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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗN ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΑΞΗ Στ΄ 

Μάθημα: Ιςτορία 

Κεφάλαια: 18  Η Επανάςταςθ αρχίηει από τθ Μολδοβλαχία  

                  19  Η Επανάςταςθ εξαπλϊνεται 

Άμεςοσ ςτόχοσ: Nα παρατθριςουν και να εξερευνιςουν ιςτορικό χάρτθ, να αναηθτιςουν, 

να ανακαλζςουν, να επιλζξουν  και να καταγράψουν τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με 

τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ.   

Έμμεςοσ ςτόχοσ: Να γνωρίςουν και να αςκθκοφν οι μακθτζσ  ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ 

Centenia 

Λογιςμικό: Ιςτορικόσ Χάρτθσ Centennia, Browser (internet explorer) 

Προθγοφμενεσ γνϊςεισ:  Οι μακθτζσ  ζχουν εργαςτεί ιδθ ςτο βιβλίο τουσ και ςτο τετράδιο 

εργαςιϊν ςτα δφο προθγοφμενα κεφάλαια.  

Οι μακθτζσ  δεν ζχουν εργαςκεί ξανά με το λογιςμικό Centenia. 

 

Απαιτούμενοσ χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε τζςςερισ (4) ομάδεσ των τριϊν (3) ατόμων ςτθν αίκουςα 

υπολογιςτϊν. 
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Φύλλο εργαςίασ 1 

 Ανοίξτε με διπλό κλικ το εικονίδιο     που βρίςκεται ςτθν 

επιφάνεια εργαςίασ και εκτελζςτε το πρόγραμμα Centennia   

 Στθν επάνω γραμμι εργαλείων κα βρείτε το πλαίςιο χρονολογίασ  

Τοποκετιςτε τον κζρςορα μζςα ςτο πλαίςιο, ςβιςτε τθν αναγραφόμενθ 

θμερομθνία, πλθκτρολογιςτε τθν θμερομθνία 1821 και πατιςτε enter. 

 Θα εμφανιςτεί θ αντίςτοιχθ ςελίδα                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι ςασ ζρχεται ςτο μυαλό βλζποντασ αυτό το χάρτθ; Πϊσ ςχετίηεται θ Ελλάδα με τθν 

Οκωμανικι Αυτοκρατορία; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Από τθ γραμμι εργαλείων επιλζξτε το εικονίδιο  (μετακίνθςθ του χάρτθ) και με 

αριςτερό κλικ μετακινιςτε το χάρτι ςασ (δεξιά,αριςτερά, πάνω, κάτω), ζτςι ϊςτε να 

ζχετε πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. 
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 Με το εικονίδιο  (ηουμ) και αριςτερό κλικ μικρφνετε τθν κλίμακα του χάρτθ,ζτςι 

ϊςτε να δείτε όλεσ τισ περιοχζσ-χϊρεσ που καταλαμβάνει θ Οκωμανικι 

Αυτοκρατορία. Κατόπιν με αριςτερό κλικ μεγαλϊςτε τθν κλίμακα του χάρτθ και 

εντοπίςτε-εςτιάςτε ςτθν περιοχι τθσ Ελλάδασ ( με τα ςθμερινά γεωγραφικά 

ςφνορα),ϊςτε να βλζπετε περίπου τθν παρακάτω περιοχι. 

 

 Από τθ γραμμι εργαλείων επιλζξτε το εικονίδιο . Εμφανίηεται μία καρτζλα  με 

ιςτορικζσ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθ χρονολογία 1821         

                                           

  Εντοπίςτε και διαβάςτε τισ πλθροφορίεσ- γεγονότα  που αναφζρονται ςτθν 

Ελλθνικι Επανάςταςθ και ανακαλζςτε ςτθ μνιμθ ςασ όςα μάκατε ςτα δφο 

τελευταία κεφάλαια τθσ Ιςτορίασ. 

  Κατόπιν, εξαςκθκείτε ςε ερωτιςεισ αντιςτοίχιςθσ και ςτο ςταυρόλεξο που 

υπάρχουν ςτθν επιφάνεια εργαςίασ.  
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Δραςτηριότητα 2 

 

 Στθν επιφάνεια εργαςίασ εντοπίςτε το αντίςτοιχο εικονίδιο με τίτλο άςκθςθ κουίη 

 και με διπλό κλικ ανοίξτε τθν άςκθςθ. 

Θα εμφανιςτεί θ παρακάτω ςελίδα 

 

 

 Διαβάςτε προςεκτικά μία μία τισ ερωτιςεισ και επιλζξτε μία από τισ τζςςερισ 

πικανζσ απαντιςεισ. 

 

 Αφοφ απαντιςετε και ελζγξετε για τθν ορκότθτα των απαντιςεϊν ςασ ,επιςτρζψτε 

ςτθν επιφάνεια εργαςίασ . 

 Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα βρείτε το εικονίδιο με τίτλο ςταυρόλεξο   . 

Κάνοντασ διπλό κλικ ανοίξτε το αρχείο. 

 

   

 Συμπλθρϊςτε το ςταυρόλεξο κάνοντασ κάκε φορά κλικ ςε κάκε αρικμό ξεχωριςτά. 

 Αφοφ το ςυμπλθρϊςετε, κλείςτε τθ ςελίδα και αξιολογιςτε με τθν ομάδα ςασ τισ 

δραςτθριότθτεσ.   
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Σασ άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ; Δυςκολευτικατε ςε κάποια από αυτζσ; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ποια δραςτθριότθτα ςασ άρεςε περιςςότερο και γιατί;  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Παρατθριςεισ: 

Η αξιολόγθςθ γινόταν κακόλθ τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων, κακϊσ θ εκπαιδευτικόσ 

είχε ςυμβουλευτικό και κακοδθγθτικό ρόλο. Δεν παρουςιάςτθκαν δυςκολίεσ από τθν 

πλευρά των μακθτϊν.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


