Βεργίνης Απόστολος – Επιµόρφωση Β΄ επιπέδου
∆ραστηριότητα 1
Τάξη: Ε
Μάθηµα: Ιστορία
Κεφάλαιο:
30α - Η ∆΄ Σταυροφορία και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β – Τα ελληνικά κράτη µετά την Άλωση της Πόλης
Αµεσος στόχος:
Να εµπεδώσουν οι µαθητές την κατάσταση που δηµιουργήθηκε στη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Φράγκους
Έµµεσος στόχος:
Να ασκηθούν οι µαθητές – τριες στην χρήση του λογισµικού Centenia
Λογισµικό:
Ιστορικός Χάρτης Centenia
Προηγούµενες γνώσεις:
Οι µαθητές – τριες έχουν εργαστεί ήδη στο βιβλίο τους και στο
τετράδιο εργασιών στα δύο προηγούµενα κεφάλαια
Οι µαθητές µαθήτριες έχουν εργασθεί ξανά µε το λογισµικό Centenia,
αλλά χρειάζονται ακόµη καθοδήγηση στη χρήση του.
Απαιτούµενος χρόνος:
30 λεπτά
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τριών (3) ατόµων

Φύλο Εργασίας
•

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, εντοπίστε το φάκελο

•

και εκτελέστε το πρόγραµµα Centenia από το εικονίδιο
.
Στο πλαίσιο του χρόνου πληκτρολογήστε το έτος 1204 και πατήστε Enter.

•

, ανοίξτε τον

Με τα εργαλεία
(µετακίνηση στο χάρτη) και
(ζουµ) κινηθείτε στο χάρτη και
εντοπίστε την περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ώστε να βλέπετε περίπου την
παρακάτω περιοχή:
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•

Με το εργαλείο
(αναγνώριση περιοχής) ελέγξτε ποιες περιοχές βρίσκονται σε
Βυζαντινή κυριαρχία και καταγράψτε τις περιοχές αυτές συµπληρώνοντας το παρακάτω
κείµενο:

Στις αρχές του 1204 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιελάµβανε …

•

•
•

Στη συνέχεια κάντε επανειληµµένα κλικ στο εργαλείο , µέχρι το πλαίσιο του χρόνου να
δείξει 1204.9. Παρακολουθήστε τις αλλαγές που έγιναν στη διάρκεια αυτού του χρόνου
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με το εργαλείο
(αναγνώριση περιοχής) ελέγξτε την
κυριαρχία στις περιοχές που βλέπετε να αλλάζουν χρώµα.
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές που υπέστη η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία κατά το 1204 πατώντας στο εργαλείο
(κείµενο)
Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας για τα γεγονότα αυτού του χρόνου (1204), τα εδάφη που
έχασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τα νέα κράτη που δηµιουργήθηκαν σε ένα σύντοµο
κείµενο:

Κατά τη διάρκεια του 1204 …

•

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας αποθηκεύστε την εκ νέου (αποθήκευση ως) στην
επιφάνεια εργασίας µε το όνοµα Άλωση – Χ (όπου Χ το όνοµα της οµάδας σας)

