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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑ: «Πολιτιςτικά χαρακτηριςτικά των λαών τησ Ευρώπησ»
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
Γεωγραφία, ΤΡΕ, Ιςτορία, Γλϊςςα
ΣΑΞΗ: Στϋ Δθμοτικοφ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 διδακτικζσ ϊρεσ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: 11
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠ ΚΑΙ ΣΟ ΑΠ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Το κζμα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το ΔΕΡΣ και το ΑΡΣ, εφόςον αποτελεί κζμα τθσ γϋ ενότθτασ
τθσ Γεωγραφίασ τθσ Στϋ τάξθσ και του κεφ. 30 με τίτλο «Ρολιτιςτικά χαρακτθριςτικά των λαϊν τθσ
Ευρϊπθσ» και οι ςτόχοι που τίκενται άπτονται πλιρωσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ τθσ
Γεωγραφίασ.
Γεωγραφία: ςτο κεφάλαιο αυτό κα μάκουν για τα κυριότερα πολιτιςτικά ςτοιχεία των κατοίκων
τθσ Ευρϊπθσ
Ιςτορία: αναηιτθςθ των πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ.
Αγγλικά: Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο.
Γλώςςα: λεξιλόγιο, προφορικόσ λόγοσ, διαχείριςθ πλθροφορίασ, ανταλλαγι απόψεων
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
Οι μακθτζσ οργανϊνονται ςε ομάδεσ των 2-3 ατόμων ςε κάκε Υ/Η του εργαςτθρίου. Θα
χρθςιμοποιθκεί το λογιςμικό Google Earth, το Power Point για παρουςίαςθ, το Word και το
λογιςμικό Hot potatoes
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Επιλζγουμε το λογιςμικό Google Earth αντί τθσ παραδοςιακισ «υδρογείου ςφαίρασ» διότι θ
εμφάνιςθ τθσ Γθσ ςτο Google Earth είναι πιο παραςτατικι (ςτα πλαίςια του Σφμπαντοσ). Επίςθσ,
το λογιςμικό μπορεί να επικεντρωκεί ςτθν ερευνϊμενθ περιοχι, να τθν δουν τα παιδιά ςε
μεγζκυνςθ και να εμβακφνουν ςε ςυγκεκριμζνα γεωγραφικά ςτοιχεία. Θα κάνουμε ζνα
υποκετικό ταξίδι «διαςχίηοντασ» το Δοφναβθ από τισ πθγζσ του ωσ τισ εκβολζσ του, προκειμζνου
να καταγράψουμε τα πολιτιςτικά ςτοιχεία των λαϊν που κα ςυναντιςουμε. Θα
χρθςιμοποιιςουμε τουσ υπερςυνδζςμουσ των εικόνων του Google Earth για να πάρουμε
πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο (Wikipedia).
Το Power Point είναι ζνασ ενδιαφζρων τρόποσ παρουςίαςθσ εργαςιϊν και είναι ιδανικό για το
ςτάδιο τθσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ, για οπτικοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Είναι εφκολο ςτθ χριςθ
και ελκυςτικό ςτουσ μακθτζσ.

