Ένα παράδειγμα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό

Γνωστικό Αντικείμενο:
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Φιλιππούσης Γεώργιος, M.ed,Ph.D, www.filvis.net, 2020

1

Περιεχόμενα
Προσδοκώμενα αποτελέσματα ................................................................................................ 3
Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; (Δραστηριότητες) ................................................................ 3
1η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 4
2η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 4
3η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 4
4η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 5
5η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 6
6η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 6
8η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 7
9η Δραστηριότητα .................................................................................................................... 7
10η Δραστηριότητα .................................................................................................................. 8
11η Δραστηριότητα .................................................................................................................. 8
12η Δραστηριότητα (προαιρετική) .......................................................................................... 9
13η Δραστηριότητα .................................................................................................................. 9
14η Δραστηριότητα .................................................................................................................. 9
15η Δραστηριότητα ................................................................................................................ 10
16η Δραστηριότητα ................................................................................................................ 11
Σύνοψη ................................................................................................................................... 11

Φιλιππούσης Γεώργιος, M.ed,Ph.D, www.filvis.net, 2020

2

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Γεια σας παιδιά,
•
•
•
•

•
•
•
•

Τις επόμενες δύο μέρες θα ασχοληθούμε και θα εργαστούμε μαζί στο Κεφάλαιο 15
της Ιστορίας σας «Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής».
Θα γνωρίσουμε έναν υπέροχο ναό, ο οποίος θεωρείται και είναι ένα μνημείο
παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ομορφιάς και ιστορίας.
Ο ναός της Αγίας Σοφίας (Ναός της του Θεού Σοφίας) είναι το πρώτο και
μεγαλύτερο έργο, όταν μεγάλο μέρος της Πόλης ξαναχτίζεται.
Γίνεται το κέντρο της θρησκευτικής και της εθνικής ζωής του Βυζαντίου.
Επομένως , θα σας δοθεί η ευκαιρία να:
Μελετήσετε την ιστορία του
Να περιγράψετε την αρχιτεκτονική του
Να γνωρίσετε τους αρχιτέκτονες
Να καταλάβετε για ποιο λόγο επιθυμούσε ο Ιουστινιανός να κατασκευάσει αυτόν
το Ναό
Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; (Δραστηριότητες)

1ο Βήμα: Θα διαβάσετε το κείμενο από το βιβλίο σας με προσοχή σελίδα 47 του
βιβλίου σας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2178/Istoria_E-Dimotikou_htmlempl/index3.html
Αν κάποιοι από εσάς, θέλουν να ακούσουν το κείμενο μπορούν να ακολουθήσουν τη
σύνδεση http://www.filvis.net/istoria/e/15kef/

2ο Βήμα: Θα προσπαθήσετε να κάνετε τις δραστηριότητες δίνοντας μεγάλη
προσοχή στις οδηγίες.

3ο Βήμα: Θα αξιολογήσετε τη δουλειά σας. Έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε
τη δουλειά σας ενδιάμεσα των δραστηριοτήτων, καθώς και στο τέλος όλων των
δραστηριοτήτων.

4o Βήμα: Θα «συναντηθούμε» όλοι μαζί, θα λύσουμε απορίες, θα
παρουσιάσουμε, θα λύσουμε quiz, θα παίξουμε.
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1η Δραστηριότητα
Αφού διαβάσεις το κείμενο, προσπάθησε να κάνεις ένα νοητικό χάρτη σε ένα χαρτί ή
μπορείς να αξιοποιήσεις την εφαρμογή MindMeister στο MS TEAMS ή οποιαδήποτε άλλη
θέλεις , για παράδειγμα https://bubbl.us/, https://www.mindmup.com/

15’ περίπου

2η Δραστηριότητα
Δώσε έναν δικό σου τίτλο στο κεφάλαιο που ασχολείσαι και τεκμηρίωσέ τον.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

5’ περίπου

3η Δραστηριότητα
Προσπάθησε να βάλεις έναν τίτλο σε κάθε παράγραφο, δε νομίζω ότι είναι δύσκολο!
1η Παράγραφος: ………………………………………………………………………………………
2η Παράγραφος: …………………………………………………………………………………….
3η Παράγραφος: …………………………………………………………………………………….
4η Παράγραφος: …………………………………………………………………………………….
5η Παράγραφος: …………………………………………………………………………………….
6η Παράγραφος: …………………………………………………………………………………….

