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∆ραστηριότητα 1 

 

Τάξη:   ∆΄ 

Μάθηµα: Μελέτη Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο:   Μνηµεία του τόπου µας  

Στόχοι: 

Να γνωρίσουν  οι µαθητές/τριες τις βυζαντινές εκκλησίες 

της Θεσσαλονίκης. 

Να εξασκηθούν στο να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται, χρησιµοποιώντας διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και µη 

Να εξασκηθούν στο να οργανώνουν και να ταξινοµούν τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνουν για κάποιο θέµα και να τις 

παρουσιάζουν µε τρόπο συνοπτικό, κατανοητό και 

καλαίσθητο 

∆ραστηριότητες 

Συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές και καταγραφή τους 

µε περιληπτικό λόγο. 

Χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, µε επιστασία.  

Επεξεργασία απλού κειµένου σε Η/Υ  

Επιλογή και αποθήκευση γλωσσικής πληροφορίας σε Η/Υ.  

Χρήση λογισµικού:   ∆ιαδικτύο  - PosterGenius 

Προαπαιτούµενες 

γνώσεις: 

Οι µαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου κα του 

λογισµικού PosterGenius 

Απαιτούµενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Επέκταση: 

Παρουσίαση των πόστερ που δηµιουργήθηκαν και 

ανάρτησή τους στην τάξη 

Ανάρτηση των πόστερ στο blog του σχολείου 

Επίσκεψη στα µνηµεία 

∆ηµιουργία έντυπου µε τα µνηµεία της Θεσσαλονίκης 

  

Οι µαθητές καλούνται να ερευνήσουν και να καταγράψουν τις βυζαντινές εκκλησίες 

της πόλης τους. Για το λόγο αυτό χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και 

διαλέγουν µια εκκλησία από τις παρακάτω:  

Άγιος ∆ηµήτριος, Αγία Σοφία, Άγιος Μηνάς, Μονή Βλατάδων, Παναγία Χαλκέων, 

Αχειροποίητος, Ταξιάρχες, Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ανοίξτε τον φυλλοµετρητή FireFox ή Internet Explorer, που  βρίσκονται στην 

επιφάνεια εργασίας. 

Πληκτρολογήστε στη γραµµή διευθύνσεων την παρακάτω διεύθυνση: 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/churches.htm 

ή κάντε Ctrl + κλικ  επάνω στη διεύθυνση URL. 

 Στην σελίδα που θα ανοίξει κάντε κλικ στην εκκλησία που έχει η οµάδα σας. 
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∆ιαβάστε τις πληροφορίες που αναφέρονται και επιλέξτε τις πιο σηµαντικές κατά τη 

γνώµη σας, έτσι ώστε να απαντάται στις παρακάτω ερωτήσεις:  

• Που βρίσκεται 

• Πότε χτίστηκε 

• Πώς είναι εξωτερικά 

• Πως είναι εσωτερικά 

• Ποια είναι η χρήση της σήµερα 

 

 

 

Ανοίξετε το πρόγραµµα PosterGenius που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή σας.  
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Στο µενού που θα εµφανιστεί κάντε κλίκ στη δεύτερη επιλογή:  

Νέο πόστερ µε τη χρήση οδηγού 
 

 

 

Στο πρώτο βήµα ο οδηγός ζητάει να ορίσουµε τις διαστάσεις του poster. Αφήστε τις 

διαστάσεις που είναι προεπιλεγµένες. 

 

 Στο δεύτερο βήµα γράψτε στον τίτλο την εκκλησία που έχετε και στους συγγραφείς 

του poster πληκτρολογήστε τα ονόµατά σας. 
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Στο τρίτο βήµα (ενότητες) πληκτρολογήστε τις παρακάτω ενότητες για το πόστερ 

σας: 

Που βρίσκεται 

Πότε χτίστηκε 

Πώς είναι εξωτερικά 

Πως είναι εσωτερικά 

Ποια είναι η χρήση της σήµερα 

Άλλες πληροφορίες 

 

 

 

Στο τέταρτο βήµα διαλέξτε ένα πρότυπο για το πόστερ σας και κάντε κλικ στο 

Ολοκλήρωση 
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Επιλέξτε την πρώτη ενότητα και πληκτρολογήστε το κείµενο που θέλετε ή κάντε το  

αντιγραφή από την ιστοσελίδα που το βρήκατε και επικόλληση. 

Με τον ίδιο τρόπο να φέρετε µία τουλάχιστον φωτογραφία σε κάθε ενότητα 

 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε το πόστερ σας αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας και στη 

συνέχεια κάντε το εξαγωγή ως pdf µε το όνοµα του µνηµείου 

   

 

 


