
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ 

Video από ην ςεθηαθό ζρνιείν: http://photodentro.edu.gr/video/ 

1.Κσκλαδικός πολιηιζμός 

 Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Αξραίαο Θήξαο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/668 

 Η θαηνηθία ζηελ Αξραία Θήξα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/667 

 Δπξήκαηα από ηηο αλαζθαθέο ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/666 

 Πξσηνθπθιαδηθόο πνιηηηζκόο: ζύληνκε αλαζθόπεζε: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/655 

 Πξσηνθπθιαδηθόο πνιηηηζκόο: νη νηθηζκνί: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/656 

 Πξσηνθπθιαδηθόο πνιηηηζκόο: αγγεία: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/659 

 Πξσηνθπθιαδηθόο πνιηηηζκόο: καξκάξηλα εηδώιηα: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/660 

2. Μινωικός πολιηιζμός 

 ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΣΗ: ΔΙΑΓΩΓΗ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/606 

 Οη βαζηιείο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/612 

 Θξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή δηνίθεζε: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/611 

 Η ζξεζθεία ζηε κηλσηθή Κξήηε: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/617 

 Μηλσηθή Θεόηεηα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/616 

 Η γπλαίθα ζηε κηλσηθή Κξήηε:  http://photodentro.edu.gr/v/item/video/613 

 Μηλσηθή Γξαθή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/615 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο κηλσηθήο Κξήηεο: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/610 

 Η θαηνηθία ζηε κηλσηθή Κξήηε: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/608 

 Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Κλσζνύ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/607 

 Σαπξνθαζάςηα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/614 

 Μηλσηθνί Σάθνη: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/609 

 Μηλσηθέο επηξξνέο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/372 

 ΜΙΝΩΙΚΗ ΘΔΟΣΗΣΑ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/616 

 Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΣΗ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/613 

 ΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΣΗ: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/610 

3. Μσκηναϊκός πολιηιζμός 

 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μπθελώλ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/370 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: ην αλάθηνξν ηνπ βαζηιηά: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/380 

 Μπθελατθή θνηλσλία θαη δηνίθεζε: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/375 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: γξαθή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/382 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: θαζεκεξηλή δσή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/378 

 Μπθελατθή νηθνλνκία θαη επαγγέικαηα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/376 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: ζξεζθεία: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/381 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: ηαθηθή αξρηηεθηνληθή: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/383 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: ηερληθά έξγα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/377 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: όπια:  http://photodentro.edu.gr/v/item/video/386 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: ηέρλε:  http://photodentro.edu.gr/v/item/video/385 

 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο, κνπζηθή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/387 
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 Μπθελατθόο πνιηηηζκόο: νη νηθηζκνί - ηα ηείρε: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/379 

 Μπθελατθό εκπόξην: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/374 

4. Πρώηος ελληνικός αποικιζμός 

 Οη πξώηνη Αηγαηαθνί πνιηηηζκνί: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/651 

 Απνηθηζκόο ζην Αηγαίν: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/652 

5. Αρταϊκή εποτή (800 έως 479 π.Χ.) 

 Ναπκαρία αιακίλαο: ζηξαη/θή-πνι/θή θαηάζηαζε Διιάδαο: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/4 

 H Ναπκαρία ηεο αιακίλαο: Η Ναπκαρία http://photodentro.edu.gr/v/item/video/5 

 Η λαπκαρία ηεο αιακίλαο: νη παξάγνληεο ηεο λίθεο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/6 

 Η λαπκαρία ηεο αιακίλαο: ηα απνηειέζκαηα ηεο λίθεο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/7 

 Η Μάρε ηνπ Μαξαζώλα: Η κεγάιε ζύγθξνπζε: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/348 

 Η Μάρε ηνπ Μαξαζώλα: Οη ζπληειεζηέο ηεο λίθεο: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/350 

 Η Μάρε ηνπ Μαξαζώλα: Η απνηίκεζε ηεο λίθεο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/3 

 Η Μάρε ηνπ Μαξαζώλα: Η εμέιημε ηεο κάρεο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/621 

 Η Μάρε ηνπ Μαξαζώλα: Η κεγάιε ζύγθξνπζε 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/619 

 6. Διάθορα Θέμαηα 

 Αηγαίν: ε ζαιάζζηα γέθπξα 19νο-20νο αηώλαο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/389 

 Παξζελώλ – Δηζαγσγή http://photodentro.edu.gr/v/item/video/472 

 Πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε Α 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/640 

 Πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε Β 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/641 

 Πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε Γ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/643 

 Ο Γάκνο ζηελ αξραία Διιάδα http://photodentro.edu.gr/v/item/video/654 

 

7. Οι Θεοί 

 Πνζεηδώλ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/37 

 Ήξα: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/31 

 Απόιισλ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/32 

 Αζελά: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/33 

 Δξκήο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/39 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/379
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/374
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/651
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/652
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/4
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/5
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/6
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/348
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/350
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/3
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/621
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/619
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/640
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/641
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/643
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/654
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/37
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/31
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/32
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/33
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/39

