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Εκπαιδευτικό Σενάριο

Τίτλος Σεναρίου

«Περσικοι Πολεμοι»
1. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές. Το σενάριο αφορά σε γνωστικές περιοχές της Ιστορίας, της
Γεωγραφίας και της Αισθητικής Αγωγής.
2. Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ τάξης
3. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με
το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Ιστορίας της Δ΄ τάξης. Πιο συγκεκριμένα αφορά στα κεφάλαια 15,
16, 17, 18 και 19 του βιβλίου Ιστορίας της Δ΄ τάξης της διδακτικής ενότητας «Περσικοί Πόλεμοι».
Οι στόχοι που τίθενται στο παρόν σενάριο είναι εναρμονισμένοι με αυτούς του αναλυτικού
προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο βιβλίο του δασκάλου.
4. Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες η μία των 3 και η άλλη των 2 ατόμων (σύνολο 5 μαθητές). Οι
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογης δυναμικότητας η καθεμιά.
Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι: Υπολογιστής συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα, το
εργαστήριο πληροφορικής (χρήση 6 υπολογιστών) καθώς επίσης και ο πίνακας της τάξης ή του
εργαστηρίου, ιστορικοί χάρτες και ιστορικές αφίσες.
I.

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

a) Κειμενογράφος (word)
b) Βίντεο you tube
c) Hot potatoes (Λογισμικό)
d) Εκπαιδευτικά Site: www.wikipedia.gr , www.e-yliko.gr, http://www.sikyon.com/athens/ahist_gr02.html κτλ
e) Λογισμικό Ζωγραφικής (Tux Paint)
f) Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (www.mindomo.com)
5. Προαπαιτούμενα
Να έχουν οι μαθητές διδαχθεί και κατανοήσει τα κεφάλαια που σχετίζονται με τον αποικισμό των
Ελλήνων και ειδικότερα στη Μικρά Ασία (κεφ. 5) καθώς επίσης και τα κεφάλαια 6 και 7 (Τα πολιτεύματα
στην Αρχαϊκή Ελλάδα και Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες) του βιβλίου της Ιστορίας. Επίσης να έχουν
βασικές γνώσεις γεωγραφίας Ελλάδας (Μελέτη Περιβάλλοντος) για μπορούν να βρίσκουν στον χάρτη και
στο Google Earth τις περιοχές που αναφέρονται στο σενάριο.
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6. Χρονική διάρκεια
Το εκπαιδευτικό σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 7 διδακτικές ώρες.
7. Διδακτικοί Στόχοι
Α) Γνωστικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές την περίοδο των Περσικών Πολέμων, τις σημαντικότερες μάχες καθώς και τους
λόγους που ονόματα όπως «Θερμοπύλες» «Σαλαμίνα» «Λεωνίδας» έχουν μείνει στην ιστορία όχι μόνο
την ελληνική αλλά και την παγκόσμια. Να μάθουν να θαυμάζουν την θυσία για την πατρίδα, την πιστή
αφοσίωση στους νόμους του κράτους και τη γενναιότητα.

Ειδικότερα:
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δηµιουργία, την επέκταση και το χαρακτήρα του κράτους των
Περσών ως το τέλος του 6ου αιώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις της
Μ. Ασίας.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές µε την ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία,
πολυταρχικό πολίτευµα, επανάσταση, ανεξαρτησία, ανάπτυξη, αίτια, συνέπειες, αµυντικός, επιθετικός
πόλεµος,
Να κατανοήσουν τα αίτια των περσικών πολέµων.
Να γνωρίσουν την Ιωνική επανάσταση και την εκστρατεία του Μαρδόνιου.
Να γνωρίσουν το χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση των εξής: Η µάχη του Μαραθώνα, των
Θερµοπυλών, των Πλαταιών, η ναυµαχία του Αρτεµισίου, η ναυµαχία της Σαλαµίνας και της Μυκάλης.
Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραµατίζουν οι ηγέτες.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του πατριωτισµού ως παράγοντα νίκης.
Να εκτιµήσουν το µέγεθος της θυσίας του Λεωνίδα και των συντρόφων του και να νιώσουν θαυµασµό γι’
αυτούς.