Λογιςμικό Γεωγραφίασ Αϋκαι Βϋ Γυμναςίου (ΡΙ): Το εκπαιδευτικό αυτό λογιςμικό αποτελείται από
κεματικζσ ενότθτεσ με μορφι μικρόκοςμων, προςομοιϊςεων, εργαλείων και υπερμεςικϊν
εφαρμογϊν, ςε κακζνα από τα οποία αντιςτοιχοφν διαφορετικά "εκπαιδευτικά ςενάρια" τα
οποία είναι ςυμβατά με το ΔΕΡΡΣ. Αυτά τα εκπαιδευτικά ςενάρια βαςίηονται τόςο ςτισ
δυνατότθτεσ κάκε επιμζρουσ ενότθτασ λογιςμικοφ, όςο και ςτθν εννοιολογικι ανάλυςθ του
γνωςτικοφ αντικειμζνου που κάκε φορά μασ ενδιαφζρει. Ζτςι, με βάςθ το ςυγκεκριμζνο ςενάριο
μποροφμε να οργανϊνουμε μία διακεματικι δραςτθριότθτα για τουσ μεγάλουσ Ευρωπαίουσ
καλαςςοπόρουσ και τισ ανακαλφψεισ τουσ οι οποίεσ ςυνετζλεςαν ςτθν πολιτιςτικι και
πολιτιςμικι εξζλιξθ των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και όχι μόνο.
Το λογιςμικό Hot potatoes επιλζχκθκε για να αξιολογιςουν οι μακθτζσ τισ γνϊςεισ και τισ ςτάςεισ
που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια του ςεναρίου, οργανϊνοντάσ τεσ ςε χρονικζσ περ ιόδουσ με τθν
άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ που μποροφν να δθμιουργιςουν με αυτό το λογιςμικό.
ΚΟΠΟ
Να γνωρίςουν τα κυριότερα πολιτιςτικά ςτοιχεία των κατοίκων τθσ Ευρϊπθσ του χκεσ και του
ςιμερα με τθ χριςθ ΤΡΕ.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο:
Διακρίνουν. καταγράφουν και ςυγκρίνουν τα πολιτιςτικά ςτοιχεία (γλϊςςα, κρθςκεία, ιςτορία,
μνθμεία) των κατοίκων που ηουν ςτισ όχκεσ του Δοφναβθ.
Οργανϊνουν, εκτιμοφν, αξιολογοφν και παρουςιάηουν τισ πλθροφορίεσ.
Αντλοφν και αξιολογοφν πλθροφορίεσ από το ΙΜΕ για τον απόδθμο ελλθνιςμό ςτθν Κ. Ευρϊπθ και
ςτισ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ καταγράφοντάσ τεσ ςε πίνακεσ.
Γνωρίηουν τουσ μεγάλουσ καλαςςοπόρουσ και αξιολογοφν τθ ςθμαντικότθτα των ανακαλφψεων
ςτθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ.
Ανακαλφπτουν τα πολιτιςτικά ςτοιχεία κάκε χρονικισ περιόδου (Αρχαία, Βυηαντινι, Αναγζννθςθ,
Σφγχρονθ)
Β. Ωσ προσ τη χρήςη Νζων Σεχνολογιών:
Εξοικειϊνονται με το ενεργθτικό και διερευνθτικό μοντζλο μάκθςθσ.
Αποκτοφν δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ.
Ρροςεγγίηουν τισ ΤΡΕ ωσ εργαλεία και πθγζσ μάκθςθσ.
Εξαςκοφνται ςε δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα (όπωσ παρατιρθςθ,
επιλογι και καταγραφι χριςιμων πλθροφοριϊν, ςφγκριςθ και ερμθνεία, εμβάκυνςθ και
διερεφνθςθ.)

Γ. Ωσ προσ τη μαθηςιακή διαδικαςία:
Στο ςυγκεκριμζνο ςενάριο οι μακθτζσ με τθ χριςθ των φφλλων εργαςίασ και ςτα πλαίςια τθσ
διερευνθτικισ/ ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ, επιδιϊκεται να γίνουν ικανοί να
εφαρμόηουν με τθ χριςθ των ΤΡΕ αποκτθμζνεσ γνϊςεισ για τθν επίτευξθ των γνωςτικϊν ςτόχων
που αναφζρκθκαν.
Ζτςι αναμζνεται οι μακθτζσ:
να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ αναλαμβάνοντασ κεντρικό και ενεργθτικό ρόλο ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.
να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ μζςω τθσ ανακάλυψθσ – διερεφνθςθσ.
να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ.
να εξοικειωκοφν με τθ διερεφνθςθ και επιλογι πλθροφοριϊν μζςα από το πλοφςιο υλικό
του διαδικτφου ι μζςα από το πλθροφοριακό υλικό που παρζχουν λογιςμικά.
να δραςτθριοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ – βιωματικισ μάκθςθσ.
να καλλιεργιςουν τθν ικανότθτα να αξιολογοφν πλθροφορίεσ ωσ προσ τθ χρθςιμότθτά
τουσ.
να ενεργοποιιςουν, μζςα από εμπειρίεσ και βιϊματα, ατομικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ και
αρχζσ.
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Οι μακθτζσ τθσ Στϋ τάξθσ:
Ζχουν αναπτφξει βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ του Η/Υ, μποροφν να δθμιουργοφν και να ονομάηουν
φακζλουσ, κακϊσ και να αποκθκεφουν εικόνεσ από το διαδίκτυο.
Γνωρίηουν τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ και τισ πρωτεφουςζσ τουσ.
Είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ των λογιςμικϊν Google Earth, Power Point, Word και Hot
potatoes.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΝΑΡΙΟΤ
Η αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ευνοεί τθν αλλαγι του παραδοςιακοφ
διδακτικοφ μοντζλου και τθ χριςθ ςφγχρονων διδακτικϊν προςεγγίςεων. Με τθ χριςθ
λογιςμικϊν και κατάλλθλων φφλλων εργαςίασ αναδεικνφεται το μακθτοκεντρικό μοντζλο τθσ
διερευνθτικισ μάκθςθσ μζςα από τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ πθγζσ.
Τα λογιςμικά Google Earth, Power Point και Hot potatoes με τα φφλλα εργαςίασ ενιςχφουν
ςυνεργατικά ςχιματα, τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με το μζςο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ
και τθν αυτενζργεια τουσ, αναδεικνφοντασ τα οφζλθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν ςχολικι τάξθ.
Το φφλλο εργαςίασ δίνεται ςε κάκε μακθτι ξεχωριςτά, δουλεφεται όμωσ από όλθ τθν ομάδα
(ζωσ 3 μακθτζσ).
Ο ρόλοσ του δαςκάλου όςο οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ομάδεσ είναι υποςτθρικτικόσ,
(κακοδθγθτικόσ) δίνει ςαφείσ οδθγίεσ όπου κι αν χρειαςτοφν και ενθμερϊνει για το χρόνο που
ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ οι μακθτζσ για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ. Σε ερωτιςεισ των
μακθτϊν μπορεί να απαντά επίςθσ με ερωτιςεισ που να οδθγοφν ςε παραπζρα διερεφνθςθ.

