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3η και 4η διδακτική παρέμβαςη
Τάμε: Ση
Μάζεκα: Ιζηνξία
Κεθάιαηα: 18 Η Επαλάζηαζε αξρίδεη από ηε Μνιδνβιαρία
19 Η Επαλάζηαζε εμαπιώλεηαη
Άκεζνο ζηόρνο: Nα παξαηεξήζνπλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηζηνξηθό ράξηε, λα αλαδεηήζνπλ, λα
αλαθαιέζνπλ, λα επηιέμνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
Ειιεληθή Επαλάζηαζε.
Έκκεζνο ζηόρνο: Να γλσξίζνπλ θαη λα αζθεζνύλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ
Centenia
Λνγηζκηθό: Ιζηνξηθόο Χάξηεο Centennia, Browser (internet explorer)
Πξνεγνύκελεο γλώζεηο: Οη καζεηέο έρνπλ εξγαζηεί ήδε ζην βηβιίν ηνπο θαη ζην ηεηξάδην
εξγαζηώλ ζηα δύν πξνεγνύκελα θεθάιαηα.
Οη καζεηέο δελ έρνπλ εξγαζζεί μαλά κε ην ινγηζκηθό Centenia,
Απαηηνύκελνο ρξόλνο: 2 δηδαθηηθέο ώξεο
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε ηέζζεξηο (4) νκάδεο ησλ ηξηώλ (3) αηόκσλ ζηελ αίζνπζα
ππνινγηζηώλ.
Δραστηριότητα 1
 Αλνίμηε κε δηπιό θιηθ ην εηθνλίδην

πνπ βξίζθεηαη ζηελ

επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εθηειέζηε ην πξόγξακκα Centennia
 Σηελ επάλσ γξακκή εξγαιείσλ ζα βξείηε ην πιαίζην ρξνλνινγίαο
Τνπνζεηήζηε ηνλ θέξζνξα κέζα ζην πιαίζην, ζβήζηε ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία,
πιεθηξνινγήζηε ηελ εκεξνκελία 1821 θαη παηήζηε enter.
Θα εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε ζειίδα
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Τη ζαο έξρεηαη ζην κπαιό βιέπνληαο απηό ην ράξηε; Πώο ζρεηίδεηαη ε Ειιάδα κε ηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

 Από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε ην εηθνλίδην

(κεηαθίλεζε ηνπ ράξηε) θαη κε

αξηζηεξό θιηθ κεηαθηλήζηε ην ράξηη ζαο (δεμηά,αξηζηεξά, πάλσ, θάησ), έηζη ώζηε λα
έρεηε πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
 Με ην εηθνλίδην

(δνπκ) θαη αξηζηεξό θιηθ κηθξύλεηε ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε,έηζη

ώζηε λα δείηε όιεο ηηο πεξηνρέο-ρώξεο πνπ θαηαιακβάλεη ε Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία. Καηόπηλ κε αξηζηεξό θιηθ κεγαιώζηε ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε θαη
εληνπίζηε-εζηηάζηε ζηελ πεξηνρή ηεο Ειιάδαο ( κε ηα ζεκεξηλά γεσγξαθηθά
ζύλνξα),ώζηε λα βιέπεηε πεξίπνπ ηελ παξαθάησ πεξηνρή.
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 Από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε ην εηθνλίδην
ηζηνξηθέο

πιεξνθνξίεο

πνπ

αλαθέξνληαη

. Εκθαλίδεηαη κία θαξηέια κε
ζηε

ρξνλνινγία

1821

 Εληνπίζηε θαη δηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο- γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή
Επαλάζηαζε θαη αλαθαιέζηε ζηε κλήκε ζαο όζα κάζαηε ζηα δύν ηειεπηαία θεθάιαηα
ηεο Ιζηνξίαο.
 Καηόπηλ, εμαζθεζείηε ζε εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο θαη ζην ζηαπξόιεμν πνπ ππάξρνπλ
ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.
Δραστηριότητα 2
 Σηελ επηθάλεηα εξγαζίαο εληνπίζηε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην κε ηίηιν άζθεζε θνπίδ

θαη κε δηπιό θιηθ αλνίμηε ηελ άζθεζε.
Θα εκθαληζηεί ε παξαθάησ ζειίδα

 Δηαβάζηε πξνζεθηηθά κία κία ηηο εξσηήζεηο θαη επηιέμηε κία από ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο
απαληήζεηο.
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 Αθνύ απαληήζεηε θαη ειέγμεηε γηα ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ζαο ,επηζηξέςηε
ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο .

 Σηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζα βξείηε ην εηθνλίδην κε ηίηιν ζηαπξόιεμν

.

Κάλνληαο δηπιό θιηθ αλνίμηε ην αξρείν.

 Σπκπιεξώζηε ην ζηαπξόιεμν θάλνληαο θάζε θνξά θιηθ ζε θάζε αξηζκό μερσξηζηά.
 Αθνύ ην ζπκπιεξώζεηε, θιείζηε ηε ζειίδα θαη αμηνινγήζηε κε ηελ νκάδα ζαο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο.

Σαο άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο; Δπζθνιεπηήθαηε ζε θάπνηα από απηέο;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Πνηα δξαζηεξηόηεηα ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν θαη γηαηί;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Παξαηεξήζεηο:
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Η αμηνιόγεζε γηλόηαλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο ε εθπαηδεπηηθόο είρε
ζπκβνπιεπηηθό θαη θαζνδεγεηηθό ξόιν. Δελ παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο από ηελ πιεπξά ησλ
καζεηώλ.