Β) Τεχνολογικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία και τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. στη διαδικασία
μάθησης.
Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και να τον χρησιμοποιούν ως
εργαλείο για άντληση και επεξεργασία πληροφοριών.
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Να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά μέσα από φυλλομετρητές και
online εγκυκλοπαίδειες και να αξιολογούν αυτές τις πληροφορίες.
Να δημιουργούν και να αξιοποιούν τους εννοιολογικούς χάρτες για την εμβάθυνση και κατανόηση του
πληροφοριακού υλικού
Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά (Cmap και Hotpotatos) και να χρησιμοποιήσουν εκείνα που ήδη
γνωρίζουν, προκειμένου να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια το διαδίκτυο στην προσπάθεια αναζήτησης της
πληροφορίας
Γ) Μαθησιακοί Στόχοι
Να εξοικειωθούν οι μαθητές στη συνεργατική μάθηση στην πορεία κατάκτησης της γνώσης.
Να αναπτύξουν το διάλογο και την κριτική σκέψη.
Να μάθουν να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.
Να καλλιεργήσουν την δεξιότητα της μεταγνώσης, δηλαδή να είναι σε θέση να ελέγχουν μόνοι τους τί
γνωρίζουν και τί όχι.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν την προηγούμενη γνώση στη διαδικασία κατάκτησης της
νέας
8. Διδακτική προσέγγιση/ Μεθοδολογική προσέγγιση
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. Το
εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό προωθεί νέες προοπτικές στη μάθηση και αποτελεί παράλληλα μια
εναλλακτική μορφή βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικότερα στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας μπορεί με τη βοήθεια των κατάλληλων
προγραμμάτων (εικονική πραγματικότητα) να αναπαραστήσει τέλεια αρχαίους ναούς και έργα τέχνης,
ακόμα και πόλεις ολόκληρες. Ο μαθητής μπορεί να περπατήσει μέσα σε αυτές ακόμα και να αγγίξει
αντικείμενα (με πολύ εξελιγμένο hardware και software) ή να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. Με τη
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, προωθούνται οι στόχοι της
μαθησιακής διαδικασίας.
Με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι δυνατό να αναπτυχθούν νέες δομές στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, με τα λογισμικά μπορεί να αναπτυχθεί η εξατομικευμένη διδασκαλία, η ενεργός
συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η παραγωγή της γνώσης με τέτοιο τρόπο ώστε να
διευκολύνεται η αφομοίωση τους, η κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών (Γιαννακόπουλος,
2009).
Σε ένα άλλο επίπεδο, ο υπολογιστής είναι δυνατό να αλλάξει το κοινωνικό κλίμα της τάξης, τις
αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη καθώς προωθεί τη συνεργασία μέσα στη σχολική
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τάξη, ενώ ο ρόλος του δασκάλου μετασχηματίζεται. Από απλός προμηθευτής και μεταλαμπαδευτής
γνώσεων μετατρέπεται σε βοηθό και συντονιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατευθύνοντας τους
μαθητές και δίνοντας τους τις απαραίτητες εξηγήσεις στις απορίες που μπορεί να έχουν (Ράπτης & Ράπτη,
2002:65).
Περαιτέρω, η χρήση του υπολογιστή συνεισφέρει καθοριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς
αποτελεί εργαλείο αλληλεπίδρασης με το μαθητή και άμεσης ανατροφοδότησης του. Επίσης, δίνει τη
δυνατότητα επεξεργασίας των κειμένων από τους μαθητές, παρέχοντας παράλληλα και τον απαραίτητο
χρόνο που κάθε παιδί χρειάζεται στη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ενεργό συμμετοχή. Επιπλέον,
ο υπολογιστής παρέχει τη δυνατότητα παρέμβασης και πειραματισμού με το μαθησιακό υλικό, ενώ
παράλληλα το εκπαιδευτικό υλικό οπτικοποιείται και αναπαρίσταται ζωντανά μπροστά στα μάτια του
μαθητή, βοηθώντας στην πλήρη και ολόπλευρη κατανόηση του γνωσιακού υλικού. Τέλος, παρέχει επίσης
στους μαθητές τη δυνατότητα να συντάσσουν κείμενα, να τα διορθώνουν και να εκτυπώνουν (Ράπτης &
