Γιδαζκαλία ηηρ Ηζηοπίαρ με ηην αξιοποίηζη ηων ΣΠΔ
I. ςνοπηική παποςζίαζη εκπαιδεςηικών λογιζμικών και επιλεγμένων διαδικηςακών ηόπων για ηην αξιοποίηζή ηοςρ ζηη
διδαζκαλία ηηρ Ηζηοπίαρ
(Πηγή: Ομάδα Δπγαζίαρ Παιδαγωγικού Ηνζηιηούηος, 2010)

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ζηο e-yliko
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ

«ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ
ΘΔΜΑΣΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΗΣΟΡΗΑ»

ΣΟΥΟΗ

Οη εθπαηδεπηηθνί:

ΗΥΝΖ ΣΩΝ ΑΡΥΑΗΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ»



 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επάξθεηα ηα
ινγηζκηθά

«ΗΣΟΡΗΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ –ΣΑ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ζηε

ζπγθεθξηκέλσλ

δηδαθηηθή

ζεκαηηθψλ

πξνζέγγηζε
ελνηήησλ

πνπ

βάζε ηα ΓΔΠΠΣ θαη ΑΠΣ.

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ:
1. κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ
o Ιζηνξηθόο άηιαο Centennia,

 Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο
ΑΣΛΑΝΣΑ«CENTENNIA»

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηεξεπλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη

o Από ην παξόλ ζην παξειζόλ,

ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ»
ΗΣΟΡΗΚΟ

ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο

επηιέγνληαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία ηεο Ιζηνξίαο
Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, ηα νπνία εθπνλήζεθαλ κε

«ΓΖΜΟΗΟ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΒΗΟ

Σρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε

o Πεξηπιάλεζε ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν

πνπ ηα ινγηζκηθά πηνζεηνχλ, θαζψο θαη ην
2. με ηην πλοήγηζη ζηο διαδίκηςο, π.ρ.

καζεζηαθφ κνληέιν πνπ αλαδεηθλχνπλ.

α) άληιεζε πιηθνχ θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο
«ΚΑΣΑΛΗΑ»
«ΜΤΚΖΝΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ»

 Να

γλσξίδνπλ

ηνπο

λένπο

ξφινπο

πνπ

παξερφκελεο

πιεξνθνξίαο

γηα

ηελ

παξαγσγή

αλαιακβάλνπλ καζεηέο θαη δηδάζθνληεο ζηα λέα

θεηκέλνπ (ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, google

δηδαθηηθά πεξηβάιινληα.

docs θ.ά.),
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β) κειέηε ηζηνξηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ
«ΣΟ 21 ΔΝ ΠΛΩ»
«ΓΗΑΝΟΗΑ»
«ΗΣΟΡΗΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ»

 Να κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ

(ρξήζε βάζεο δεδνκέλωλ ηωλ ινγηζκηθώλ: γηα

άμνλα θαζψο θαη ηνλ άμνλα πεξηερνκέλνπ θάζε

άζθεζε ζηελ θαηάηαμε, ηαμηλόκεζε, ζύγθξηζε θαη

ινγηζκηθνχ,

εθαξκφδνληαο

ζχγρξνλεο

ζπζρεηηζκό ηωλ πιεξνθνξηώλ),

παηδαγσγηθέο

ηάζεηο,

δεκηνπξγία

γ) δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, εξσηεκάησλ

(π.ρ.

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ)

κε

ζπγθεθξηκέλεο

δηαθφξσλ
«Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΑΠΟ
ο

ο

ΣΟΝ 19 ΣΟΝ 20 ΑΗΩΝΑ»

 Να κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ λέεο δηδαθηηθέο

δηακφξθσζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεηαβνιψλ κεηά ηηο

ινγηζκηθφ κε πνιχ-πξηζκαηηθφ θξηηήξην, ψζηε λα
φζν

ην

δπλαηφλ

Σηαπξνθνξίεο.

πεξηζζφηεξεο

νπηηθέο ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ.



