ΠΡΟΣΑΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ονομαηεπώνςμο: Μαξηάλλα Ισάλλνπ

σέδιο Μαθήμαηορ: Μέγα Αλέξανδπορ
Σάξη: Γ
Μάθημα: Ιζηνξία
Διάπκεια: 7Υ40
ύνηομη Πεπιγπαθή πεπιεσομένος:
Η παξνύζα πξόηαζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο
ζε Γ΄ ηάμε θαη έρεη σο ζέκα ην Μέγα Αιέμαλδξν. Σα θεθάιαηα πνπ ζα δηδαρζνύλ
είλαη ηα αθόινπζα από ην βηβιίν ηζηνξίαο ηνπ καζεηή ηεο Γ΄ ηάμεο «ηα αξραία
ρξόληα»:


Κεθάιαην 31: Ο Μ. Αιέμαλδξνο θαηαιακβάλεη ηε Μ. Αζία θαη ηελ Αίγππην



Κεθάιαην 32: Η πνξεία πξνο ηελ Ιλδία. Σν ηέινο ηεο εθζηξαηείαο



Κεθάιαην 33: Ο ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ

Γενικόρ ζκοπόρ ηος μαθήμαηορ:
θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηνλ ηζηνξηθό βίν κηαο κεγάιεο πξνζσπηθόηεηαο όπσο απηήο ηνπ Μέγα
Αιέμαλδξνπ θαη ηα γεγνλόηα πνπ ζπλδένληαη κε απηόλ θαη λα δηακνξθώζνπλ εζληθή
ζπλείδεζε σο κέιε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. Παξάιιεια ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
πξνώζεζε ζηόρσλ ηνπ καζεκάησλ κέζσ ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη
επηθνηλσλίαο. Σν επθηαίν είλαη κέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο λα
θαηαλννύλ, λα παξάγνπλ λα εξκελεύνπλ θαη λα θξίλνπλ ηζηνξηθά γεγνλόηα κε
ηξόπνπο πνπ δηαθέξνπλ από, αιιά θαη εληζρύνπλ ηνπο παξαδνζηαθνύο.
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ΣΟΧΟΙ
ΓΝΩΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Κεθάλαιο 31: Ο Μ. Αλέξανδπορ καηαλαμβάνει ηη Μ. Αζία και ηην Αίγςπηο
ηόρνη:
Οη καζεηέο λα
1. γλσξίζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ.
2. εθηηκήζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθζηξαηείαο
ηνπ.
3. γλσξίζνπλ ην νξγαλσηηθό έξγν ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ηα ζρέδηά ηνπ.
4. γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα πνιεκηθά γεγνλόηα θαη ηελ πνξεία ηεο
εθζηξαηείαο κέρξη ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αίγππην.
5. γλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηνπο ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαλ νη λίθεο
ησλ Διιήλσλ.
Κεθάλαιο 32: Η ποπεία ππορ ηην Ινδία. Σο ηέλορ ηηρ εκζηπαηείαρ
ηόρνη:
Οη καζεηέο λα
1. γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα πνιεκηθά γεγνλόηα θαη ηελ πνξεία ηεο
εθζηξαηείαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ.
2. γλσξίζνπλ ην νξγαλσηηθό ηνπ έξγν, ηα ζρέδηά ηνπ θαζώο θαη ην ηέινο ηεο
εθζηξαηείαο ηνπ.
Κεθάλαιο 33: Ο θάναηορ ηος Μ. Αλεξάνδπος
ηόρνη:
Οη καζεηέο λα
1. γλσξίζνπλ ην νξγαλσηηθό έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ.
2. γλσξίζνπλ ην ηέινο ηνπ Αιέμαλδξνπ.
3. επηζεκάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθζηξαηείαο θαη λα ηα δηαρσξίζνπλ ζε
ζεηηθά θαη αξλεηηθά.
4. δηαπηζηώζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε
δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.
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ΑΛΛΟΙ ΣΟΧΟΙ
Οη καζεηέο λα
1. αλαπηύμνπλ ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηόηεηεο, ηα ηαιέληα θαη άιιεο
εηδηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο.
2. αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά, πνπ, κέζα από νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο,
πξνάγεη ηελ έξεπλα, ηελ αλαθάιπςε θαη ηε ραξά ηεο κάζεζεο.
3. αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη έξεπλαο. Να κάζνπλ, δειαδή, ηα
παηδηά λα εληνπίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη λα απαληνύλ ζσζηά ζε
εξσηήζεηο.
4. αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο.
5. αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο πξνγξακκάησλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΧΡΗΗ ΣΠΕ
Οη καζεηέο λα
1. γλσξίζνπλ ην πξόγξακκα PowerPoint θαη λα παξνπζηάζνπλ έλα ζέκα
ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα απηό. πγθεθξηκέλα λα είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηε:


