτων και διαφορϊν ςε 

εκςτρατευτικά εγχειριματα 

ςτθν αρχαία ελλθνικι 

μυκολογία και τθ μυκολογία 

άλλων λαϊν.   

Δθμιουργία κόμικ με κζμα τθν 
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αρπαγι του χρυςόμαλλου 

δζρατοσ. Δυνατότθτα χριςθσ 

του λογιςμικοφ pivot 

animator.  

Δθμιουργία εννοιολογικοφ 

χάρτθ με τισ απόψεισ των 

παιδιϊν για τθν ερμθνεία του 

μφκου. Δυνατότθτα χριςθσ 

του λογιςμικοφ 

χαρτογράφθςθσ kidspiration. 

4) Σρωικόσ πόλεμοσ 

Απαγωγι Ελζνθσ. 

φναξθ των Ελλινων 
ςτθν Αυλίδα. Θυςία τθσ 
Ιφιγζνειασ. 

Πολιορκία και άλωςθ τθσ 
Σροίασ. 

Δζκατοσ χρόνοσ 
πολζμου. Θάνατοσ του 
Αχιλλζα. Δοφρειοσ ίπποσ. 

Σαφικά ζκιμα και 
ςφγκριςι τουσ. 

Να αφθγοφνται τον μφκο του Σρωικοφ 
πολζμου και να περιγράφουν τισ 
ενζργειεσ των πρωταγωνιςτϊν του. 

Να εκτιμοφν τουσ ιρωεσ μζςω των 
ςτάςεων και των πράξεϊν τουσ. 

Να διακρίνουν ότι ςτον μφκο του 
Σρωικοφ πολζμου κρφβεται θ ιςτορικι 
αλικεια ότι διαφορετικζσ δυνάμεισ 
ςυςπειρϊκθκαν και ςυμμετείχαν ςτθν 
εκςτρατεία για τθν κατάκτθςθ νζων, 
πλοφςιων εδαφϊν. 

Να γνωρίςουν ικθ και ζκιμα τθσ εποχισ 
(θ θκικι ευκφνθ απζναντι ςτον νεκρό, θ 
υςτεροφθμία, θ φιλοξενία, θ κζςθ τθσ 
γυναίκασ) και να τα ςυςχετίςουν με 

 πολιορκία  

εχκρόσ  

ανκρωποκυςία 

 τελετουργία ταφισ 

 λάφυρα πολζμου 

 Δοφρειοσ ίπποσ 

θ μαντεία   

ίδρυςθ πόλεων από ζνα 
γενάρχθ ιρωα 

 

Αίτια/ςυνζπειεσ 

 Ενςυναίςκθςθ 

 μφκοσ  

ιςτορικι αλικεια 

υηιτθςθ για τθν απόφαςθ 

των Ελλινων να 

εκςτρατεφςουν κατά τθσ 

Σροίασ - Διατφπωςθ 

επιχειρθμάτων «μπαίνοντασ 

ςτθ κζςθ του» Μενζλαου. 

Δραματοποίθςθ με τθν τεχνικι 

του «διαδρόμου τθσ 

ςυνείδθςθσ ι των εςωτερικϊν 

φωνϊν» για τθν απόφαςθ τθσ 

κυςίασ τθσ Ιφιγζνειασ. 

υηιτθςθ για τθ ςχζςθ 

ανκρωποκυςίασ και 

εξευμενιςμοφ του κείου ςε 
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Καταςτροφι τθσ Σροίασ. 

Αινείασ. 

 

ςθμερινζσ ςυνικειεσ.  

Να αναγνωρίςουν ότι ο Σρωικόσ 

Πόλεμοσ μζςω τθσ αφιγθςθσ του 

Ομιρου ςτθν Ιλιάδα αποτελεί 

παγκόςμια πολιτιςμικι παρακατακικθ. 

διάφορεσ κρθςκείεσ και 

πολιτιςμοφσ. Αναηιτθςθ 

αντίςτοιχων μφκων.  

Απόδοςθ χαρακτθριςμϊν ςτα 

ςθμαντικότερα πρόςωπα του 

Σρωικοφ πολζμου και 

αιτιολόγθςι τουσ, ςφμφωνα 

με τθ ςτάςθ και τισ πράξεισ 

τουσ.  

Περιγραφικι αναπαράςταςθ 

τθσ πολιορκίασ τθσ Σροίασ από 

ζναν Αχαιό κι ζναν Σρϊα 

πολεμιςτι.  

υηιτθςθ για τισ ςυνζπειεσ 

του πολζμου και υποςτιριξθ 

με επιχειριματα τθσ ανάγκθσ 

επικράτθςθσ τθσ ειρινθσ.  

Καταςκευι του Δοφρειου 

ίππου ςτθν τάξθ με 

ανακυκλϊςιμα υλικά. 

Αναηιτθςθ επειςοδίων του 

Σρωικοφ πολζμου ςτθν 
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ελλθνικι αγγειογραφία.  

υηιτθςθ για τθ ςθμαςία 

εκφράςεων από τθν Ιλιάδα 

που χρθςιμοποιοφνται ακόμθ 

και ςιμερα (π.χ. Δοφρειοσ 

Κπποσ, Αχίλλειοσ πτζρνα, 

Ωραία Ελζνθ, Αςκόσ  του 

Αιόλου, Μιλο τθσ Ζριδασ) και 

διατφπωςθ ςχετικϊν 

παραδειγμάτων. 