 Να

επηιέγνπλ

ηηο

θαηάιιειεο

δηδαθηηθέο

γλψζεο

κε

ηε

ρξήζε

ησλ

o Δεκόζηνο θαη Ιδηωηηθόο βίνο ζηελ Αξραία

ιχζε πξνβιήκαηνο, επίδεημε, παξνπζίαζε θ.ά.)

Ειιάδα,

θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

o Ιζηόπνιηο,
o Δηαδξαζηηθή Ιζηνξία,

πξνζεγγίζεηο

πνπ

παξέρεη

ην

πιηθφ

o Έλαο

πεξηεγεηήο

ζηηο

πόιεηο-θξάηε

ηνπ

ν

θάζε

ειιεληθνύ ρώξνπ ηνλ 5 αη. π.Χ.

ινγηζκηθνχ.
 Να

γλσξίδνπλ

δηαδξαζηηθψλ
«ΤΜΜΑΥΗΑ»

ηεο

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ:


«ΝΑΤΗΠΛΟΪΑ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ»

Σρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε

 Να αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαζεκαηηθέο
ΠΖΓΩΝ»

θνπίδ-

θαίλεηαη π.ρ. ε δηαδξνκή ησλ Σηαπξνθφξσλ θαη ε

Α΄ Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ»
«ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΗΣΟΡΗΚΩΝ

αμηνπνίεζε

δ) θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε ράξηε φπνπ ζα

κεζφδνπο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πξνζνκνίσζε,
ΥΡΟΝΟ

ή

ηζηνξηθψλ

ζηνηρεία απφ ηα ινγηζκηθά.

ΥΡΟΝΟ

«ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ ΣΟ ΥΩΡΟ-

(δεκηνπξγία

ησλ

εξωηήζεηο ζωζηνύ –ιάζνπο),

θσηίδνληαη

Α΄ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ»

εξκελείαο

δηεξεχλεζε

πξνηάζεηο θαη θχιια εξγαζίαο αμηνπνηψληαο

 Να επηιέγνπλ ηηο πεγέο πνπ πξνηείλεη θάζε

«ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ ΣΟ ΥΩΡΟ-

νπηηθψλ

γεγνλφησλ,

«ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ»
«ΗΣΟΡΗΑ Α΄Β΄ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ»

παξακέηξνπο,

ηε

δπλακηθή

ραξηψλ

κέζα

Σρεδηαζκφο

δξαζηεξηνηήησλ

κε

ρξήζε

ησλ

βιωμαηική πποζέγγιζη ηεο γλψζεο

απφ

ηελ

πινήγεζε ζην δηαδίθηπν

νπηηθνπνίεζε ησλ αιιαγψλ ζην ρσξν- ρξφλν

ζηφρν

ηε

κε ηελ

π.ρ.

2

ηεο Ιζηνξίαο.

Πξνηεηλόκελε

«Ζ ΠΟΛΖ»

«ΔΝΑ ΠΔΡΗΖΓΖΣΖ ΣΗ ΠΟΛΔΗηον 5 αιώνα π.Υ. »
«ΗΣΟΠΟΛΗ»

ζέζε

ηεο

ηεο «αλάγλσζεο»

δηαθνξέο κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ επνρή καο”,

γηα ηελ πιεξέζηεξε

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ

θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ γεσγξαθηθνχ

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πινχηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ

παξάγνληα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε.

πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ φια ηα παξαπάλσ

ηνπ γεσγξαθηθνχ

ράξηε

ΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
ο

“Η

γπλαίθαο ζηελ αξραία Διιάδα: νκνηφηεηεο θαη
 Να γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία

«ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ»

δξαζηεξηόηεηα:

ινγηζκηθά θαη ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. Με απηήλ
 Να γλσξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο

ηε δξαζηεξηφηεηα επηδηψθεηαη:

δπλαηφηεηεο ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο

α) πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ (εηθνληθή

πνιπµέζσλ γηα ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε ηεο

αλαπαξάζηαζε ηεο επνρήο- πξνζνκνίωζε)

Ιζηνξίαο, κε ηε ρξήζε πεγψλ.

β) δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο

κε ηελ

θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε
 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επάξθεηα ην

γ)δεκηνπξγία θαθέινπ (portofolio) γηα θάζε νκάδα κε

δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ θαη λα ην αμηνπνηνχλ

δηαθνξεηηθφ πιηθφ

δηδαθηηθά (π.ρ. δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ππνβνιή

(εηθόλεο, πεγέο, γιωζζάξη, video)

απιψλ ή ζχλζεησλ εξσηήζεσλ θαη εμαγσγή

δ) παξνπζίαζε ζε πξνβνιή παξνπζίαζεο ηνπ

ζπκπεξαζκάησλ).

πιηθνχ πνπ έρεη απνδειηησζεί
ε)αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη
ζη) θνηλνπνίεζε κέζσ ησλ εξγαιείσλ θνηλωληθήο

 Να θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο κηαο
βάζεο δεδνκέλσλ ζηε δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο.
 Να

κπνξνχλ

κέζσ

ηεο

κειέηεο

δηθηύωζεο.
ησλ



Πξνηεηλφκελν

ζελάξην

αμηνπνηψληαο

εηθφλσλ λα ζπιιέγνπλ, λα ηαμηλνκνχλ , κε βάζε

Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ελφηεηα:

ζπγθεθξηκέλα

λα

“Τν πξφβιεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ

πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε

ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄20”,θαινχληαη νη

ζπκπεξάζκαηα.

καζεηέο λα αλαιάβνπλ ξφινπο εξεπλεηψλ: α) λα

πιεξνθνξίεο,

ινγηζκηθφ

Τνπηθή

Ιζηνξίαο:

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ηεο παξαηήξεζεο
θξηηήξηα,

ην

Τνπηθήο

Ιζηνξία

Γ΄

αλαδεηήζνπλ πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο ζηε δηθή
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 Να κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο

ηνπο πεξηνρή, β) λα εμεηάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ

κε ηε ρξήζε ΤΠΔ ζηελ εμέηαζε ζεκάησλ Τνπηθήο

αληηκεηψπηζαλ νη πξφζθπγεο ζηελ θνηλσληθή ηνπο

Ιζηνξίαο. Έλλνηεο πξνο εμέηαζε: ην

έληαμε, γ) λα θαηαγξάςνπλ ηξφπνπο δηαηήξεζεο ησλ

ηζηνξηθφ

γεγνλφο, ε αηηηφηεηα, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο, ε

εζίκσλ

θαη

δηάξθεηα, ε αιιαγή, ε ζηαζηκφηεηα, ε εμέιημε.

παηξίδαο.

παξαδφζεσλ

Δλδεηθηηθή

ηεο

πξφηαζε

ηδηαίηεξήο

ηνπο

επέθηαζεο

ηνπ

ζελαξίνπ:
Αλαδήηεζε

ζην

δηαδίθηπν

πιηθνχ

γηα

ηνλ

Μηθξαζηαηηθφ πφιεκν, ζε ινγνηερληθά θείκελα θαη ζε
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ

ΣΟΥΟΗ

http://dschool.edu.gr/

Οη εθπαηδεπηηθνί:

http://www.e-yliko.gr



http://vod.sch.gr/video/view/700

Να

παξνπζηάδνπλ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

θαη

λα

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο επηιεγκέλνπο

επηιεγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, σο πξνο

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ είλαη

ηνλ ηερληθφ άμνλα, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ

ηδηαίηεξα

άμνλα πεξηερνκέλνπ.

ρξήζηκνη

ιφγσ

ηνπ

πεγψλ θαη ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ
ηζηνξηθνχ

http://www.perseus.tufts.edu/

πιηθνχ

πνπ

πξνζθέξνπλ.