Ράπτη, 2002:65-67).
Το λογισμικό επεξεργαστών κείμενου, συνοδευμένο από άλλες γραφικές διευκολύνσεις του υπολογιστή,
παρέχει στον εκπαιδευόμενο δυνατότητα για ανάπτυξη των συγγραφικών του δεξιοτήτων και για
δημιουργική έκφραση. Επίσης, με το ηλεκτρονικό λεξικό, ο μαθητής μπορεί να βρει την ερμηνεία
ελληνικών ή και ξενόγλωσσων λέξεων εύκολά και άμεσα.
Επιπρόσθετη λειτουργία του υπολογιστή είναι η δυνατότητα σύνδεσης του με άλλα οπτικοακουστικά
μέσα, ώστε να επιτευχθεί συλλογική προβολή ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών ταινιών, περιβαλλοντικών
προγραμμάτων κ.α.
Γενικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι τα εξής:
Ο μαθητής γίνεται ενεργός μέτοχος στην κατάκτηση της γνώσης και την οργάνωση της σκέψης του. Το
λογισμικό παρέχει επιπλέον, εικόνα με κίνηση και ήχο, τα οποία αυξάνουν το ενδιαφέρον ακόμα και των
πιο αδύναμων μαθησιακά μαθητών.
Τα κείμενα, συνοδευμένα από εικόνα και ήχο συσχετίζονται με αφηρημένα νοήματα, τα οποία με τον
τρόπο αυτό κατανοούνται ευκολότερα από τους μαθητές (οπτικοποιούνται), ενώ η ποικιλία των τρόπων
αναπαράστασης του εκπαιδευτικού υλικού βοηθάει στην πλήρη κατανόηση πολύπλοκων εννοιών και
νοημάτων.
Τέλος, το λογισμικό είναι ένα δυναμικό εργαλείο μοντελοποίησης προβλημάτων, το οποίο συνεισφέρει
στην οικοδόμηση αφηρημένων εννοιών. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με το
εκπαιδευτικό υλικό, να κάνει μετατροπές και παρεμβάσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2002:66-67).
Είναι σκόπιμο να γίνεται χρήση κατάλληλων και επιστημονικά κατοχυρωμένων εκπαιδευτικών
λογισμικών, καθώς δεν είναι όλα τα λογισμικά κατάλληλα για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό
συμβαίνει επειδή πολλά λογισμικά κατασκευάζονται από ιδιωτικές εταιρίες, στις οποίες δε γίνεται
έλεγχος και δε δίνεται προτεραιότητα σε κοινωνικούς στόχους (Κόμης, 2008)
Για την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου «Περσικοί Πόλεμοι» θα χρησιμοποιηθεί κατά τη
μεγαλύτερη διάρκεια της διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η οποία ευνοεί την ενεργό
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συμμετοχή των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος στηρίζεται στις
αρχές του εποικοδομητισμού (constructivism) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες
δίνουν έμφαση στη συμμετοχική μάθηση και στη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές
ενθαρρύνονται να συνεργασθούν και μέσω στοχευμένων εργασιών οδηγούνται στην ανακάλυψη και την
εμπέδωση της γνώσης.
Σύμφωνα με τον Εποικοδομητισμό, η διδακτέα ύλη πρέπει να οργανωθεί στηριζόμενη στην προηγούμενη
γνώση και εμπειρία των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας
τους στις δυνατότητες και εμπειρίες των μαθητών τους και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλύσουν,
να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν την πληροφορία. Ο κονστρουκτιβισμός διατείνει την απαλοιφή των
βαθμών και των σταθμισμένων τεστ.
9. Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε
a. Browsers
Ξεκινώντας με τη χρήση φυλλομετρητή (browser) –Chrome ή Firefox-, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
αναζητήσουν μόνοι τους τις πληροφορίες που χρειάζονται. Εννοείται ότι η πλοήγηση στο διαδίκτυο
γίνεται στην τάξη υπό την επίβλεψη του δασκάλου. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα και η πλοήγηση με τη βοήθεια και την επίβλεψη στου δασκάλου, είναι μια καλή ευκαιρία να
αποκτήσουν οι μαθητές τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και συνήθειες ώστε να μάθουν να αποφεύγουν τις
παγίδες του διαδικτύου.
b. Online εγκυκλοπαίδειες
Η βασική πηγή πληροφόρησης είναι από την Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/ από την οποία οι μαθητές
παίρνουν πληροφορίες σχετικά με τις μάχες, τις τοποθεσίες, και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ενότητα.