δεκηνπξγία πξνηύπνπ ζρεδίαζεο (design template)



εηζαγσγή εηθόλαο – βίληεν – ήρνπ – θαιιηηερληθώλ γξακκάησλ
(WordArt)



εηζαγσγή ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks)



δεκηνπξγία θνπκπηώλ δξάζεο (Action Buttons)



εηζαγσγή – δηαγξαθή – κεηαθίλεζε δηαθάλεηαο

2. αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ από επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο.
3. εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ όπσο είλαη νη ειεθηξνληθέο
εγθπθινπαίδεηεο θιπ.
4. εμνηθεησζνύλ ζηελ εθαξκνγή αζθήζεσλ ζην πξόγξακκα Hot Potatoes.
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ
Να κπνξνύλ νη καζεηέο λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη λα
αλνίγνπλ θάπνην πξόγξακκα. Δπίζεο λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηθαλνπνηεηηθά ην
πιεθηξνιόγην.
Γενική Μεθοδολογία ηηρ μάθηζηρ
ε πξώηε θάζε ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ θπξηνηέξσλ
γεγνλόησλ από έλα γεληθόηεξν πιαίζην πιεξνθνξηώλ, ζηε ζπλέρεηα εηνηκάδνπλ ηε
παξνπζίαζή ηνπο θαη αλαδεηνύληαη ιύζεηο ζε όηη αθνξά ζηελ εηζαγσγή θαη
παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αθνκνίσζε ηεο
πιεξνθνξία. Αθνινύζσο ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηε
ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε δηαδξαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ ζην ζέκα πνπ
κειεηνύλ.
Ρόλορ ηων μαθηηών
Σν κάζεκα απηό αθνινπζεί ηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε αθνύ επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ κόλνη ηνπο ηε γλώζε. Γελ παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο
ζηνπο καζεηέο αιιά αληίζεηα νη καζεηέο πξέπεη λα εξεπλήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο απαηηνύκελεο γηα ην ζέκα
ηνπο. Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη ελεξγνπνηνύληαη κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο θαη
ππεπζπλνπνηνύληαη. Θα εηνηκάζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεκάησλ θαη απηνί ζα
αλαιάβνπλ εγεηηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία. Παξάιιεια νη καζεηέο ζα έρνπλ ην ξόιν
θαη ηνπ θξηηή όπνπ θάζε θνξά ζα θαινύληαη λα αλαθέξνπλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά
ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο αιιά θαη ησλ ίδησλ αθνύ θάζε νκάδα ζα
απηναμηνινγείηαη.
Ρόλορ εκπαιδεςηικού
Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ είλαη ν παξαδνζηαθόο, απηνύ ηνπ παληνγλώζηε πνπ
ζα πξνζθέξεη έηνηκε ηε γλώζε ζην καζεηή. Αληίζεηα ν εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη κε
ηέηνην ηξόπν ηε κάζεζε θαη ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγαλώλεη ηηο νκάδεο.
Παξέρεη θίλεηξα, ζπκβνπιεύεη θαη θαζνδεγεί, εληζρύεη θαη αλαηξνθνδνηεί ηνπο
καζεηέο θαζώο εξγάδνληαη ζηηο νκάδεο.
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ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μάθημα 1ο
Χπόνορ: 2Υ40
ε πξνεγνύκελν κάζεκα έρεη δηδαρζεί ην θεθάιαην 30: Η Μαθεδνλία, κηα λέα
ειιεληθή δύλακε. ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο γλώξηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
Φίιηππνπ Β΄, παηέξα ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ λα ελώζεη όιεο ηηο ειιεληθέο πόιεηο ππό
ηελ εγεζία ηνπ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Πέξζεο. Οη καζεηέο είδαλ όηη ε
πξνζπάζεηα ηνπ Φίιηππνπ Β΄ δηαθόπηεηαη από ηε δνινθνλία ηνπ θαη ηελ εμνπζία
αλαιακβάλεη ν γηνο ηνπ Αιέμαλδξνο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα νλνκάδεηαη Μέγαο
Αιέμαλδξνο.
Η εθπαηδεπηηθόο πξνβιεκαηίδεη ηα παηδηά γηαηί ν Αιέμαλδξνο νλνκάζηεθε Μέγαο.
Αθνύ αθνύζεη ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ, ηνπο ιέεη όηη ζα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο γηα λα