15’ περίπου
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4η Δραστηριότητα
Πού βρίσκεται όμως ο Ναός της Σοφίας του Θεού;
Μπορείς να εντοπίσεις το Ναό και να τον κυκλώσεις από τον παρακάτω χάρτη;

Αν θες όμως, συνδέσου στο https://maphub.net/ και εντόπισε το Ναό της Σοφίας του
Θεού.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε μία φωτογραφία που θα βρεις από το διαδίκτυο σχετική με το
Ναό.
Μπορείς να μας το δείξεις ψηφιακά επικολλώντας ένα στιγμιότυπο από το χάρτη;
Αν θες μπορείς να μας στείλεις τη σύνδεση και το στιγμιότυπο ανεβάζοντας ένα Word στην
Καρτέλα Αρχεία του MS Teams, της ομάδας μας.

30’ περίπου
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5η Δραστηριότητα
Περιηγήσου στην Κωνσταντινούπολη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.airpano.com/360photo/Istanbul-Turkey/
Ανακάλυψε το ναό της Σοφίας του Θεού.
Προσπάθησε να τον περιγράψεις με τα μάτια τα δικά σου. Σου κάνει κάτι εντύπωση;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

20’ περίπου

6η Δραστηριότητα
Σε ποιους ονομαστούς Έλληνες αρχιτέκτονες ανέθεσε το έργο του Ναού της του Θεού
Σοφίας;

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

5’ περίπου
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7η Δραστηριότητα
Γράψε παρακάτω, με τι έχεις ασχοληθεί μέχρι τώρα (προηγούμενες δραστηριότητες).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8η Δραστηριότητα
Πώς γεννήθηκε το σχέδιο της Αγίας Σοφίας; Πώς ονομάστηκε αυτός ο ρυθμός;
Θυμήσου τους ρυθμούς που υπήρχαν και αν έγινε κάτι με αυτούς τους ρυθμούς.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10’ περίπου

9η Δραστηριότητα
Πότε εγκαινιάστηκε ο Ναός της του Θεού Σοφίας; Μπορείς να δημιουργήσεις μία
χρονογραμμή με τα σημαντικά για σένα γεγονότα από τότε που ξεκίνησες να μελετάς το
βιβλίο της Ιστορίας για την Ε΄ Δημοτικού;

15’ περίπου
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10η Δραστηριότητα
Τι αναφώνησε ο Ιουστινιανός, όταν προσήλθε στο ναό την ημέρα των εγκαινίων του
ναού; Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10’ περίπου

11η Δραστηριότητα
Μπορείς να συμπληρώσεις τις λέξεις (συμβουλέψου την πηγή 3, σελ. του βιβλίου).
«Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο ………. Δε φαίνεται να στηρίζεται πουθενά, αλλά
μοιάζει ως να κρέμεται από τον ………………… με χρυσή αλυσίδα. Όταν εισέρχεται κανείς στην
εκκλησία για να προσευχηθεί, αισθάνεται ότι το κτίσμα αυτό δεν είναι έργο ……………….
δύναμης. Η ψυχή υψώνεται προς τον ουρανό και ο άνθρωπος νιώθει ότι ο ………… είναι
κάπου εκεί κοντά και ότι ευχαριστείται κι αυτός να ευρίσκεται εκεί, εις την εκλεκτή ………….
του.
Προκόπιος, Περί κτισμάτων
Μπορείς να συμπληρώσεις την ίδια δραστηριότητα επιλέγοντας την παρακάτω σύνδεση.
Θα λάβω τις απαντήσεις άμεσα! FORMS

8’ περίπου
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12η Δραστηριότητα (προαιρετική)
Θέλεις επιπλέον πληροφορίες;
Μπορείς να ακολουθήσεις το σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=mq83VISpxCg
Έχεις διάθεση να δημιουργήσεις μία σύντομη παρουσίαση με τα βασικά στοιχεία (μέχρι 6
λεπτά) και να μας την παρουσιάσεις, όταν συναντηθούμε μέσω τηλεδιάσκεψης;