Η διδαςκαλία ακολουκεί τθ δομι και το περιεχόμενο των φφλλων εργαςίασ.
Οι ομάδεσ πρϊτα κα αςχολθκοφν με τισ παραδουνάβιεσ πρωτεφουςεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ
αντλϊντασ πλθροφορίεσ μζςω του Google Earth και τθσ Wikipedia, εντοπίηουν και καταγράφουν
τα κυριότερα πολιτιςτικά ςτοιχεία και αξιοκζατα. Στθ ςυνζχεια οργανϊνουν και παρουςιάηουν τισ
πλθροφορίεσ με τθ χριςθ του Power Point. Ζπειτα αντλοφν και αξιολογοφν πλθροφορίεσ από το
διαδίκτυο (ςελίδα του ΙΜΕ) για τον απόδθμο Ελλθνιςμό ςτθν Κ. Ευρϊπθ και ςτισ παραδουνάβιεσ
θγεμονίεσ. Φςτερα γνωρίηουν με τουσ καλαςςοπόρουσ τισ μεγάλεσ ανακαλφψεισ και
εξερευνιςεισ. Τζλοσ εντοπίηουν τα κυριότερα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά των ευρωπαϊκϊν λαϊν
ςε διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ και δθμιουργοφν άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ με το λογιςμικό Hot
Potatoes.
ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ
Συνολικά το ςενάριο αποτελείται από τζςςερα ςτάδια που υλοποιοφνται από τον αντίςτοιχο
αρικμό φφλλων εργαςίασ.
Α. Προβληματιςμόσ:
Με αφορμι τθν εικόνα του Δοφναβθ από το βιβλίο επιχειροφν οι μακθτζσ ζνα «ταξί δι» ςτισ
πρωτεφουςεσ των χωρϊν που διαςχίηει το μεγαλφτερο ποτάμι τθσ Ευρϊπθσ.
Β. Δραςτηριότητα 1:
Οι μακθτζσ (11 ςτον αρικμό) χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ των 2-3 ατόμων και εργάηονται ςτο
εργαςτιριο πλθροφορικισ. Βρίςκουν τισ τζςςερισ πρωτεφουςεσ που διαςχίηει ο Δοφναβθσ. Κάκε
ομάδα αναλαμβάνει από μία πόλθ. Κατόπιν με τθ βοικεια του Google Earth «περιθγοφνται» ςτα
αξιοκζατα και με τθ βοικεια τθσ Wikipedia αλλά και δοςμζνων υπερςυνδζςμων καταγράφουν τα
κυριότερα ςτοιχεία και αποκθκεφουν εικόνεσ από χαρακτθριςτικά μνθμεία τθσ κάκε πόλθσ
δθμιουργϊντασ φάκελο με το όνομα τθσ πόλθσ (1 ο Φφλλο εργαςίασ).
Γ. Προβληματιςμόσ:
Οι ομάδεσ των μακθτϊν οργανϊνουν, ανταλλάςουν και παρουςιάηουν τισ πλθροφορίεσ τθσ 1 θσ
δραςτθριότθτασ.
Δ. Δραςτηριότητα 2:
Οι μακθτζσ οργανωμζνοι ςτισ ίδιεσ ομάδεσ τθσ 1θσ δραςτθριότθτασ ανοίγουν το Power Point και
δθμιουργοφν (κακοδθγοφμενοι) μία παρουςίαςθ για τθν παραδουνάβια πρωτεφουςα που
αναλάβανε. Ειςάγουν μουςικό αρχείο «Τα κφματα του Δουνάβεωσ» και τθν αποκθκεφουν. Τθν
παρουςιάηουν ςτισ άλλεσ ομάδεσ και κάνουν το φανταςτικό τουσ ταξίδι.
Ε. Προβληματιςμόσ:
Το ελλθνικό ςτοιχείο δρα ςτθν Ευρϊπθ εδϊ και πάρα πολλά χρόνια. Επικεντρωνόμαςτε ςτθν
Κεντρικι Ευρϊπθ (ςε ςυνζχεια των προθγοφμενων δραςτθριοτιτων) και δίνουμε ζμφαςθ ςτθ
δράςθ του απόδθμου ελλθνιςμοφ ςτισ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ.