εξεπλήζνπλ, λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα παξνπζηάζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
γηα απηόλ ην Μαθεδόλα βαζηιηά θαη ην έξγν ηνπ, πνπ νδήγεζε ηνπο κεηαγελέζηεξνύο
ηνπ λα ηνλ νλνκάζνπλ Μέγα.
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη
έλα ζέκα. Η εθπαηδεπηηθόο ζα αθηεξώζεη ην πξώην ζαξαληάιεπην γηα λα εξγαζηνύλ
νη καζεηέο ζηελ ηάμε ζηηο νκάδεο ηνπο. Κάζε νκάδα παίξλεη έλα θαζνδεγεηηθό θύιιν
εξγαζίαο κε βαζηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο
βαζηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζέκα ηνπο. Απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ αξγόηεξα νη καζεηέο γηα λα εηνηκάζνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην
πξόγξακκα PowerPoint κε ηε βνήζεηα θαζνδεγεηηθώλ θύιισλ γηα ηε ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ εηνηκάζηεθαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό.
Σα ζέκαηα γηα ηηο νκάδεο είλαη ηα αθόινπζα:
1. Γέλλεζε θαη πξώηα ρξόληα
2. Οηθνγέλεηα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ
3. Παηδεία
4. Η εθζηξαηεία ζηελ Αζία θαη ε θαηάθηεζε ηεο Αηγύπηνπ
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5. Η πνξεία πξνο ηελ Ιλδία. Σν ηέινο ηεο εθζηξαηείαο.
6. Ο ζάλαηνο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ.
Σν πξώην απηό κάζεκα ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην Η.Τ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν γηα λα
κπνξνύλ όιεο νη νκάδεο λα δνπιέςνπλ κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζα αμηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα:
1. Βηβιίν καζεηήο «ηα αξραία ρξόληα»
2. Ηιεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο
3. Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ Διιεληζκνύ,
παξαγσγή MLS
4. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπσο νη πην θάησ:
http://ime.gr
http://alexanderthegreat.gr
Γηα ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηώλ ε εθπαηδεπηηθόο ζα ηνπο δώζεη ζρεηηθέο εηθόλεο
ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
Αθνύ νη καζεηέο εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δεηνύλ ηα θύιια εξγαζίαο
ηνπο ζα εηνηκάζνπλ κηα κηθξή παξνπζίαζε ζην πξόγξακκα PowerPoint αμηνπνηώληαο
ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη από ηα θαζνδεγεηηθά θύιια πνπ ηνπο δόζεθαλ.
Κάζε νκάδα ζα εηνηκάζεη μερσξηζηή παξνπζίαζε, ζηε ζπλέρεηα όκσο νη
παξνπζηάζεηο ζα ελσζνύλ γηα λα γίλνπλ κηα εληαία εξγαζία. ε θάπνηεο πεξηπηώζεη ηα
θύιια παξνπζίαζεο ζην πξόγξακκα PowerPoint ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο κε
Hyperlinks.
Η εθπαηδεπηηθόο ζα δηαδξακαηίδεη ξόιν θαζνδεγεηή ζηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ θαη
ζα πξνζθέξεη βνήζεηα όηαλ ηεο δεηεζεί.
* ε πεξίπησζε πνπ έλα ζαξαληάιεπην δελ είλαη αξθεηό γηα λα νινθιεξσζεί ε
εξγαζία, ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αθηεξώζεη θαη δεύηεξν ζαξαληάιεπην γηα λα
νινθιεξώζνπλ όιεο νη νκάδεο ηελ παξνπζίαζή ηνπο.
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Μάθημα 2ο
Χπόνορ: 2Υ40
Σν κάζεκα ζα αξρίζεη κε παξνπζηάζεηο από ηνπο καζεηέο. Αξρηθά ζα παξνπζηάζεη ε
πξώηε νκάδα ηελ εξγαζία ηεο κε ζέκα «Γέλλεζε θαη παηδηθά ρξόληα», ζα
αθνινπζήζεη ε δεύηεξε νκάδα κε ζέκα «Οη γνλείο ηνπ Αιέμαλδξνπ» θαη ζα
αθνινπζήζεη ε ηξίηε νκάδα κε ζέκα «Παηδεία».
Μεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ ε εθπαηδεπηηθόο ζπκίδεη ην ηξαγηθό ηέινο ηνπ
Φίιηππνπ Β΄ θαη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ Αιέμαλδξνπ. Η εθπαηδεπηηθόο θεληξίδεη
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε ηνλ αθόινπζν πξνβιεκαηηζκό: «Θα ζςνέσιζε άπαγε ο
Αλέξανδπορ ηο όπαμα ηος παηέπα ηος ή θα ηο εγκαηέλειπε;»
Αλαιακβάλεη ε ηέηαξηε νκάδα λα ιύζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο παξνπζηάδνληαο ην
ζέκα ηεο «Η εθζηξαηεία ζηελ Μ. Αζία θαη ε θαηάθηεζε ηεο Αηγύπηνπ».