Δθμιουργία κόμικ  με 

πρόςωπα ιρωεσ του Σρωικοφ 

πολζμου.  

Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του 

λογιςμικοφ Cartoon Story 

Maker v1.1 για τθν 

αναπαράςταςθ ςκθνϊν του 

Σρωικοφ Πολζμου. 

 5) Οδφςςεια 

Κίονεσ, Λωτοφάγοι, 
Κφκλωπασ (πίςτθ ςε ζνα 
μονόφκαλμο 
ανκρωπόμορφο τζρασ 
που ιταν κοινι ςε 

Να γνωρίςουν τα κυριότερα επειςόδια 

τθσ περιπζτειασ του Οδυςςζα. 

Να εκτιμιςουν ςθμαντικά 

χαρακτθριςτικά του Οδυςςζα (τόλμθ 

και κάρροσ, επινοθτικότθτα, αγάπθ για 

νόςτοσ  

φιλοξενία  

αρνθτικι παρζμβαςθ/ 
εφνοια των κεϊν 

 

 

Αποτφπωςθ του καλάςςιου 

ταξιδιοφ του Οδυςςζα ςε 

χάρτθ. Προςκικθ ςτον χάρτθ 

εικόνων-ςυμβόλων 

αντιπροςωπευτικϊν των 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν των 
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Ελλάδα, Φινλανδία, 
Ιρλανδία, Ιςλανδία, 
Εςκιμϊουσ Γροιλανδίασ, 
Ινδίεσ, Κίνα). Αναφορά 
ςτον «Μονομάτθ» και 
ςτον «Απατό Κανζνα» 
ςτισ νεοελλθνικζσ 
παραδόςεισ.  

Αίολοσ, Λαιςτρυγόνεσ, 
Κίρκθ. 

Ο Οδυςςζασ ςτον Άδθ. 

φνδεςθ Κφκλωπα και 
κυκλϊπειων τειχϊν του 
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ. 

Αντίςτοιχα φανταςτικά 
ταξίδια ςτθν ελλθνικι 
μυκολογία και τθ 
μυκολογία άλλων λαϊν.    

Από τισ ειρινεσ ςτθν 
Καλυψϊ. 

Νθςί των Φαιάκων. 
Γυριςμόσ ςτθν Ικάκθ. 
Μνθςτθροφονία. 

Αναγνϊριςθ του 
Οδυςςζα από τθν 

τθν πατρίδα, ςυμπαράςταςθ ςτουσ 

ςυντρόφουσ του, καρτερικότθτα, 

υπομονι). 

Να κατανοιςουν ότι ο μφκοσ του 

Οδυςςζα ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ 

τθσ ναυςιπλοϊασ και τθν αναηιτθςθ 

νζων εμπορικϊν προοριςμϊν, 

ταυτόχρονα όμωσ και με τθ διεφρυνςθ 

των πολιτιςμικϊν και γεωγραφικϊν 

οριηόντων. 

Να διακρίνουν ομοιότθτεσ ςε μφκουσ 

ελλθνικοφσ και άλλων λαϊν, ειδικότερα 

ςυγκρίνοντασ φανταςτικά ταξίδια.  

Να αναηθτιςουν τθν επιβίωςθ ςχετικϊν 

μφκων ςε ελλθνικζσ λαογραφικζσ 

παραδόςεισ. 

Να εξθγιςουν το ζκιμο τθσ φιλοξενίασ 

και να εκτιμιςουν  τθ ςθμαςία του.  

Να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

ωσ προσ το ζκιμο τθσ φιλοξενίασ ςτθν 

αρχαία Ελλάδα και τθ ςφγχρονθ 

ελλθνικι κοινωνία.   

περιοχϊν ςτισ οποίεσ ταξίδεψε 

ο ιρωασ.  

Καταςκευι τθσ ςχεδίασ του 

Οδυςςζα.  

Ανάγνωςθ και ςχολιαςμόσ 

αποςπαςμάτων από τθν 

Οδφσσεια.  

Προβολι και ςυηιτθςθ ςτθν 

τάξθ κινθματογραφικϊν 

ταινιϊν με κζμα τθν 

Οδφσσεια. 

Ενςυναιςκθτικι κατάνοθςθ 

και παρουςίαςθ των 

ςυναιςκθμάτων του Οδυςςζα 

που επιςτρζφει ςτθν πατρίδα 

του.   

υηιτθςθ και ανάδειξθ τθσ 

ςθμαςίασ του εκίμου τθσ 

φιλοξενίασ ςτθν αρχαία 

Ελλάδα. 

φγκριςθ και ανάδειξθ 

ομοιοτιτων και διαφορϊν ωσ 
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Πθνελόπθ. Να χαρτογραφιςουν το ρόλο τθσ 

γυναίκασ ςτον κόςμο των ομθρικϊν 

επϊν (ενςάρκωςθ τθσ ιδζασ τθσ 

ομορφιάσ, ςφηυγοσ, ερωμζνθ, μάγιςςα, 

φιλόξενθ πριγκίπιςςα, πρόςφυγασ 

πολζμου, θ γυναίκα ωσ πολεμικό 

λάφυρο κ.ά). 