Παξνπζίαζε

έηνηκσλ

δξαζηεξηνηήησλ

ζρεδηαζκέλσλ

κε

ην

βάζε

πιηθφ

πνπ

πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλνη/ πξνηεηλφκελνη
δηαδηθηπαθνί ηφπνη. π.ρ. Δηθνληθή πεξηήγεζε

http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/elec-lib.htm


Να

παξνπζηάδνπλ

ρξεζηκνπνηνχλ
αλαδήηεζεο.

http://www.cyprus.gov.cy

Γηεμνδηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ

πινχηνπ, ηεο πνηθηιίαο νπηηθψλ

http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/

http://www.parliament.gr



θαη

λα

ζε έλα Μνπζείν (Μνπζείν Κπθιαδηθήο ηέρλεο:

κεραλέο

έθζεζε γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία
Διιάδα),κέζα

απφ ηνλ

θφκβν ηνπ

Υπ.

Πνιηηηζκνχ, www.culture.gr ).
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http://www.eie.gr

http://www.gak.gr

Να αμηνπνηνχλ ηνπο ζεκαηηθνχο

πεξηνξηζκνχο ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ

θαηαιφγνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο

επηιεγκέλσλ γηα ηελ Ιζηνξία δηαδηθηπαθψλ

δηαδηθηπαθνχο

ηφπσλ.

ςεθηαθέο

http://www.culture.gr

ηφπνπο,

βηβιηνζήθεο,

αξρεία

θαη

καζεζηαθνχο

http://www.fhw.gr/fhw/

Σπδήηεζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο

ηηο

ηζηνξηθά

γεληθά

ηνπο



πφξνπο , ηα on –

Σρεδηαζκφο,

πινπνίεζε

ελφο

project

κε

αμηνπνίεζε κηαο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο

line ινγηζκηθά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο

ηειεθπαίδεπζεο (π.ρ. Moodle) κε ζέκα:

πχιεο.


Η

Διιάδα

σο

θξάηνο

–κέινο

ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο:
α) άληιεζε πιηθνχ απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο


Να

αμηνπνηνχλ

δεκηνπξγηθά

ζηξαηεγηθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο

ηεο

Ιζηνξίαο

ηφπνπο ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ επξσπατθνχ
θνηλνβνπιίνπ,

απφ

απφζηαζε (ζχγρξνλε /αζχγρξνλε

β) θαηαζθεπή πηλάθσλ ζπγρξνληψλ (εμέηαζε

εθπαίδεπζε)

ησλ ελλνηψλ ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο κεηαβνιήο)

θαηάιιειν

απνδειηηψλνληαο
πιηθφ

απφ

ηνπο

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο.

αλαπαξάζηαζε

ησλ

κεηαβνιψλ

ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ
ρξφλν,



Να γλσξίδνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ
ξφιν

ηνπ

δηαδηθηχνπ

θαη

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο
δηαρείξηζεο
κάζεζεο

ησλ
κε

πιηθφ

ηηο
θαη

θνηλνηήησλ
πνπ

ζα

αληιήζνπλ απφ ηνπο επηιεγκέλνπο

γ)

ρξήζε

ειεθηξνληθνχ

ιεμηθνχ

γηα

επεμήγεζε φξσλ
δ) ζχληαμε εξσηεκαηνινγίνπ θαη απνζηνιή
ηνπ κέζσ e-mail ζε Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επξσπαίν
πνιίηε
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ηζηφηνπνπο.
ε)

επαλαπξνζδηνξηζκφο,

θαη αμηνιφγεζε ηνπ

αλαηξνθνδφηεζε

project κέζσ ηεο

πιαηθφξκαο Moodle.


Σρεδηαζκφο, νξγάλσζε καζήκαηνο, άληιεζε
πιηθνχ θαη επεμεξγαζία ηνπ, θαηαγξαθή θαη
αλάξηεζή ηνπ κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ
Web2.0
o

Ιζηνιφγηα Blogs,
εγγξάθσλ

ζπλεξγαηηθή ζχληαμε

Wiki,

κηθξντζηνιφγηα

Microblogging, θνηλσληθή ζειηδνζήκαλζε
social bookmarking, έγγξαθα Google θ.ά.
o

π.ρ.