Η

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη κέζα από ηηο δηαθάλεηεο πνπ εηνίκαζαλ νη καζεηέο.
Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο από ηνπο καζεηέο ε εθπαηδεπηηθόο ζα ππνβάιεη
εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη θξίζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη εξσηήζεηο απηέο ζα
κπνξνύζαλ λα είλαη νη αθόινπζεο:


Γηαηί λνκίδεηε ν Αιέμαλδξνο ζέιεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην όλεηξν ηνπ
παηέξα ηνπ;



Πνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πηζηεύεηε όηη ηνλ βνήζεζαλ λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηά ηνπ;



Πνην ήηαλ ην έξγν ηνπ πνπ ηνλ έθαλε ηδηαίηεξα γλσζηό;



Γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο ν Αιέμαλδξνο επέιεμε λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ
Αίγππην αληί λα θαηαδηώμεη ην Γαξείν;

ην ηέινο ε εθπαηδεπηηθόο ζα θάλεη αλαθνξά ζηε ζύζηαζε ηνπ ζηξαηεύκαηνο ηνπ Μ.
Αιέμαλδξνπ αιιά θαη ηεο πνκπήο πνπ ηνλ αθνινπζνύζε ρξεζηκνπνηώληαο
παξνπζίαζε ζην PowerPoint.
Θα ηνπο κηιήζεη γηα ηελ Αιεμάλδξεηα πνπ έθηηζε ν Αιέμαλδξνο ζηελ Αίγππην.

8

Οη καζεηέο ζα ζπκπιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο 1, 2, 3 ζηε ζειίδα 38 ηνπ ηεηξαδίνπ
εξγαζηώλ ελώ κηα νκάδα ζα θάλεη ηηο εξγαζίεο 1 θαη 3 ειεθηξνληθά ζην παηρλίδη πνπ
εηνηκάζηεθε από ηελ εθπαηδεπηηθό αμηνπνηώληαο ην πξόγξακκα Hot Potatoes 6. Η
άζθεζε 1 είλαη άζθεζε αληηζηνίρεζεο θαη ε άζθεζε 3 είλαη ζηαπξόιεμν.
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Μάθημα 3ο
Χπόνορ: 1Υ40
Η εθπαηδεπηηθόο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην ηη έγηλε ζηε ζπλέρεηα
ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. Αλαιακβάλεη ε πέκπηε νκάδα λα παξνπζηάζεη
ην ζέκα « Η πνξεία πξνο ηελ Ιλδία θαη ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο» αμηνπνηώληαο ηελ
παξνπζίαζή ηνπο πνπ εηνίκαζαλ ζην PowerPoint. Αθνύ νινθιεξώζεη ε νκάδα ηελ
παξνπζίαζή ηεο ε εθπαηδεπηηθόο ζα ππνβάιεη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη θξίζεσο ζε
απηά πνπ έρνπλ ιερζεί. Κάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζα κπνξνύζαλ
λα είλαη νη αθόινπζεο:


ε πνηα κέξε έθηαζε ν Αιέμαλδξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ;



Ση πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη αληηκεηώπηζε ζ’ απηό ην δύζθνιν έξγν;



Γηαηί λνκίδεηε ν Μ. Αιέμαλδξνο άιιαμε ζπκπεξηθνξά;



Γηαηί ηειηθά αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη θαη λα γπξίζεη πίζσ;



Πώο θξίλεηε εζείο απηή ηνπ ηελ απόθαζε;

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο παξνπζίαζεο ζα κπνξνύζε λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο πνξείαο
ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ από ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό «Μέγα Αιέμαλδξνο: Η επνπνηΐα
ηνπ Διιεληζκνύ» παξαγσγή MLS γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ρσξηθνύ πιαηζίνπ
κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθζηξαηεία.
Μεηά ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ νη καζεηέο ζα θάλνπλ ηηο εξγαζίεο 1, 2, 3 ζηε ζειίδα
39 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Η εξγαζία 1 δεηά από ηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ κε
θόθθηλα βέιε ηελ πνξεία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ κέρξη ηελ επηζηξνθή ζηα νύζα. Η
άζθεζε 2 δεηά από ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ηζηνξηθή γξακκή κε ηε
ρξνλνινγία ηεο θάζε κάρεο ελώ ε άζθεζε 3 δεηά λα θαληαζηνύλ πσο είλαη
δεκνζηνγξάθνη ηεο επνρήο θαη παίξλνπλ ζπλέληεπμε από ην Μ. Αιέμαλδξν. Η ηξίηε
άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ζην Power Point όπνπ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ησλ callouts
κπνξνύλ λα εηνηκάζνπλ έλα δηάινγν αλάκεζα ζην δεκνζηνγξάθν θαη ην Μέγα
Αιέμαλδξν ζε δηαθάλεηεο πνπ έρνπλ από πξηλ εηνηκαζηεί από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη νη
ίδηνη λα πξνζζέηνπλ ηα ζπλλεθάθηα θαη λα γξάθνπλ κέζα ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη
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πηζαλέο απαληήζεηο από ην Μ. Αιέμαλδξν. Οη εξγαζίεο ηνπο κπνξνύλ λα
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ πηλαθίδα ηεο ηάμε.
Μάθημα 4ο
Χπόνορ: 1Υ40
Η εθπαηδεπηηθόο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε ηελ αθόινπζε εξώηεζε:
«Άξαγε ηη έθαλε ν Μέγα Αιέμαλδξνο κεηά ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ. Θα
δνθίκαδε λα ζπλερίζεη ή ζα επέζηξεςε ζηελ Πέιια;». Η έθηε νκάδα αλαιακβάλεη λα
καο παξνπζηάζεη ηη έθαλε ζηε ζπλέρεηα ν Μ. Αιέμαλδξνο θαη ην πξόσξν ζάλαηό ηνπ.
Αθνύ παξνπζηαζηεί από ηνπο καζεηέο ην ηέινο ηνπ κεγάινπ ζηξαηειάηε θαη ην
γεγνλόο όηη δελ άθεζε δηάδνρν ε εθπαηδεπηηθόο ζα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα
πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηα σθειήκαηα πνπ κπνξεί λα είρε κηα ηέηνηα εθζηξαηεία αιιά
θαη ηα αξλεηηθά από κηα ηέηνηα κεγάιε εθζηξαηεία. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο
απόςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο δεηά λα δηαβάζνπλ κόλνη ηνπο ην
θείκελν θαη λα εληνπίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μ.
Αιεμάλδξνπ. Τπνβάιινληαη από ηελ εθπαηδεπηηθό εξσηήζεηο θξίζεσο:
1. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε εζείο ηνλ Αιέμαλδξν;
2. Πώο λνκίδεηε αηζζάλζεθαλ νη Έιιελεο γηα ηα θαηνξζώκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ;
Η εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αλαθέξεη κύζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μ. Αιέμαλδξν
όπσο ην ιατθό κύζν ηνπ Αιέμαλδξνπ κε ηε γνξγόλα.
Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηηο εξγαζίεο 1 θαη 2 ηεο ζειίδαο 40 ζην ηεηξάδην
εξγαζηώλ. Η άζθεζε 1 δεηά από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ αλ είλαη ζσζηή ή ιάζνο ε
δήισζε. Η άζθεζε 2 δεηά από ηνπο καζεηέο λα ρσξίζνπλ ηηο δειώζεηο αλάινγα αλ
είλαη αξλεηηθό ή ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. Οη
αζθήζεηο απηέο ζα ππάξρνπλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην πξόγξακκα Hot Potatoes
6 θαη κηα νκάδα θάζε θνξά ζα ηηο ιύζεη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Με ην ηέινο ηεο ελόηεηαο νη καζεηέο ζα θάλνπλ ηελ επαλαιεπηηθή εξγαζία 4 ηεο
ζειίδαο 42 πνπ έρεη ηε κνξθή ζηαπξόιεμνπ. Η εξγαζία απηή ζα βξίζθεηαη θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα ιπζεί από θάπνηα νκάδα. Δπίζεο ε εθπαηδεπηηθόο ζα
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εηνηκάζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην πξόγξακκα Hot Potatoes έλα κηθξό θείκελν
ζπκπιήξσζε σο εξγαζία αμηνιόγεζεο.
Σν ζρνιείν δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα ζηνλ θπβεξλνρώξν. Θα κπνξνύζαλ νη
εξγαζίεο ησλ καζεηώλ λα «δεκνζηεπηνύλ» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Απηό ζα
απνηεινύζε έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο γηα λα εξγαζηνύλ κε πεξηζζόηεξν
κεξάθη θαη ελδηαθέξνλ γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα.
Θα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα έληππν αμηνιόγεζεο όπνπ νη καζεηέο ζα
αμηνινγνύλ κε απιό ηξόπν ηηο παξνπζηάζεηο πνπ γίλνληαη από άιιεο νκάδεο κε βάζε
θάπνηα θξηηήξηα π.ρ. ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηε ζαθήλεηα θαη άιινπο ηνκείο αιιά θαη
έλα έληππν όπνπ ε θάζε νκάδα ζα απηναμηνινγείηαη κεηά πνπ ζα νινθιεξώλεη ηελ
νκαδηθή ηεο εξγαζία θαη παξνπζίαζε. Σα έληππα αμηνιόγεζεο κπνξνύλ λα
ζπδεηηνύληαη ζηελ ηάμε θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα θξίλνπλ ηα ζεηηθά
θαη αξλεηηθά ησλ παξνπζηάζεσλ. Η αμηνιόγεζε αιιά θαη ε απηναμηνιόγεζε βνεζά
ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο.
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Πποζηιθέμενη αξία ηων Σεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Επικοινωνίαρ
Οη λέεο ηερλνινγίεο, πνπ νινέλα θαη θεξδίδνπλ ρώξν ζηελ εθπαίδεπζε, δελ πξέπεη λα
ζσξεζνύλ