προσ το ζκιμο τθσ φιλοξενίασ 

ςτισ παραδόςεισ άλλων λαϊν.   

Τποςτιριξθ με επιχειριματα 

τθσ προςταςίασ όςων 

προζρχονται από άλλθ χϊρα 

και βρίςκονται ςε ανάγκθ  

(π.χ. άςυλο-ικζτεσ-πρόςφυγεσ)  

και τθσ αποδοχισ των 

«ξζνων».  

Ε.ϋ Αρχετυπικοί μφθοι 

(4 ϊρεσ) 

1. Δαίδαλοσ και  Κκαροσ:   

φνδεςθ με τον μινωικό 
πολιτιςμό. 

2.Ορφζασ. Παράλλθλα, 
αναφορά ςτουσ 
περουβιανοφσ μφκουσ 
του Manco Cαpac 
ςχετικά με τθν καταγωγι 
των Κνκασ. 

3. Σο άγγιγμα και τα 
αυτιά του βαςιλιά Μίδα. 

Να γνωρίςουν μφκουσ που προβάλλουν 

ςυγκεκριμζνα πρότυπα: δικαιοςφνθ, 

ανάγκθ για ελευκερία, αξία του μζτρου,  

επικυμία καταξίωςθσ, ευφυία, 

εφευρετικότθτα. 

 Να εξετάςουν, παράλλθλα, μφκουσ 

αντίςτοιχθσ κεματολογίασ από άλλουσ 

λαοφσ. 

Να ανακαλφψουν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ ωσ προσ τα κοινωνικά 

πρότυπα ςτουσ μφκουσ άλλων λαϊν.  

 

Θεοί/κνθτοί  

μινωικόσ πολιτιςμόσ 

 κοινωνικά πρότυπα 

 κοινωνικζσ αξίεσ 

 κεοποίθςθ κοινωνικϊν 

αξιϊν 

 

ενςυναίςκθςθ Ανάγνωςθ μφκων και 

ςυηιτθςθ για τα πρότυπα που 

προβάλλουν.  

Διαςκευι διαλόγων των 

θρϊων των μφκων και 

κατανόθςθ των ςτάςεων και 

των πράξεϊν τουσ. 

Άςκθςθ δθμιουργικισ γραφισ 

με αφόρμθςθ πίνακεσ 

ηωγραφικισ που ζχουν 

κζματα, όπωσ «Δαίδαλοσ και 

Κκαροσ» (ενδεικτικά: A. van 

Dyck, Cesari Giuseppe, Charles 

Paul Landon, Domenico Piola, 
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4. Οιδίποδασ και φίγγα. 

Ο Θωρ ςτθ χϊρα των 
γιγάντων (κανδιναβία). 

5. Θεοποίθςθ 
ςθμαντικϊν κοινωνικϊν 
αξιϊν για τουσ Αρχαίουσ 
Ζλλθνεσ: H Θζμισ 
(δικαιοςφνθ) και οι 
κόρεσ τθσ Ειρινθ, 
Ευνομία, Δίκθ. 

Επίςθσ θ  Φιμθ, θ Νίκθ 

Οι Μοίρεσ (Κλωκϊ, 
Λάχεςισ, Άτροποσ): το 
πεπρωμζνο του 
ανκρϊπου.   

Jacob Peter Gowy). 
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Β. ΜΕΡΟ 

Οικογενειακή Ιςτορία: 

Οι μικρζσ ιςτορίεσ ςυναντοφν τη μεγάλη ιςτορία 

(15-20 ϊρεσ) 

1.Εγϊ ςτο χρόνο: Η δική 

μου αυτοβιογραφική 

γραμμή  

Να κατανοοφν τθν ζννοια του χρόνου 

και τθσ μεταβολισ/αλλαγισ ςτθ ηωι 

τουσ, να εξοικειωκοφν με και να  

ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα 

υπολογιςμοφ και καταγραφισ του 

χρόνου και των μεταβολϊν ςτθ ηωι 

τουσ. 

Να καταςτοφν ικανοί /-ζσ να 

ιςτορικοποιοφν το παρόν τουσ και να το 

ςυνδζουν με το παρελκόν. 

Να αιτιολογοφν τθν επιλογι των 

ςθμαντικότερων γεγονότων που 

αφοροφν τθν ατομικι και οικογενειακι 

τουσ ιςτορία.  

Να αναπτφξουν αυτοεκτίμθςθ και 

διάκεςθ αποτίμθςθσ για παλαιότερεσ 

πράξεισ, ςυμπεριφορζσ, αντιλιψεισ και 

ατομικι βιογραφία 

γενεά  

οικογενειακι ιςτορία 

 γενεαλογικό δζντρο 

 

 

επίςθμθ ιςτορία 

μικροϊςτορία  

βιο-ιςτορία 

 ςυνζχεια/αλλαγι 

 παρελκόν-παρόν-

μζλλον  

ατομικι/ςυλλογι 

μνιμθ 

γραπτζσ μαρτυρίεσ 

προφορικζσ 

μαρτυρίεσ 

φωτογραφικζσ 

μαρτυρίεσ 

Δθμιουργία αυτοβιογραφικισ 

γραμμισ. 