τ. Δραςτηριότητα 3:
Δίνεται ςτουσ μακθτζσ ςε υπερςφνδεςθ θ ςελίδα του Ιδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ. Τουσ
ηθτείται να επικεντρωκοφν ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ δράςθ των Ελλινων ςτισ
παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ και να τθν αξιολογιςουν απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ. Ζπειτα
επιςκζπτονται τισ ςελίδεσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ πόλεισ τθσ Κ. Ευρϊπθσ ςε ςχζςθ με τον
απόδθμο ελλθνιςμό. Εντοπίηουν κακοδθγοφμενοι τισ κυριότερεσ αςχολίεσ και τα επιτεφγματα
των Ελλινων και τα παρακζτουν ςτον πίνακα που τουσ δίνεται.
Ζ. Προβληματιςμόσ:
Οι ανακαλφψεισ αποτελοφν ςθμαντικό κεφάλαιο ςτθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ. Οι μεγάλοι
καλαςςοπόροι εκτόσ από τουσ νζουσ κόςμουσ που γνϊριςαν, χάραξαν νζουσ δρόμουσ
επικοινωνίασ προσ όλα τα ςθμεία του ορίηοντα.
Η, Δραςτηριότητα 4:
Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Γεωγραφία-Γεωλογία Αϋ& Βϋ Γυμναςίου (ΡΙ) παίρνουν και
επεξεργάηονται πλθροφορίεσ για τουσ μεγάλουσ εξερευνθτζσ και τισ ανακαλφψεισ τουσ και τισ
οργανϊνουν ςε ςχετικό πίνακα.
Θ. Προβληματιςμόσ:
Αφοφ ζχουμε εντοπίςει τα κυριότερα πολιτιςτικά ςτοιχεία των ευρωπαϊκϊν λαϊν μποροφμε να
ταξιδζψουμε ςτο χρόνο και να τα κατατάξουμε ςε χρονικζσ περιόδουσ.
Ι. Δραςτηριότητα 5:
Οι μακθτζσ δθμιουργοφν άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ με το λογιςμικό Hot Potatoes (JMatch). Στθ μία
ςτιλθ τοποκετοφν τζςςερισ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ (δοςμζνεσ) από κάκε χρονικι περίοδο και
τθν ονομάηουν (Αρχαία Ελλάδα, Βυηάντιο, Αναγζννθςθ, Βιομθχανικι επανάςταςθ). Στθ ςυνζχεια
τουσ δίνονται ανακατεμζνα τα πολιτιςτικά επιτεφγματα όλων των εποχϊν και καλοφνται να τα
τοποκετιςουν απζναντι από τθν κάκε εποχι. Αποκθκεφουν τθν εργαςία τουσ με τον τίτλο
«European History».
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕ
Στθν 4θ δραςτθριότθτα (Φφλλο εργαςίασ 4) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αντί του λογιςμικοφ του ΡΙ
«Γεωγραφία-Γεωλογία Αϋ & Βϋ Γυμναςίου» το λογιςμικό του ΡΙ «Γεωγραφία Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ»
(«Βοθκιςτε το Χριςτόφορο Κολόμβο να ανακαλφψει τθν Αμερικι») δίνοντασ πιο διαςκεδαςτικό
χαρακτιρα, με περιςςότερθ ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα από τθν ανακάλυψθ τθσ νζασ Ηπείρου
και όχι ςτουσ μεγάλουσ καλαςςοπόρουσ και τισ ανακαλφψεισ τουσ γενικότερα.
ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Η Δραςτθριότθτα 2 μπορεί να επεκτακεί προτείνοντασ ςτουσ μακθτζσ να ςυγκεντρϊςουν όλεσ τισ
παρουςιάςεισ ςε μία ενιαία παρουςίαςθ με τισ τζςςερισ παραδουνάβιεσ πρωτεφουςεσ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα ςυμπλθρωμζνα φφλλα εργαςίασ δίνουν τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ του ςεναρίου και το βακμό
υλοποίθςθσ των μακθςιακϊν ςτόχων.