c. Youtube
Μέσα από την ιστοσελίδα youtube οι μαθητές μπορούν να δουν βίντεο για τις διάφορες μάχες με
εικονικές αναπαραστάσεις των μαχών όπου μπορούμε να δούμε τις πολεμικές τακτικές, τον οπλισμό των
στρατιωτών την τοποθεσία όπως πρέπει να ήταν πριν περίπου 2500 χρόνια. Η οπτικοποίηση των
πληροφοριών βοηθάει στην ευκολότερη κατανόησή τους.
d. Προγράμματα ζωγραφικής
Οι μαθητές μέσα από τα προγράμματα ζωγραφικής( Tuxpaint), μπορούν να αποτυπώσουν ότι οι ίδιοι
επιθυμούν σε σχέση με το σενάριο. Έτσι μπορούν να συμμετάσχουν ενεργητικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία και να κάνουν τις δικές στους εικαστικές παρεμβάσεις – προτάσεις.
e. Sites
Η

χρήση

αξιόπιστων

sites

όπως

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
www.e-yliko.gr ή
http://www.sikyon.com/athens/ahist_gr02.html είναι σημαντική για την αναζήτηση πληροφοριών αλλά και
οπτικοακουστικού υλικού για τους Περσικούς Πολέμους καθώς και το http://history-pages.blogspot.com και
τέλος το http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
f. Προγράμματα εννοιολογικής χαρτογράφησης
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Το λογισμικό Ηot Potatoes καθώς και η ιστοσελίδα www.mindomo δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές,
να εξασκηθούν στην γνώση που απέκτησαν, να ελέγξουν το βαθμό κατάκτησης της νέας γνώσης και να
αυτοδιορθώνονται. Ευνοεί την αυτενέργεια και τη μάθηση με παιγνιώδη χαρακτήρα.
g. Google Earth
Μέσα από το Google Earth οι μαθητές βρίσκουν πάνω στην υδρόγειο τις διάφορες τοποθεσίες που έγιναν
οι μάχες. Μπορούν να συγκρίνουν την τεράστια έκταση του Περσικού κράτους με την αντίστοιχη έκταση
της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα των ελληνικών πόλεων, ώστε να συνειδητοποιήσουν ακόμα πιο έντονα
την διαφορά και τον άθλο των Περσικών Πολέμων.
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Προτεινόμενες δραστηριότητες
1η Διδακτική ώρα
Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας
Ξεκινάμε την 1η διδακτική ώρα δίνοντας στους μαθητές το url με το βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
«Από το Μαραθώνα στη Σαλαμίνα» Α΄ μέρος, το οποίο αναφέρεται στις ελληνικές πόλεις της Μικράς
Ασίας και τις συγκρούσεις τους με τους Πέρσες.
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Συνεχίζουμε προβάλλοντας δυο σχεδιαγράμματα για το Περσικό κράτος, της ελληνικές πόλεις της Μ.
Ασίας και την Ιωνική Επανάσταση

Κατόπιν, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις αιτίες που αναγκάζουν τους λαούς να επαναστατούν αλλά
και τις συνέπειες της επανάστασης αυτής για τις Ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και την Ελλάδα.
Τέλος οι μαθητές ανά ομάδα περιηγούνται στην αρχαία Μίλητο μέσω της εικονικής αναπαράστασής της
στην ιστοσελίδα http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/
Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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2η Διδακτική ώρα
«Ο Περσικός κίνδυνος»
Ξεκινάμε με την παρουσίαση ενός slideshow σχετικά με τις πρώτες προσπάθειες των Περσών να
κατακτήσουν την Ελλάδα μέχρι και το 490 π.Χ.