Παρουςίαςθ των αλλαγϊν 

ςτθν προςωπικι και 

οικογενειακι τουσ ηωι 

επιςθμαίνοντασ γεγονότα που 

ςυνδζονται με τον χρόνο.  

Παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ 

και ςχεδιαςτικζσ 

αναπαραςτάςεισ για τον 

υπολογιςμό του χρόνου 

(γενζκλια, εποχζσ, μινεσ, 

εβδομάδεσ, θμζρεσ). 

φνκεςθ αυτοβιογραφικϊν 

κειμζνων με τθ χριςθ λζξεων 

που δθλϊνουν τον χρόνο 

(όροι, χρονικά επιρριματα, 
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ςτάςεισ τουσ.  

Να διακρίνουν ςε παραμφκια και 

ιςτορίεσ τθσ παιδικισ τουσ θλικίασ τον 

τρόπο ηωισ και τισ ςυνικειεσ 

παλαιότερων εποχϊν.  

Να ςυςχετίηουν γεγονότα που αφοροφν 

τθν προςωπικι και οικογενειακι 

ιςτορία με μεγαλφτερα ιςτορικά 

αφθγιματα (τοπικι αλλά και εκνικι 

ιςτορία).  

 επιρρθματικζσ φράςεισ). 

 Επιλογι και τοποκζτθςθ ςτον 

χρόνο γεγονότων τθσ 

προςωπικισ και οικογενειακισ 

τουσ ιςτορίασ.  

Παρουςίαςθ προςωπικϊν 

ενκυμίων και βιωμάτων τθσ 

πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ 

(βρεφικά ροφχα, παλιά, 

παιχνίδια, κάρτεσ γενεκλίων, 

λεφκωμα μωροφ, 

φωτογραφίεσ από 

διαφορετικζσ θλικίεσ, 

οικογενειακζσ ιςτορίεσ).  

Καταγραφι των βιωμζνων 

εμπειριϊν των γονζων και των 

παπποφδων τουσ από τθ δικι 

τουσ παιδικι θλικία και 

ςφγκριςθ του τρόπου 

ανατροφισ και των προτφπων 

τότε και ςιμερα.  

φγκριςθ του τρόπου 

ανατροφισ των παιδιϊν και 

των προτφπων ςε διαφορετικά 
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πολιτιςμικά περιβάλλοντα. 

Αφιγθςθ αγαπθμζνων 

παραμυκιϊν και ιςτοριϊν και 

ανάδειξθ φανταςτικϊν και 

πραγματικϊν ςτοιχείων, που 

αφοροφν τον τρόπο ηωισ και 

τισ ςυνικειεσ παλαιότερων 

εποχϊν (ανεμόμυλοσ/ άλεςμα 

καρπϊν/διατροφι, άλογο ωσ 

μεταφορικό μζςο). 

2. Μία οικογενειακή 

φωτογραφία και  Όψεισ 

τησ οικογενειακήσ 

αλληλογραφίασ 

Να διακρίνουν ςτοιχεία που αφοροφν 

τισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, 

κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτθριςτικά τθσ οικογζνειασ.  

Να επιςθμάνουν ςτοιχεία που αφοροφν 

το κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο 

τθσ εποχισ ςτθν οποία δθμιουργικθκε 

το φωτογραφικό τεκμιριο.  

Να κατανοοφν τθ χριςθ τθσ 

φωτογραφίασ και τθσ επιςτολογραφίασ 

ωσ ιςτορικϊν πθγϊν.  

Να προςεγγίςουν κριτικά το 

φωτογραφικό τεκμιριο για τθν 

πρόγονοι 

 κοινωνικι κινθτικότθτα 

(ανοδικι / κακοδικι) 

 γενεαλογικι ιςτορία 

 

οπτικι πθγι 

 χϊροσ   

κοινωνικι ιςτορία 

 πολιτιςμικι 

ιςτορία 

 οικονομικι ιςτορία 

ιςτορία των 

επαγγελμάτων 

 οπτικόσ 

αλφαβθτιςμόσ 

υλλογι ζγχρωμων και 

αςπρόμαυρων οικογενειακϊν 

φωτογραφιϊν και 

κατθγοριοποίθςι τουσ, 

ςφμφωνα με τθν παλαιότθτά 

τουσ ι και το κζμα τουσ.  

φνκεςθ λεηάντασ για κάκε 

φωτογραφία.  

Δθμιουργία μίασ 

εικονοϊςτορίασ με κζμα τθν 

ατομικι τουσ ιςτορία και τθ 

χριςθ των δικϊν τουσ 

φωτογραφιϊν. 
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ανάδειξθ ςτοιχείων που αφοροφν τθν 

οικογενειακι ταυτότθτα και κουλτοφρα, 

αλλά και το κοινωνικό και ιςτορικό 

πλαίςιο ςτο οποίο δθμιουργικθκε. 

Να κάνουν χριςθ κριτθρίων για να 

διακριβϊςουν τθν παλαιότθτα των 

φωτογραφιϊν.  

Να ςυλλζξουν ςτοιχεία για τισ 

μετακινιςεισ τθσ οικογζνειασ (και του 

πατζρα και τθσ μθτζρασ). 