σο

απιό

πξνζάξηεκα

ηνπ

καζεζηαθνύ

πεξηβάιινληνο,

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη ράξηλ ηεο απιήο ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ γηαηί ε ηερλνινγία
από κόλε ηεο, αλεμάξηεηα από ηελ πνηόηεηα θαη ηελ εκβέιεηά ηεο, έρεη πεξηνξηζκέλεο
δπλαηόηεηεο γηα ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα ε ηερλνινγία πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκαληηθό καζεζηαθό εξγαιείν, πνπ έρεη ζε επηιεγκέλεο
δηδαθηηθέο πεξηπηώζεηο, δπλαηόηεηεο «πξνζηηζέκελεο αμίαο» θαη πνπ εληζρύεη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη παξέρεη πξόζζεηε αμία ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.
ηελ παξνύζα εξγαζία ππνβάιιεηαη κηα πξόηαζε καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ
ππνζηήξημε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη ηερλνινγίαο. Υάξε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ην πεξηβάιινλ κάζεζεο
κεηαηξέπεηαη από δαζθαινθεληξηθό ζε καζεηνθεληξηθό αθνύ επηηξέπεη ζηα ίδηα ηα
παηδηά λα νηθνδνκήζνπλ κόλα ηνπο ηε γλώζε. Καηαξγείηαη ε κνλόδξνκε παξνρή
πιεξνθνξηώλ αιιά εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εκβαζύλνπλ
ζε πξσηόγλσξεο θαη νπζηαζηηθέο κνξθέο κάζεζεο πξνζθέξνληαο δπλαηόηεηεο γηα
ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ κεραληζκώλ κάζεζεο ησλ αηόκσλ.
Δληζρύεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ θάζε καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.
Πξνζθέξνληαη πξνζνκνησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ν καζεηήο απνθηά εκπεηξία γηα
θαηαζηάζεηο θαη θαηλόκελα πνπ δελ είλαη δπλαηό λα έρεη δηα δώζεο. Δλζαξξύλεηαη ε
δεκηνπξγηθόηεηα. Με ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ν καζεηήο ζπλεηδεηνπνηεί ηη θάλεη, γηαηί ην θάλεη θαη εληζρύεη έηζη ηηο
κεηαγλσζηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο.
Σα πξνγξάκκαηα πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ ζ’ απηή ηελ πξόηαζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ ππνζηήξημε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο είλαη
 ην πξόγξακκα Power Point.
Σν Power Point είλαη έλα πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπάδεη
καδί κε ην θείκελν εηθόλα, ήρν, θίλεζε θαη βίληεν. Δίλαη αξθεηά απιό ζηε ρξήζε θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη από ηνπο καζεηέο
γηα ηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ θαηλνύξηνπ ζέκαηνο, απνηειεζκάησλ εξεπλώλ ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο εξγαζίαο (project) πνπ έρνπλ θάλεη νη καζεηέο. ’ απηή ηελ
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πεξίπησζε ην πξόγξακκα Power Point ζα αμηνπνηεζεί από ηα ίδηα ηα παηδηά γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ παξνπζηάζεηο

γηα ην ζέκα ηνπο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα

παξνπζηάζνπλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Πέξα από ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο απηή ε δξαζηεξηόηεηα
έρεη πξνζηηζέκελε αμία πξσηαξρηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ
εμππεξεηεί.

Απμάλεη

ηελ

ελεξγεηηθή

ζπκκεηνρή

ηνπ

καζεηή,

πξνζθέξεη

δηαδξαζηηθόηεηα, επειημία θαη επνπηηθόηεηα ζηελ όιε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο
εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα λα εξεπλήζνπλ θαη λα εηνηκάζνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Οη
ίδηνη παίξλνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία αθνύ παξνπζηάδνπλ ην ζέκα πνπ ζα
κειεηεζεί. Μπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία από έλα όγθν πιεξνθνξηώλ λα επηιέμνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γηα ην ζέκα ηνπο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ. Σν πξόγξακκα
κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη είλαη πην δηαζθεδαζηηθό θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα
παηδηά θαη ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ.
 ην δηαδίθηπν
Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν από δίθηπα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε
δηάθνξεο ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κεηαμύ ηνπο γηα λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο
(θεηκέλνπ, εηθόλαο, βίληεν, ήρνπ). Σν Γηαδίθηπν απνηειείηαη από κηθξόηεξα ηνπηθά
δίθηπα πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. ε θάζε δίθηπν ππάξρεη έλαο δπλαηόο
θεληξηθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο (δηαθνκηζηήο-server) κε ηνλ νπνίν είλαη
ζπλδεδεκέλνη όινη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ
κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία 24 ώξεο ηελ εκέξα.
Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζ’ απηό ην
κάζεκα είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ (Παγθόζκηνο Ιζηόο Αξάρλεο-World Wide
Web): έλα ζύζηεκα ζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο.
Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη όηη ράξε ζ’ απηό νη καζεηέο κπνξνύλ λα
έρνπλ πξόζβαζε ζε δεθάδεο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζέκα ηνπο εύθνια θαη
γξήγνξα. Η εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη όκσο λα θαηεπζύλεη ηνπο καζεηέο ζε
επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα
ηνπο. Σηο πιείζηεο θνξέο νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε ειθπζηηθό ηξόπν, κε
εηθόλεο θαη γξαθηθά θάηη πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Δπηπιένλ νη
καζεηέο αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη δηεξεύλεζεο.
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Δπίζεο ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο θαη έμσ από ηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Σν ζρνιείν δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ
ζειίδα ζηνλ θπβεξλνρώξν ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ
ζρνιείνπ θαη θπξίσο ησλ καζεηώλ. Έηζη ε ηδέα, ηεο δεκνζίεπζεο, θαηά θάπνην
ηξόπν ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ, ζα πξνθαινύζε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζηα
παηδηά αθνύ ζα κπνξνύζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο απηέο λα ηηο δνπλ θαη πξόζσπα ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο θάηη πνπ ηα ελζνπζηάδεη.