1 ώρα περίπου

13η Δραστηριότητα
Ξεκουράσου λίγο λύνοντας το παρακάτω puzzle:
https://www.jigsawexplorer.com/online-jigsaw-puzzleplayer.html?url=aHR0cHM6Ly9pLmltZ3VyLmNvbS9JR1E5bGp1LmpwZw~~

10’ περίπου

14η Δραστηριότητα
Σου αρέσουν τα τηλεπαιχνίδια;
Όταν συναντηθούμε λοιπόν, θα παίξουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι
(Kahoot) όλοι μαζί να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής! Βάλτε τα δυνατά σας!!!
Θα βρείτε το παιχνίδι καρφιτσωμένο στην ομάδα σας!

10’ περίπου
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15η Δραστηριότητα
Τι έμαθες;
Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα για να δεις τι έμαθες. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου!
Αν θες μπορείς να στείλεις τη βαθμολογία σου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Θα
έλθουν οι απαντήσεις σ’ εμένα αυτόματα και γρήγορα!!!

10’ περίπου

Με αυτές τις
δραστηριότητες

Τα έχω καταλάβει

Μπορώ να
βοηθήσω και
άλλους

Χρειάζομαι
επιπλέον βοήθεια

Μελέτησα το
κεφάλαιο και το
κατανόησα
Έδωσα τίτλο και
τίτλους σε
παραγράφους
Δημιούργησα
νοητικό χάρτη
Εντόπισα τη
γεωγραφική θέση
του Ναού
Περιέγραψα την
αρχιτεκτονική του
Ναού.
Γνώρισα τους
αρχιτέκτονες
Κατάλαβα για ποιο
λόγο επιθυμούσε ο
Ιουστινιανός να
κατασκευάσει
αυτόν το Ναό
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16η Δραστηριότητα
Απάντησε στο παρακάτω quiz, το οποίο θα σου σταλεί μέσω των αναθέσεων

εργασιών του Ms Teams.
Προσπάθησε να το λύσεις μέσα στο χρόνο που θα σου ανατεθεί. Όταν το στείλεις θα λάβεις
ανατροφοδότηση!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z5nhW82jpkKm868JNbDhbzpFSh20
V4dGoXGFaqkr9qJUNlowUVlNUkkxSVVBVjVBSjhFUVlaN1VTNy4u

Σύνοψη
Τι έμαθες μέχρι τώρα;
Μελέτησες το βιβλίο σου, δημιούργησες νοητικό χάρτη για την καλύτερη κατανόηση του
κεφαλαίου, έδωσες δικό σου τίτλο, αναζήτησες και εντόπισες την τοποθεσία του Ναού,
περιηγήθηκες μέσα στο Ναό μέσω εικονικής περιήγησης και έγραψες τις εντυπώσεις σου,
ασχολήθηκες με τους αρχιτέκτονες του Ναού, περιέγραψες και τεκμηρίωσες το ρυθμό του
Ναού, έγραψες τα σημαντικά για σένα γεγονότα μέχρι τα εγκαίνια του Ναού, έγραψες τη
φράση που αναφώνησε ο Ιουστινιανός όταν προσήλθε στο Ναό και εξήγησες για ποιο λόγο,
συμπλήρωσες ασκήσεις, είδες και μελέτησες επιπλέον πληροφοριακό υλικό μέσω video,
έπαιξες puzzle, έπαιξες παιχνίδι μέσω του Kahoot, συμπλήρωσες μία αυτοαξιολόγηση και
συμπλήρωσες ένα πιο ολοκληρωμένο quiz μέσω ανάθεσης εργασιών του Teams.
Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά!
Συνέχισε με αυτόν το ρυθμό!

Φιλιππούσης Γεώργιος
M.Ed, PhD
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΔΙΒΕΑ Πανεπιστήμιο Κρήτης (www.edivea.org)
www.filvis.net
twitter: @filvisg
linkedin: https://www.linkedin.com/in/filvisg/
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