Ακολουθοφν τα φφλλα εργαςίασ που θα δώςουμε ςτουσ μαθητζσ.

1ο Φφλλο εργαςίασ (τυπωμζνο)
1. Ραρατθριςτε τθν εικόνα και καταγράψτε τισ πρωτεφουςεσ κρατϊν από τισ οποίεσ περνάει
ο Δοφναβθσ ξεκινϊντασ από τισ πθγζσ και καταλιγοντασ ςτισ εκβολζσ του.

2.

Ζπειτα ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΑΣΟ

ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ

1.
2.
3.
4.
Κατόπιν χωριςτείτε ςε τζςςερισ ομάδεσ και αναλάβετε από μια πρωτεφουςα.
3. Ανοίξτε το λογιςμικό Google Earth που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Αναηθτιςτε

τθν πρωτεφουςα που αναλάβατε. Κάντε κλικ ςτο αςτεράκι
όνομα τθσ πόλθσ και περιθγθκείτε ςε τρία τουλάχιςτον αξιοκζατα.

κοντά ςτο

Επιλζξετε Wikipedia …

… και διαβάςτε πλθροφορίεσ για το αξιοκζατο. Στθ ςυνζχεια δθμιουργιςτε φάκελο ςτθν
επιφάνεια εργαςίασ με το όνομα τθσ πόλθσ και αποκθκεφςτε μία φωτογραφία από κάκε
αξιοκζατο κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ φωτογραφία. Επίςθσ επιλζξτε και αποκθκεφςτε
μια χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ πόλθσ (πανοραμικι, ζνα τοπίο, ζνα μνθμείο κ.λ.π.)
4. Μείνετε

ςτθ

ςελίδα

(π.χ.
λαοφ που ςυναντιςατε:

τθσ

Wikipedia

και

αναηθτιςτε

το

όνομα

τθσ

πόλθσ

)για να καταγράψτε τα ςτοιχεία του

Ρλθκυςμόσ:_______________________________________
Ζτοσ ίδρυςθσ:_____________________________________
Ιδρφκθκε από τουσ:________________________________
Γλϊςςα:_________________________________________
Θρθςκεία:________________________________________
Σθμαντικά μνθμεία:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ρροςωπικότθτεσ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2ο Φφλλο εργαςίασ (ηλεκτρονικό)
1. Ανοίξτε το λογιςμικό Power Point. Στθν αρχικι διαφάνεια πλθκτρολογιςτε τίτλο:
«Ταξιδεφοντασ ςτο Δοφναβθ» και υπότιτλο τον αρικμό τθσ ομάδασ και τθν πόλθ που
είχατε επιλζξει ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (π.χ.: 1. ΒΙΕΝΝΗ) και προςκζςτε τθν
χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ πόλθσ που ζχετε αποκθκεφςει.

2. Ειςάγετε νζα διαφάνεια «Τίτλοσ και αντικείμενο» και γράψτε ςτον τίτλο: Σαυτότητα
τησ……………. ενϊ ςτθ κζςθ αντικειμζνου πλθκτρολογιςτε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που
ςυγκεντρϊςατε ςτθν άςκθςθ 4 του 1ου φφλλου εργαςίασ.