Ακολουθεί ένα βίντεο από το youtube για τη μάχη του Μαραθώνα.

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω online φύλλο εργασίας φτιαγμένο με
το Hot Potatos.

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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1η Δραστηριότητα
Φύλλο εργασίας 1

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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3η και 4η Διδακτική ώρα
Η μάχη των Θερμοπυλών
Οι μαθητές βλέπουν μέσα από το διαδίκτυο τα παρακάτω βίντεο του History Channel που είναι σχετικά με
τη μάχη των Θερμοπυλών.

Συνεχίζουμε με σχεδιαγράμματα για να καταλάβουν οι μαθητές τη μορφολογία της περιοχής το 480 π.Χ.
και το πώς έχει αλλάξει η περιοχή από τις προσχώσεις του Σπερχειού ποταμού.

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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Συνεχίζουμε με σχεδιαγράμματα για να καταλάβουν οι μαθητές τη μορφολογία της περιοχής το 480 π.Χ.
και το πώς έχει αλλάξει η περιοχή από τις προσχώσεις του Σπερχειού ποταμού.

2η Δραστηριότητα
Βρίσκουμε κείμενα στη Γλώσσα σχετικά με τις Θερμοπύλες (Καβάφης) τα διαβάζουμε και συζητάμε πάνω
σε αυτά
Τέλος, συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία της μάχης των Θερμοπυλών στο φύλλο εργασίας που
ακολουθεί.
Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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3η Δραστηριότητα
Φύλλο εργασίας 2
Συμπληρώστε σύντομα τα παρακάτω πλαίσια

Η μάχη των Θερμοπυλών
2. Πόσο καιρό διάρκεσε;

1. Πότε έγινε;

3. Πού έγινε;

4. Ποια ήταν τα αντίπαλα στρατεύματα;

5. Περιγραφή αντίπαλων στρατευμάτων:
 Εξοπλισμός

 Μέγεθος των παρατάξεων

6. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

7. Τι συνέπειες είχε αυτό το πολεμικό γεγονός για τους νικητές;

8. Τι συνέπειες είχε αυτό το πολεμικό γεγονός για τους ηττημένους;

9. Ποια ιστορικά πρόσωπα σχετίζονται με τη μάχη;

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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5η και 6η Διδακτική ώρα
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Με τη χρήση του Google Earth βρίσκουμε πάνω στην υδρόγειο τις Θερμοπύλες και προχωρώντας προς τα
νότια φτάνουμε στο στενό της Σαλαμίνας όπου έχουμε τοποθετήσει ένα σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας.
Συζητάμε το λόγο για τον οποίο οι Έλληνες διάλεξαν το συγκεκριμένο στενό για τη ναυμαχία και για το αν
το σχέδιό τους είχε επιτυχία ή όχι.
Συνεχίζουμε με τα σχεδιαγράμματα που δείχνουν την εξέλιξη της ναυμαχίας.

Καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες από το http://el.wikipedia.org

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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4η Δραστηριότητα
Στη συνέχεια καλούμε τους μαθητές αν κυβερνήσουν ένα ελληνικό πλοίο (τριήρη) και να βουλιάξουν όσο
περισσότερα περσικά πλοία μπορούν μέσα σε 3 λεπτά.

http://www.ancientgreece.co.uk/war/challenge/cha_set.html

Συνεχίζουμε με το 3ο Φύλλο εργασίας
Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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5η Δραστηριότητα
Φύλλο εργασίας 3
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7η Διδακτική ώρα
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης
Συνεχίζουμε με την περιήγηση στο Google Earth όπου έχουμε τοποθετήσει όλα τις σημαντικές τοποθεσίες
των Περσικών Πολέμων μέχρι να φτάσουμε στη μάχη των Πλαταιών και τέλος στη ναυμαχία της Μυκάλης.

Αναζητούμε πληροφορίες για τη μάχη από το http://el.wikipedia.org/
και ακολουθούν δυο βίντεο για τη μάχη των Πλαταιών

και http://www.youtube.com/watch?v=HXnWjCvnRCs&feature=related

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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6η Δραστηριότητα
Οι μαθητές μέσα από την παρουσίαση με το mindomo που δημιουργήσαμε συνοψίζουν τα γεγονότα των Περσικών
Πολέμων.