Να ςυλλζξουν ςτοιχεία για το 

μορφωτικό επίπεδο των ςυγγενικϊν 

τουσ προςϊπων (όπωσ φοίτθςθ ςε 

ςυγκεκριμζνα ςχολεία και ςχολζσ). 

Να ςυλλζξουν ςτοιχεία για το επίπεδο 

υγείασ των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων 

ςτθ διαδρομι του βίου τουσ και ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ ιδιαίτερεσ 

επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ 

και οικονομικζσ ςυνκικεσ που βίωςαν. 

 Διατφπωςθ υποκζςεων ωσ 

προσ το ποιοσ ζκανε τθ λιψθ 

τθσ φωτογραφίασ, τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ ζγινε 

θ λιψθ, τα πρόςωπα ςτα 

οποία απευκφνεται. 

Κριτικι παρατιρθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν ενόσ 

φωτογραφικοφ  τεκμθρίου, 

όπωσ γωνία λιψθσ, εςτίαςθ, 

φόντο, φωτιςμόσ. 

Επιςιμανςθ του τρόπου 

ςτάςθσ και ενδυμαςίασ των 

απεικονιηόμενων προςϊπων.  

 

3. Σο οικογενειακό μου 

δζντρο 

Να γνωρίηουν τα ονόματα των μελϊν 

τθσ οικογζνειάσ τουσ, των παπποφδων 

ςυγγζνεια   

γενιά  

αφιγθςθ Δθμιουργία οικογενειακοφ 

δζντρου εμπλουτιςμζνου με 

ςτοιχεία όπωσ το επάγγελμα, 
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και των προπαπποφδων τουσ. 

Να κατανοοφν τισ ςχζςεισ ςυγγζνειασ 

μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ.  

Να διαπιςτϊνουν τθν προζλευςθ του 

βαφτιςτικοφ τουσ ονόματοσ. 

Να διερευνοφν τθν προζλευςθ του 

οικογενειακοφ ονόματοσ (επικζτου) και 

να επιχειροφν ςυςχετίςεισ ωσ προσ το 

επάγγελμα των προγόνων, τον τόπο 

καταγωγισ τουσ κι ακόμθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τουσ. 

Να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

ωσ προσ τθ ςειρά του οικογενειακοφ 

ονόματοσ (διαφορετικά ςε άλλεσ χϊρεσ-

Ιςπανία-Μεξικό). 

Να ςυγκρίνουν τα δικά τουσ 

οικογενειακά δζντρα με τα  

οικογενειακά δζντρα παιδιϊν τθσ τάξθσ 

τουσ που είναι είτε ελλθνικισ 

καταγωγισ είτε προζρχονται από 

διαφορετικζσ χϊρεσ. 

οικογενειακό όνομα  

οικογενειακι ιςτορία 

τόποσ καταγωγισ  

μθτρικό επϊνυμο   

πατρικό επϊνυμο  

πρόγονοσ  

απόγονοσ  

ο τόποσ καταγωγισ, το ζτοσ 

γζννθςθσ των μελϊν τθσ 

οικογζνειασ, ο αρικμόσ των 

παιδιϊν (αναγνϊριςθ 

ςτρατθγικϊν γάμου και 

τεκνοποιίασ). 

φγκριςθ του τρόπου γραφισ 

του επικζτου ςτα αρχαία και 

βυηαντινά χρόνια μζςω τθσ 

αξιοποίθςθσ εικονιςτικϊν και 

γραπτϊν πθγϊν (επιτφμβιεσ 

ςτιλεσ, κείμενα).   

Αποτφπωςθ ςτον γεωγραφικό 

χάρτθ διαδρομϊν ηωισ των 

παπποφδων και των 

γιαγιάδων τουσ. 

Παρουςίαςθ ςτθν τάξθ 

τραγουδιϊν, χορϊν και 

παιχνιδιϊν που δθλϊνουν 

ςυνικειεσ διαφορετικϊν 

εποχϊν, αλλά ςτα ίδια  

περιβάλλοντα που ςυνδζονται 

με τθν καταγωγι των παιδιϊν.  
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4. Ο χάρτησ καταγωγήσ 

τησ οικογζνειάσ μου  

Να γνωρίςουν τον τόπο γζννθςθσ των 

ίδιων και των προγόνων τουσ.  

Να διερευνοφν τα αίτια των 

μετακινιςεων και τθσ εγκατάςταςθσ ςε 

νζεσ περιοχζσ και αντίςτοιχα τουσ 

λόγουσ εγκατάςταςθσ  ςε αυτζσ.  

Να γνωρίςουν τα μζςα μεταφοράσ που 

αξιοποιοφνταν παλαιότερα.  

Να διακρίνουν τθν 

ετερογζνεια/πολυςυλλεκτικότθτα τθσ 

ταυτότθτάσ τουσ και γενικότερα τισ 

ποικίλεσ ρίηεσ και πολιτιςμικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ (πχ. γλϊςςα) που 

ςυγκροτοφν τθν τοπικι, τθν εκνικι και 

τθν οικογενειακι ταυτότθτα. 