ειεθηξνληθή

αδειθνπνίεζε

ζρνιείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε

ζεκάησλ

ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ.
Δλδεηθηηθφ ζέκα: Η ζπλεηζθνξά ησλ
Κππξίσλ πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά
ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε αιιά θαη ησλ
Διιήλσλ ζηνλ αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο
ηεο Κχπξνπ.
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II. Οδηγίερ για ζενάπια διδαζκαλίαρ ζηο μάθημα ηηρ Ηζηοπίαρ με ηην αξιοποίηζη ηων ΣΠΔ
ΣΟΥΟΗ

Οη

εθπαηδεπηηθνί,

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

γλσξίδνληαο

ηε

κεζνδνινγία

ηνπ

ζελαξίνπ, ζα πξέπεη:


Σρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο ιακβάλνληαο ππφςε:


ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμήο ηνπο,



ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε,

Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ λα αλαιχνπλ θαη λα



ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ επηιέρηεθε,

αμηνινγνχλ αλεπηπγκέλα ζελάξηα ζην κάζεκα ηεο



ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ

Ιζηνξίαο,



ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ απηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε

κε

βάζε

ηα

ινγηζκηθά,

ηνπο

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε.

ηεο δηδαζθαιίαο.




Να γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ΤΠΔ

Σπδήηεζε-αληαιιαγή πξνβιεκαηηζκψλ-πξνηάζεηο βειηίσζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη
επέθηαζεο ησλ ζελαξίσλ.

σο λνεηηθψλ εξγαιείσλ, σο πεγψλ πιεξνθφξεζεο
Π.ρ. ζην ινγηζκηθφ: Ηζηοπία Α΄ Β΄ Γ΄ Γςμναζίος πξνηείλεηαη έλα ζελάξην κε ζέκα :

θαη σο κέζσλ επηθνηλσλίαο.

“Η θαζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην” θαζψο θαη νδεγίεο αμηνπνίεζήο ηνπ.


Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ δηδαθηηθέο

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ κε βάζε ην παξαπάλσ ζελάξην λα δεηήζνπλ απφ ηνπο

πξαθηηθέο

καζεηέο:

πνπ

αλαπηχζζνπλ

δεμηφηεηεο
δηαρείξηζεο,

α) λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ πξνηεηλφκελνπο

αλάιπζεο, εξκελείαο θαη ζχλζεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, θαη λα επεμεξγαζζνχλ πνηθηιία πεγψλ, γξαπηψλ, νπηηθψλ

πιηθνχ: αλαδήηεζε θαη έξεπλα ζε δηαδηθηπαθέο

ειεθηξνληθψλ γηα άληιεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ ηνπο.

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο– αξρεηαθφ

β) λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζηνλ νπνίν λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ

πιηθφ, ηζηνξηθά θείκελα, έξγα ηέρλεο.

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ζηηο αζρνιίεο ηεο θάζε θνηλσληθήο ηάμεο

πξφζβαζεο,

νξγάλσζεο

θαη

κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ


Να

κπνξνχλ

λα

ζρεδηάδνπλ

δξαζηεξηφηεηεο

νκάδσλ ζην Βπδάληην.

εζηηαζκέλεο ζε ηζηνξηθέο έλλνηεο, πνπ αμηνπνηνχλ

γ) σο επέθηαζε απηνχ ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κία γξακκή

πνηθηιία θαηάιιεισλ εξγαιείσλ: λνεηηθνί ράξηεο,

ηνπ ρξφλνπ ησλ θπξηφηεξσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ ηεο κεγάιεο αθκήο

ράξηεο ζπγρξνληψλ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη

ηνπ Βπδαληίνπ 717-1025, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ “Πεπιπλάνηζη ζηο Υώπο-
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επαιήζεπζε,
αλαδήηεζε,

αλάιεςε
κηθξφθνζκνη,

ξφισλ,

δηαδηθηπαθή

δηαδξαζηηθνί

ράξηεο,

Υπόνο”γηα ην Γπκλάζην, ζπζρεηίδνληαο ηε ζχλζεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ
αθκή ηνπ Βπδαληίνπ θαηά ηελ πεξίνδν απηή.