7η Δραστηριότητα
Κατόπιν μπορούν να παίξουν τα 2 online παιχνίδια που δημιουργήσαμε στην τάξη

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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10. Επεκτασιμότητα.
Το παρόν σενάριο μπορεί να συνδεθεί εκτός από την Ιστορία με τη Γλώσσα (Θερμοπύλες – Καβάφης), με
τη Γεωγραφία (χάρτες, τοποθεσίες, σημασία των λόφων στα αρχαία χρόνια), καθώς και με την Αισθητική
Αγωγή (γλυπτική - μνημείο του Λεωνίδα )

Θεμιστοκλής Κολλιάρος
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11. Αξιολόγηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΑ
Η ομάδα συνεργάστηκε
με αρκετά προβλήματα
και χρειάστηκε βοήθεια
για να τα λύσει. Δεν
συνέβαλαν όλοι
συνεχώς στα τελικά
αποτελέσματα της
ομάδας.

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
Η ομάδα
συνεργάστηκε με λίγα
προβλήματα και
χρειάστηκε βοήθεια
για να τα λύσει.
Υπήρξε κάποιος/α που
δεν συνέβαλε
συνεχώς στα τελικά
αποτελέσματα της
ομάδας.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Η ομάδα συνεργάστηκε
και έλυσε μόνη της τα
προβλήματα που
προέκυψαν. Όταν
κάποιος/α δεν έδειχνε
ενδιαφέρον για
συμμετοχή, οι
υπόλοιποι κατάφερναν
να τον ενσωματώσουν
στην ομάδα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Η ομάδα συνεργάστηκε
χωρίς να δημιουργηθούν
προβλήματα. Συνέβαλαν
όλοι στα τελικά
αποτελέσματα της ομάδας

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΛΑ
Δε γνωρίζω τα βασικά
χαρακτηριστικά
αναζήτησης
πληροφοριών. Δε
γνωρίζω τα βασικά
χαρακτηριστικά χρήσης
του Η/Υ

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
Είχα δυσκολίες να
ακολουθήσω τις
οδηγίες στην
αναζήτηση
πληροφοριών.
Ζητούσα συνεχώς
βοήθεια κατά τη .

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Ακολούθησα τις οδηγίες
στην αναζήτηση
πληροφοριών.
Χρειάστηκα ορισμένες
φορές βοήθεια κατά τη
χρήση φυλλομετρητών.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ακολούθησα τις οδηγίες
στην αναζήτηση
πληροφοριών. Εκτέλεσα
όλα τα βήματα με επιτυχία

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Ακολούθησα τις οδηγίες
στην και κατέληξα στην
επίλυση και στην
έκφραση του
προβλήματος.
Χρειάστηκα ορισμένες
φορές βοήθεια στη
χρήση των λογισμικών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ακολούθησα τις οδηγίες
και κατέληξα με επιτυχές
αποτέλεσμα σε όλες τις
δραστηριότητες,
εκφράζοντας λύση στο
πρόβλημα που του τέθηκε.
Εκτέλεσα όλα τα βήματα
με επιτυχία
χρησιμοποιώντας σωστά
κάθε λογισμικό για

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΚΑΛΑ
Δε γνωρίζω τα βασικά
χαρακτηριστικά
λογισμικών. Δεν είχα
αποτέλεσμα στην
εύρεση λύσης και στην
έκφρασή του με
οποιοδήποτε
πρόγραμμα.

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
Είχα δυσκολίες να
ακολουθήσω τις
οδηγίες και να
καταλήξω στην
έκφραση μιας λύσης
στο πρόβλημα.
Ζητούσα συνεχώς
βοήθεια κατά τη
χρήση των λογισμικών

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΑ
Δεν απαντήθηκε
καμιά ερώτηση.
Η ομάδα δεν
κατανόησε το
περιεχόμενο του
μαθήματος.
Θεμιστοκλής Κολλιάρος

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
Απαντήθηκαν
ελάχιστες
ερωτήσεις.
Κατανοήθηκαν
ελάχιστα πράγματα
σε σχέση με το

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Απαντήθηκαν οι
περισσότερες
ερωτήσεις.
Κατανοήθηκαν
αρκετά από το
περιεχόμενο του

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Απαντήθηκαν όλες οι
ερωτήσεις.
Κατακτήθηκε πλήρως το
περιεχόμενο του
μαθήματος. Λύθηκαν
επιτυχώς όλες οι
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Υπήρχαν πολλές
δυσκολίες στην
επίλυση των
ασκήσεων.