Να  κατανοοφν τθν ακολουκία και 

αλλθλεξάρτθςθ των ιςτορικϊν 

γεγονότων διαμορφϊνοντασ μια 

αίςκθςθ ςυνζχειασ ςτον χρόνο. 

Να εξοικειωκοφν βακμιαία με τθ χριςθ 

ιςτορικϊν εννοιϊν που αφοροφν τον 

χρόνο και τον χϊρο. 

ατομικι ταυτότθτα  

ετερόγενεια  

μετανάςτευςθ  

βιοποριςμόσ  

αναηιτθςθ εργαςίασ  

προςφυγιά 

Αλλαγι / ςυνζχεια Δθμιουργία χαρτϊν και 

αποτφπωςθ τθσ πορείασ 

καταγωγισ των ίδιων των 

μακθτϊν, των γονζων και των 

προγόνων τουσ.   

Διερεφνθςθ του 

οικογενειακοφ παρελκόντοσ 

και καταγραφι του αρικμοφ 

των μελϊν κάκε οικογζνειασ 

ςε διαφορετικζσ γενιζσ, όπωσ 

επίςθσ τθσ εκνοτικισ 

καταγωγισ, τθσ ομιλοφμενθσ 

γλϊςςασ και τθσ κρθςκευτικισ 

τουσ ταυτότθτασ.  
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5. Ζνα αντικείμενο από 

τα παλιά: οικογενειακά 

κειμήλια, προςωπικά 

ενθφμια 

 

 

Να διακρίνουν τθν αντικειμενικι, υλικι 
και ιςτορικι αξία, αλλά και τθ 
ςυναιςκθματικι, υποκειμενικι αξία 
υλικϊν τεκμθρίων του οικογενειακοφ 
παρελκόντοσ.  

Να αφθγοφνται  τθν ιςτορία των 
οικείων αντικειμζνων ςτθν τάξθ (τρόποσ 
απόκτθςθσ και χριςθσ τουσ, πρόςωπο/-
α που τουσ ανικαν, θ διαγενεακι 
μεταβίβαςι τουσ, χρόνοσ/τόποσ/υλικά 
και τρόποι καταςκευισ τουσ).   

Να αναηθτιςουν ςτοιχεία για το 
πλαίςιο ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ 
δθμιουργικθκε ι αποκτικθκε το 
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.  

Να εξοικειωκοφν με τα υλικά τεκμιρια 
του παρελκόντοσ, τισ αξίεσ και τισ 
ςυνικειεσ μίασ άλλθσ εποχισ.  

Να διακρίνουν και να αξιολογοφν τον 
διαφορετικό τρόπο ανάδειξθσ ενόσ 
παρόμοιου οικογενειακοφ κειμθλίου.  

Να διερευνοφν τα αίτια για τθν 
τάςθ/ςυρμό τθσ ςυγκρότθςθσ 
ςυλλογϊν με παλαιά αντικείμενα και να 
ςυμπεραίνουν τισ ςυνζπειεσ του 
ςυρμοφ αυτοφ για τθν ιςτορικι ςκζψθ 
των ανκρϊπων και τθ ςχζςθ τουσ με το 

οικογενειακό κειμιλιο 

 οικογενειακό παρελκόν  

οικογενειακι κουλτοφρα  

πολιτιςτικι παράδοςθ 

Τλικζσ/άυλεσ 

μαρτυρίεσ του 

παρελκόντοσ 

Διερεφνθςθ και παρουςίαςθ 

τθσ ιςτορίασ ενόσ 

οικογενειακοφ κειμθλίου.  

Αιτιολόγθςθ τθσ ςυμβολικισ  

αξίασ του αντικειμζνου για τθν 

οικογζνεια.  

φγκριςθ του τρόπου χριςθσ 

του αντικειμζνου ςτο 

παρελκόν και ςιμερα.  

υμπαράκεςθ παρόμοιων 

αντικειμζνων και παρόμοιων ι 

διαφορετικϊν ιςτοριϊν. 

φγκριςι τουσ ωσ προσ τον 

τρόπο χριςθσ των 

αντικειμζνων ςε διαφορετικά 

οικογενειακά και πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα.  
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παρελκόν. 

Να διακρίνουν τισ διαφορετικζσ 

ςθμαςίεσ που ζχει ζνα κοινό 

αντικείμενο ςφμφωνα με τθν ατομικι 

βιογραφία κάκε ανκρϊπου.  

Να εξοικειωκοφν με εναλλακτικζσ 

ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ. 

Αφιγθςθ διαφορετικϊν 

εμπειριϊν και ιςτοριϊν με 

αφορμι ζνα αντικείμενο που 

είναι οικείο ςτθν κακθμερινι 

τουσ ηωι.  
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6. Ζνα κτήριο αφηγείται 

τη δική του ιςτορία: το 

ςπίτι μου, το ςχολείο 

μου, ζνα κτήριο ςτη 

γειτονιά μου.  

Να γνωρίηουν ςτοιχεία που αφοροφν 

τουσ πρϊτουσ ιδιοκτιτεσ ι τουσ 

δθμιουργοφσ του δικοφ τουσ ςπιτιοφ.  