3. Ειςάγετε νζα διαφάνεια «εικόνα με λεηάντα» και
τοποκετιςτε μία από τισ εικόνεσ που αποκθκεφςατε ςτθν
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα και δϊςτε τίτλο. Αν κζλετε
γράψτε και μερικζσ πλθροφορίεσ. Εναλλακτικά μπορείτε να
δείτε τα αξιοκζατα τθσ πόλθσ και να πάρετε πλθροφορίεσ
ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:

Βιζννθ , Βιζννθ-εικόνεσ (τελευταία επίςκεψθ 8/2/2012)
Μπρατιςλάβα , (τελευταία επίςκεψθ 8/2/2012)
Βελιγράδι , Βελιγράδι-εικόνεσ (τελευταία επίςκεψθ 8/2/2012)
Βουδαπζςτθ , Βουδαπζςτθ1 (τελευταία επίςκεψθ 8/2/2012)
4. Συνεχίςτε με το ίδιο τρόπο τοποκετϊντασ όλεσ τισ εικόνεσ που αποκθκεφςατε ςτο φάκελο
τθσ πόλθσ ςασ.

5. Τζλοσ κάντε ειςαγωγι ιχου από αρχείο που είναι αποκθκευμζνο ςτθν επιφάνεια
εργαςίασ (τα κφματα του Δουνάβεωσ) και επιλζξτε αναπαραγωγι μεταξφ διαφανειϊν.
Αποκθκεφςτε τθν παρουςίαςι ςασ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ δίνοντασ τον τίτλο
«Ταξιδεφοντασ ςτο Δοφναβθ» και μετά τον αρικμό τθσ ομάδασ ςασ.
6. Κάντε προβολι παρουςίαςθσ με τθ ςειρά θ κάκε ομάδα και…ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!!!

3ο Φφλλο εργαςίασ (ηλεκτρονικό)
1. Ανοίξτε το ςφνδεςμο του ΙΜΕ Ελλθνικζσ παροικίεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ διαβάςτε
προςεχτικά τθ ςελίδα δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ελλθνικό ςτοιχείο ςτισ παραδουνάβιεσ
θγεμονίεσ.
2. Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ;
Σε ποιεσ χρονικζσ περιόδουσ ςυςτάκθκαν ελλθνικζσ κοινότθτεσ ςτισ παραδουνάβιεσ
θγεμονίεσ;
_______________________________________________________________________
Τι υπθκοότθτα είχαν οι Ζλλθνεσ αυτισ τθσ εποχισ;
_______________________________________________________________________
Ροιοι λόγοι οδιγθςαν τουσ Ζλλθνεσ ςε φυγι από τα εδάφθ τθσ Οκωμανικισ
αυτοκρατορίασ;
_______________________________________________________________________
Ροιεσ είναι οι παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ και από ποιουσ διοικοφνταν;
_______________________________________________________________________
Σε ποιουσ τομείσ ιταν ζντονθ θ παρουςία του ελλθνικοφ ςτοιχείου ςτισ
Ραραδουνάβιεσ θγεμονίεσ;
_______________________________________________________________________

3. Στο τζλοσ τθσ ςελίδασ υπάρχουν πλθροφορίεσ για τον απόδθμο ελλθνιςμό ςε πόλεισ ι
χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ:

Ανοίξτε κάκε ςφνδεςμο, διαβάςτε τισ γενικζσ πλθροφορίεσ και ςυμπλθρϊςτε τον
παρακάτω πίνακα:

ΒΙΕΝΝΗ
ΧΟΝΙΚΗ
ΡΕΙΟΔΟΣ
ΑΣΧΟΛΙΕΣΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΥΓΓΑΙΑ

ΤΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

4ο Φφλλο εργαςίασ (ηλεκτρονικό)
1. Ράμε τϊρα ςτον 15ο και 16ο αι. ςτθν Ευρϊπθ, να ςυναντιςουμε τουσ μεγάλουσ καλαςςοπόρουσ.
Ανοίξτε το ςφνδεςμο Γεωγραφία Αϋ - Βϋ Γυμναςίου.