γνωστικό
περιεχόμενο.
Λύθηκαν μερικές
μόνο ασκήσεις.

μαθήματος. Λύθηκαν
επιτυχώς οι
περισσότερες
ασκήσεις.

ασκήσεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Η ομάδα εστίασε
μονομερώς σε
ένα-δυο από τα θέματα
που της ανέθεσαν, οι
πηγές ελάχιστα
αξιοποιήθηκαν
και δεν κατέληξε σε
γενικά συμπεράσματα.
Απαντήθηκαν
Αρκετά από τα θέματα
Προς εξέταση, όμως δεν
έγινε πλήρης
αξιοποίηση των
πηγών και τα
επιχειρήματα δεν ήταν
πάντα καλά δομημένα.

Η ομάδα εστίασε
μονομερώς σε έναδυο από τα θέματα
που της ανέθεσαν, οι
πηγές ελάχιστα
αξιοποιήθηκαν και
δεν κατέληξε σε
γενικά
συμπεράσματα.
Απαντήθηκαν αρκετά
από τα θέματα προς
εξέταση, όμως δεν
έγινε πλήρης
αξιοποίηση των
πηγών και τα
επιχειρήματα δεν
ήταν πάντα καλά
δομημένα

Η ομάδα
επισκέφτηκε τις
περισσότερες
προτεινόμενες
πηγές για τη
συλλογή των
πληροφοριών
της, συγκέντρωσε
και κατέγραψε
ικανοποιητικό
πλήθος στοιχείων
σύμφωνα με το
έργο που
ανέλαβε και εξήγαγε
συμπεράσματα

Η ομάδα μελέτησε με
προσοχή τις
πληροφορίες από τις
πηγές, εκτέλεσε
τις προτεινόμενες
δραστηριότητες,
κατέγραψε
τα σημαντικά στοιχεία
και έβγαλε δικά
της συμπεράσματα,
σύμφωνα με το
έργο και τους στόχους
που είχαν τεθεί.

12. Καταληκτικές επισημάνσεις – Παρατηρήσεις
Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου, δούλεψαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον. Η
προσέγγιση του υλικού μέσω υπολογιστή και η οπτικοποίησή του, έδωσε νέο ενδιαφέρον στην όλη
διαδικασία. Θεωρώ ότι το κλείσιμο κάθε κεφαλαίου και ειδικά εκείνων που διέθεταν εικονική
ανακατασκευή ήταν εντυπωσιακή.
13. Βιβλιογραφία
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Αθήνα ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι
Γιαννακόπουλος Π., (2009) Πληροφορική και Κοινωνία, Αθήνα
Κολιάδης, Ε. Α., (1997) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Τ.Γ΄ Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα.
Μακράκης Β., (2000) Υπερμέσα στην Εκπαίδευση, Μεταίχμιο, Αθήνα
Ματσαγγούρας, Η.Γ., (1998) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης
Κόμης Β., & άλ., (2008) Επιμορφωτικό Υλικό των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης,
Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70, Πάτρα, ΕΑΙΤΥ
Ράπτης Α.- Ράπτη Α., (2002) Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Τόμος Α΄, Αθήνα
Θεμιστοκλής Κολλιάρος

Σελίδα 22

Περσικοί Πόλεμοι

ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2000) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2006) Ιστορία Ε΄: Στα Βυζαντινά Χρόνια, (Βιβλίο Δασκάλου), Αθήνα, ΟΕΔΒ.
14. Δικτυογραφία
http://el.wikipedia.org

www.youtube.com
http://www.ancientgreece.co.uk
www.e-yliko.gr
http://www.sikyon.com/athens/ahist_gr02.html
http://history-pages.blogspot.com
http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/

Θεμιστοκλής Κολλιάρος

Σελίδα 23