Να γνωρίςουν τισ διαφορετικζσ φάςεισ 

ςτθν ιςτορία ενόσ κτθρίου και κυρίωσ 

να εντοπίςουν τθν αλλθλοδιαδοχι των 

ιδιοκτθτϊν (ειρθνικι ι βίαιθ) και των 

χριςεϊν του. 

Να ςυγκρίνουν τισ κοινζσ αλλά και 

διαφορετικζσ νοθματοδοτιςεισ ενόσ 

ςπιτιοφ από τα μζλθ μιασ οικογζνειασ.  

Να ανακαλφπτουν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ για τθ ςθμαςία τθσ κατοικίασ 

ςφμφωνα με εμπειρίεσ μακθτϊν από 

διαφορετικά περιβάλλοντα καταγωγισ.  

Να ανακαλφπτουν ςτοιχεία για τισ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ που χτίςτθκε το 

κτιριο, τθν ταυτότθτα τθσ γειτονιάσ, τθν 

ταυτότθτα των ατόμων που το 

χρθςιμοποιοφν.  

Να εντοπίςουν αλλαγζσ που με τθν 

πάροδο του χρόνου ςθμειϊνονται ςτο 

ςχολείο τουσ (ςτο κτιριο, ςτον 

εςτία 

ςχολείο  

γειτονιά  

κοινότθτα (ο τόποσ μου) 

Ατομικι μνιμθ 

 ςυλλογικι μνιμθ  

αλλαγι/ςυνζχεια 

 υλικό τεκμιριο 

 άυλθ μαρτυρία 

χεδιαςτικι αναπαράςταςθ 

του ςπιτιοφ ι καταςκευι 

μακζτασ ςτθν οποία να 

αναδεικνφονται ςτοιχεία τθσ 

χριςθσ του κτθρίου και θ 

ςθμαςία του για όςουσ 

διαμζνουν ςε αυτό.  

Παρουςίαςθ φωτογραφιϊν 
από προθγοφμενεσ κατοικίεσ 
τθσ οικογζνειάσ τουσ και 
ςφγκριςθ του τρόπου 
διαβίωςθσ ςε αυτζσ.  

Περιιγθςθ ςτθ γειτονιά και 

φωτογράφιςθ κτθρίων που 

δθμιουργικθκαν ςε 

παλιότερεσ εποχζσ. 

υλλογι προφορικϊν 

μαρτυριϊν που προβάλλουν 

άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ιςτορίασ 

και τθσ χριςθσ ενόσ κτθρίου.  
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εξοπλιςμό του, ςτα ςχολικά βιβλία, ςτο 

διδακτικό προςωπικό, ςτο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, ςτον κανονιςμό 

λειτουργίασ του, ςτον τρόπο 

αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτισ 

ποινζσ που καταλογίηονταν). 

Να είναι ςε κζςθ να ςυμπεράνουν ότι θ 

οικογενειακι και θ τοπικι ιςτορία 

βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ. 

 

7. Ζνασ ήρωασ ςτο ςπίτι 

μου 

Να δθμιουργοφν ομαδικά οδθγοφσ 

ςυνζντευξθσ ςτθν τάξθ με ειδικότερα 

κζματα τθσ οικογενειακισ και 

κοινωνικισ ηωισ ςτο παρελκόν 

(επαγγελματικζσ αςχολίεσ, παιδικι 

εργαςία, κατοικία, ςυνκικεσ διαβίωςθσ,  

τρόποι μεταφοράσ και επικοινωνίασ, 

ζμφυλεσ ςχζςεισ, δραςτθριότθτεσ 

ελεφκερου χρόνου). 

Να αναπτφξουν επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ, ενςυναίςκθςθ, γλωςςικι 

ευαιςκθςία, ανοχι, ςεβαςμό ςτθ 

διαφορετικότθτα και αλλθλεγγφθ.  

Να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ νζων 

τεχνολογιϊν κατά τθν θχογράφθςθ ι 

επαγγελματικζσ αςχολίεσ 

 κοινωνικι ηωι  

κζςθ τθσ γυναίκασ 

 κατοικία  

δραςτθριότθτεσ 

ελεφκερου χρόνου 

πρόςφατο 

παρελκόν 

ιςτορίεσ ηωισ 

 διαςταφρωςθ 

προφορικϊν και 

γραπτϊν τεκμθρίων 

υγκρότθςθ οδθγϊν 

ςυνζντευξθσ, δομθμζνων ι 

θμιδομθμζνων. 

Χριςθ ςυςκευϊν 

θχογράφθςθσ, 

βιντεοςκόπθςθσ.  

Κάκετθ ι και οριηόντια 

ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων.  

Διαπίςτωςθ κοινϊν αλλά και 

διαφορετικϊν ερμθνειϊν, 

πολλαπλϊν «αλθκειϊν».  

Διαςκευι διαλόγων και 

δραματοποίθςι τουσ  ςτο 
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τθν βιντεοςκόπθςθ των ςυνεντεφξεων. 

 Να εξετάηουν αναςτοχαςτικά 

ακοφγοντασ ξανά  τισ καταγεγραμμζνεσ 

εμπειρίεσ του παρελκόντοσ και 

επιχειρϊντασ ςυγκρίςεισ μεταξφ τουσ ι 

με άλλου είδουσ πθγζσ (φωτογραφικό 

υλικό, ιςτορικά βιβλία, ντοκιμαντζρ) για 

τισ ίδιεσ κεματικζσ κατθγορίεσ που είχαν 

αρχικά τεκεί κατά τθ ςφνταξθ του 

οδθγοφ τθσ ςυνζντευξθσ (ι και για νζεσ 

που αναδφκθκαν κατά τθ διεξαγωγι 

κάκε ςυνζντευξθσ). 