2. Επιλζξτε «Ανκρϊπινεσ Δραςτθριότθτεσ και Φυςικό Ρεριβάλλον» και ςτθ ςυνζχεια «Οι
καλάςςιοι δρόμοι ςτθν εξερεφνθςθ του κόςμου».

3. Ραρατθριςτε προςεκτικά το χάρτθ και τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηονται ςιγά ςιγά:

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:
Γράψτε με χρονολογικι ςειρά τισ χϊρεσ που οργάνωςαν μεγάλεσ εξερευνιςεισ:
_______________________________________________________________________
Ροιοσ ιταν ο κφριοσ λόγοσ που ζκανε αυτά τα δυτικά ευρωπαϊκά κράτθ να ςτραφοφν
ςτουσ καλάςςιουσ δρόμουσ του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ;
________________________________________________________________________

4. Επιλζξτε «Χρονολόγιο»

και παρατθριςτε τθ χρονολογικι ςειρά των ανακαλφψεων,

5. Επιλζξτε με τθ ςειρά τα εικονίδια με τουσ μεγάλουσ καλαςςοπόρουσ και διαβάςτε τισ
πλθροφορίεσ για τον κακζνα.

6. Γράψτε τα ονόματά τουσ , τθ χϊρα καταγωγισ τουσ, τθν εποχι που ζηθςαν και τισ
ανακαλφψεισ τουσ ςτον παρακάτω πίνακα:
Πνομα
καλαςςοπόρου

Χϊρα καταγωγισ

Ζηθςε το…

Ανακάλυψε…

5ο Φφλλο εργαςίασ (τυπωμζνο)
1. Ασ κάνουμε ζνα ταξίδι ςτο χρόνο ανακαλϊντασ όςα ζχετε μάκει για τθν Ρολιτιςτικι

Ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ. Ανοίξτε το λογιςμικό Hot potatoes
επιφάνεια εργαςίασ και επιλζξτε JMatch (αςκιςεισ αντιςτοίχθςθσ)

που βρίςκεται ςτθν

2. Γράψτε ςτο πεδίο Σίτλοσ «Αντιςτοιχίηω τα χαρακτθριςτικά με τθν κατάλλθλθ χρονικι
περίοδο». Στα πεδία τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ τοποκετιςτε τισ χρονικζσ περιόδουσ ωσ εξισ:

3. Ρροαιρετικά μπορείτε να ειςάγετε εικόνεσ από το φάκελο “Εικόνεσ για Hot potatoes” που
βρίςκεται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Για να γίνει αυτό πρζπει πρϊτα να αποκθκεφςετε
ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τθν άςκθςθ. Κατόπιν επιλζγετε τθν εντολι “Insert”
και μετά Picture from Local File.

4. Στθ ςυνζχεια ειςάγετε ςτα κελιά τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ τα χαρακτθριςτικά που ςασ δίνονται
(ανακατεμζνα) παρακάτω. ΡΟΣΟΧΗ! Τα χαρακτθριςτικά κάκε περιόδου (είναι
περιςςότερα από ζνα) πρζπει να βρίςκονται ακριβϊσ απζναντι από τον τίτλο ι τθν εικόνα
τθσ αϋ ςτιλθσ.
Βυηαντινι τζχνθ
Φιλοςοφικι ςκζψθ
Δθμιουργία εργοςταςίων
Θεμελίωςθ όλων των επιςτθμϊν
Ανακαλφψεισ
"Μθτζρα" του Ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ
Οικουμενικότθτα
Νζα άνκθςθ τεχνϊν, γραμμάτων και επιςτθμϊν
Καταςκευι ιςχυρϊν μθχανϊν
Μεταφορά τθσ αρχαιοελλθνικισ γραμματείασ ςτθ Δ. Ευρϊπθ
Εφεφρεςθ τυπογραφίασ
Γενζτειρα τθσ Δθμοκρατίασ
Διάδοςθ τθσ γνϊςθσ
αγδαία αφξθςθ πλθκυςμοφ
Ανάπτυξθ εμπορίου
Μεγάλοι Θαλαςςοπόροι
Μετάδοςθ του Χριςτιανιςμοφ
Συςςϊρευςθ κεφαλαίων

5. Για να εξάγετε τθν άςκθςι ςασ πιζςτε

επιφάνεια εργαςίασ με τον τίτλο European History.

και αποκθκεφςτε τθν άςκθςθ ςτθν

