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ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 

Ένα εφαρμοσμένο παράδειγμα προσέγγισης εκθεσιακού υλικού με 

γνώμονα την ενσυναίσθηση, ως μικρή συμβολή στη συζήτηση για μία 

εναλλακτική διδακτικής της Ιστορίας 



Δεν είμαστε μόνον θεατές της 
πραγματικότητας. Όταν 
δρούμε, δημιουργούμε ένα 
καινούριο κομμάτι 
πραγματικότητας. Για να 
δράσουμε, είναι αναγκαίο να 
σχηματίσουμε κάποιο είδος 
υπόθεσης σχετικά με το 
σύμπαν, στο οποίο δρούμε… 

 

Mackenzi 1925 











Μια μέρα στο σπήλαιο Μελιδονίου, στο μεταίχμιο της Νεολιθικής 
Εποχής και της Εποχής του Χαλκού 

Μια μέρα στο σπήλαιο Γερανίου στην Τελική Νεολιθική περίοδο 

Κεραμική, ένα όχημα για ταξίδια στον χρόνο  

Ταξίδια και εμπόριο στη Μινωική Κρήτη 

Το σφραγιστικό σύστημα των πρώτων ανακτόρων 

Μια ιστορία σαν παραμύθο στο Μοναστηράκι Αμαρίου 

Η ασπίδα του Αχιλλέα 

Νήμα, ύφανση, ένδυμα 

Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις  

Το παιχνίδι στο Μουσείο και το Μουσείο ως παιχνίδι 

Ελάφια και ταύροι, χταπόδια και ναυτίλοι στο Μουσείο 

Ανακυκλώνοντας όπως οι αρχαίοι 

Μια πόλη κάτω απ’ την πόλη 

Υστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων:  
τόπος αποχαιρετισμού και ανάμνησης 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• Παίζουμε 
ανασκαφή; 

• Από τα σύμβολα 
στη γραφή 

• Από την ελιά στο 
λάδι 

• Κρήτη-Αίγυπτος, 
σχέση χιλιετιών 

 











 

Τι είναι «εκπαιδευτικά προγράμματα; 

Τρόποι αποκωδικοποίησης και εν συνεχεία επανασύνθεσης της πληροφορίας μέσα από 

οργανωμένες δράσεις  διαμεσολάβησης που αναδεικνύουν την αξία και το νόημα του 

εκθέματος σε γνώση κατανοητή από τον καθένα (Χρυσουλάκη, 2009) 

Συστήματα αποκωδικοποίησης των εκθεμάτων μέσα από μια διαδικασία 

αναπαράστασής τους που δεν είναι ανακατασκευή της πραγματικότητας του 

παρελθόντος, αλλά μεταφορά στο σήμερα των αξιών και των γεγονότων του 

παρελθόντος (Κωτσάκης, 1998-1999) 

Τρόποι κριτικής προσέγγισης του παρελθόντος (Τουλούμη, 1990) 

Τρόποι που οδηγούν στη νοηματική οικειοποίηση των δεδομένων, καλύπτοντας το 

κενό μεταξύ παρόντος και παρελθόντος  (Κωτσάκης, 1998-1999) 

  

 



Ως εκπαιδευτικά νοούνται τα προγράμματα 
εκείνα που, όντας συμβατά με τη σχολική ύλη 
και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές επιδιώξεις 
• εντάσσονται ομαλά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

• προσεγγίζουν τη μάθηση βιωματικά και 
πολύπλευρα 

• είναι ευέλικτα ως προς την ηλικία, τα 
ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των παιδιών 

• στοχεύουν στην αβίαστη σύνθεση των 
δεδομένων 

• μπορούν να αξιολογηθούν 
• είναι επαναλήψιμα 

• και αποτελούν αξιομνημόνευτη εμπειρία 

 

Γαβριλάκη, Στρατιδάκης, 2000 


