Να διερευνοφν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ ςτθ ηωι κάκε πλθροφορθτι 

ςε ςυνάρτθςθ με το φφλο, τθν 

οικονομικι του κατάςταςθ, τθν 

κοινωνικι του κζςθ, τον τόπο 

καταγωγισ του, τθν εκνοπολιτιςμικι 

του ταυτότθτα. 

πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ 

μιασ κεατρικισ παράςταςθσ ι 

ακόμθ μιασ κινθματογραφικισ 

ταινίασ με κζματα που ζχουν 

αναδειχκεί από τισ 

προφορικζσ μαρτυρίεσ. 

Εικαςτικι αναπαράςταςθ των 

ιςτοριϊν ηωισ. 

Δθμιουργία βιβλίων με ιρωεσ 

τουσ πλθροφορθτζσ.  

8. Σο μουςείο τησ τάξησ 

μασ:  δημιουργία μιασ 

ςυλλογήσ με ζνα θζμα 

από την οικογενειακή 

και τοπική ιςτορία (π.χ, 

Να διαμορφϊνουν κριτιρια για τθν 

ζνταξθ των υλικϊν και άυλων 

μαρτυριϊν του παρελκόντοσ ςε μία 

ςυλλογι όπωσ το  είδοσ και θ χριςθ των 

τεκμθρίων που ςυλλζγονται, το κζμα, 

μουςειακι ζκκεςθ 

 μουςειακά εκκζματα 

 οπτικοακουςτικι 

Τλικζσ/άυλεσ 

μαρτυρίεσ 

Διοργάνωςθ μουςειακισ 

ζκκεςθσ με τθν ενεργθτικι 

ςυμμετοχι των παιδιϊν, των 

γονζων τουσ και του 

διδακτικοφ προςωπικοφ.  



33 
 

την εκπαίδευςη,  τα 

ςχολικά βιβλία, ζνα 

ςημαντικό, παλιό κτήριο 

ςτην περιοχή τουσ) και 

ζκθεςή τησ ςτο ςχολείο 

ή ςε ζνα πολιτιςτικό 

κζντρο τησ περιοχήσ.    

το κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο που 

αναδεικνφεται.  

Να επιχειριςουν τισ δικζσ τουσ 

αναπαραςτάςεισ για το παρελκόν 

αξιοποιϊντασ κριτικά και επιλεκτικά  τισ 

εμπειρίεσ των πλθροφορθτϊν τουσ.  

Να ενιςχυκεί το ενδιαφζρον τουσ για το 

οικογενειακό παρελκόν και να 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διατιρθςθ τθσ 

οικογενειακισ ιςτορίασ και μνιμθσ. 

Να κατανοιςουν και να αναπτφξουν 

κετικι ςτάςθ για τθ ςυλλεκτικι 

δραςτθριότθτα και τθ ςκοπιμότθτά τθσ.  

Να εξοικειωκοφν με τισ κφριεσ 

μουςειακζσ λειτουργίεσ 

αναλαμβάνοντασ αρμοδιότθτεσ που 

αφοροφν τθν ζκκεςθ και τθ διαχείριςθ 

μιασ ςυλλογισ (κεματικι 

κατθγοριοποίθςθ των υλικϊν και άυλων 

τεκμθρίων, επιλογι εκκεςιακϊν μζςων, 

ςφνκεςθ επεξθγθματικϊν κειμζνων, 

ςκθνικι αναπαράςταςθ,  ςιμανςθ, 

θχογραφθμζνθ/δραματοποιθμζνθ 

ςυλλογι Επιλογι των υλικϊν και άυλων 

τεκμθρίων και ζνταξι τουσ ςε 

επιμζρουσ κατθγορίεσ. 

φνκεςθ λεηαντϊν και άλλων 

πλθροφοριακϊν κειμζνων 

(ειςαγωγικά κείμενα 

ενοτιτων, τίτλοι).   

Χωρικι διάταξθ των 

αντικειμζνων, ϊςτε αυτά να 

«ςυνομιλοφν» και να 

ενκαρρφνεται θ ανάδειξθ 

περιςςότερων ιςτορικϊν 

νοθμάτων.  

Διαμόρφωςθ του εκκεςιακοφ 

χϊρου, ϊςτε να επιτρζπει 

εναλλακτικζσ διαδρομζσ.   

υγκρότθςθ μιασ 

οπτικοακουςτικισ ςυλλογισ 

που είναι δυνατό να τθρείται 

ςτο αρχείο και τθ βιβλιοκικθ 

τθσ τάξθσ και του ςχολείου. 

Δθμιουργία αφίςασ/ 

φυλλαδίου για τθν προβολι 
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ξενάγθςθ, προβολι ζκκεςθσ). τθσ ζκκεςθσ ςτο ςχολείο, ςτθν  

τοπικι κοινωνία και το 

Διαδίκτυο. 

 