 ην πξόγξακκα Hot Potatoes
Σν ινγηζκηθό “Hot Potatoes” είλαη έλα παθέην πέληε ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ πνπ
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δεκηνπξγνύλ δηαδξαζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα έρνπλ πξόζβαζε κε ηε ρξήζε ελόο απινύ
θπιινκεηξεηή ρσξίο θαλ λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (εθόζνλ
βέβαηα απνζεθεπηνύλ ζην δίθηπν ηνπ εξγαζηεξίνπ) αθνύ νη αζθήζεηο θπιάγνληαη κε
ηε κνξθή ηζηνζειίδαο (htm). Η δεκηνπξγία απηώλ ησλ αζθήζεσλ ζηεξίδεηαη ζηηο
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ html θαη java πνπ δνπιεύνπλ ζην παξαζθήλην θαη έηζη ν
δεκηνπξγόο ησλ αζθήζεσλ δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη θάπνηα από απηέο ηηο δύν
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζάγεηε ηα δεδνκέλα
ζαο - θείκελν, εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θηι - θαη ηα πξνγξάκκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ
ηηο ηζηνζειίδεο γηα ζαο. Δίλαη πνιύ εύθνιν πξόγξακκα γηα λα αμηνπνηεζεί από ηνλ
εθπαηδεπηηθό θαη πνιύ θηιηθό ζην ρξήζηε.
ην πξόγξακκα απηό ζα δνζνύλ πνιιέο από ηηο εξγαζίεο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ ησλ
θεθαιαίσλ 31-33 ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
«παίμνπλ» κε ηηο εξγαζίεο ζε έλα δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ από απηό πνπ ηνπο
πξνζθέξεη ην παξαδνζηαθό βηβιίν. Πάλσ από όια όκσο νη εξγαζίεο ζην πξόγξακκα
Hot Potatoes παξέρνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζην καζεηή ζε ζρέζε κε απηέο πνπ γίλνληαη
ζην ραξηί. Η δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα λα δίλεηαη θαη βαζκνινγία γηα
ηελ εξγαζία θεληξίδεη πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ.
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Επίλογορ
Η ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε, όρη κόλν θαηαπνιεκά ηνλ ηερλνινγηθό
αλαιθαβεηηζκό, αιιά θπξίσο, δηεπξύλεη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο,
παξέρνληαο πνηθίινπο ξόινπο ζην καζεηή θαη ζην δάζθαιν. Μαζαίλνληαο κε ηνλ
ππνινγηζηή, ν καζεηήο απνθηά άκεζεο εκπεηξίεο θαη καζαίλεη κέζα από ηηο εκπεηξίεο
απηέο. Ο ππνινγηζηήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εξεπλά, λα παίξλεη άκεζε
αλαηξνθνδόηεζε θαη λα απηναμηνινγείηαη. Δληζρύεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ κέζα
από ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία θαη απνθηά ηζρπξά θίλεηξα γηα κάζεζε,
παξέρνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηό ηνπ λα ιεηηνπξγεί θξηηηθά θαη απηόλνκα κέζα
ζηελ θνηλσλία ηεο ηερλνινγηθήο πιεξνθόξεζεο.
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