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, θαηαζθεπή βάζεο

δ) λα αλαξηήζνπλ ηα πξντφληα ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ

δεδνκέλσλ, δηαζηαχξσζε πεγψλ, πνιππξηζκαηηθή

ηνπο θαη λα ηα θνηλνπνηήζνπλ κε ηε ρξήζε ηωλ ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείωλ ηνπ

πξνζέγγηζε ηζηνξηθψλ ζεκάησλ κέζσ πεγψλ πνπ

web2.0 ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (π.ρ. κέζσ Twitter).

ηα «θσηίδνπλ» απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο.


Να είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ λένπο ηξφπνπο
επέθηαζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηα ινγηζκηθά
ζελαξίσλ,

θχιια

εξγαζίαο,

αμηνιφγεζεο

θαη

απηναμηνιφγεζεο ηεο θάζε νκάδαο.
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III. Δικονικέρ πεπιηγήζειρ
Οη αλαπαξαζηάζεηο κλεκείσλ, νη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία θ.ά. κε ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνζθέξεη
ζηνπο καζεηέο ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο
Δικονική πεπιήγηζη ζηην απσαία Μίληηο: http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
Πεπιήγηζη ζηην Ακπόπολη: http://acropolis-virtualtour.gr/acropolisTour.html
Δικονική πεπιήγηζη ζηην Αγία οθία: www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
Δικονική πεπιήγηζη ζηην απσαία Ολςμπία: http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=bv0OCj9LMLI#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=3W63fdTrZuI#!
Δικονική πεπιήγηζη ζηιρ Μςκήνερ: http://www.stoa.org/metis/cgi-bin/qtvr?site=mycenae
Δικονική πεπιήγηζη ζηο Ναύπλιο: www.nafplio-tour.gr/
Δικονική πεπιήγηζη ζηο κάζηπο ηηρ Μονεμβαζιάρ: http://www.kastromonemvasias.gr/?page_id=94&amp;language=el
Δικονική πεπιήγηζη ζηον Γίολ: www.ancientdion.org/
Δικονική πεπιήγηζη ζηην Κνωζζό:http://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&amp;feature=player_embedded#!
Δικονική πεπιήγηζη ζηην απσαία αγοπά ηων Αθηνών:3d.athens-agora.gr/
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο Κςκλαδικήρ ηέσνηρ: http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?clang=0&amp;cnode=8&amp;cpage=NODE
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ:http://www.googleartproject.com/collection/acropolis-museum/museumview/.
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο Μπενάκη:http://www.benaki.gr/?id=4020201&amp;lang=gr.
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μακεδονικό μοςζείο ζύσγπονηρ ηέσνηρ:http://www.mmca.org.gr/museumst/ie2/virtual_museum.php
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο ζύγσπονηρ ηέσνηρ ζηην Άνδπο:http://www.moca-andros.gr/Default.aspx?tabid=68&amp;language=el-GR
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο καπνού ζηην Καβάλα:http://www.tobaccomuseum.gr/
Δικονική πεπιήγηζη ζηην Έθεζο:http://sailturkey.com/panoramas/ephesus/
Δικονική πεπιήγηζη ζηο Λούβπο: http://www.louvre.fr/
Δικονική πεπιήγηζη ζηο μοςζείο Βαν Γκογκ: http://amsterdam.arounder.com/en/museums/van-gogh-museum.
Δικονική πεπιήγηζη ζηην Πομπηία:
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https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=pompeii,+italy+ruins&amp;sll=40.716428,14.537315&amp;sspn
=0.061672,0.132351&amp;ie=UTF8&amp;hq=pompeii,+italy+ruins&amp;hnear=&amp;ll=40.748902,14.484834&amp;spn=0,359.991728&amp;t=h&amp;z=
17&amp;layer=c&amp;cbll=40.748902,14.484834&amp;panoid=1e-bu_kis-dL1BnVGZhDdw&amp;cbp=12,209.48,,0,7.63
Δικονική πεπιήγηζη ζηο Βαηικανό:http://vatican.arounder.com/
Πεπιήγηζη ζε μοςζεία όλος ηος κόζμος με ηο google art project: http://www.googleartproject.com/
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