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Διαθεματικές διαδραστικές δραστηριότητες στην eclass με 
χρήση του εργαλείου συνεργατικής μάθησης wiki 

  
Πρόταση για ανάπτυξη σειράς διαθεματικών διαδραστικών 
δραστηριοτήτων με θέμα «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» στην 
Ε΄ τάξη με χρήση του εργαλείου συνεργατικής μάθησης wiki 
 
 
Ανοικτό μάθημα στην eclass: 
(ctrl και κλικ για σύνδεση) 
 

Ε1 - 02.04.2020 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 
 
Περιγραφή 

 

Παιδιά βρήκα μια υπέροχη δραστηριότητα για να ξεχαστούμε λιγάκι από τα 
μαθήματα και τις επαναλήψεις. Ελπίζω να σας αρέσει! 

Ενότητες 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

Παρατήρησε το συννεφόλεξο και προσπάθησε να βρεις τα περισσότερα 
ονόματα των αρχαίων Ελλήνων που ήταν μεγάλοι εφευρέτες. Αν μπορείς 
ξεχώρισε και τα ονόματα μερικών από τις εφευρέσεις τους. Κάνε έναν 

https://eclass.sch.gr/courses/9190863322
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863322&id=205934


κατάλογο στο τετράδιό σου με δυο στήλες . Βρες στο διαδίκτυο την ή τις 
εφευρέσεις που μπορεί να έκανε ο καθένας τους. 

Δεύτερη δραστηριότητα είναι να δεις το διαδραστικό βίντεο. Πρόσεξε γιατί 
καθώς θα παίζει θα σταματά και θα βγαίνουν κάποιες ερωτήσεις. Θα πρέπει 
να διαλέξεις τη σωστή  και να πατήσεις το κουμπί να συνεχίσει. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΒΙΝΤΕΟ 

Παρακολούθησε το βίντεο προσεκτικά . Όταν σταματά μπορείς να επιλέξεις τη 
σωστή απάντηση στα ερωτήματα που εμφανίζονται 

Κάθε φορά που τσεκάρεις τη σωστή απάντηση πατάς το κουμπί submit  και 
μετά το κουμπί continue 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 WIKI 

Εδώ θα δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε σε ένα εργαλείο συνεργατικής 
μάθησης που είναι το σύστημα wiki 

Παρακολουθήστε το βίντεο που σας ανεβάζω παρακάτω έτσι ώστε να 
ξέρετε πως θα λειτουργήσετε . 

Θα βρείτε φωτογραφίες και μερικές πληροφορίες για τις μηχανές που 
σχεδίασε και υλοποίησε ο καθένας από αυτούς. 

Θα δείτε ότι στο wiki έχω δημιουργήσει σελίδες για τον καθένα από 
αυτούς . Εκεί μέσα θα επικολλήσετε τις φωτογραφίες και θα γράψετε τα 
μικρά κειμενάκια σας. Προσέξτε μπορεί κάποια στιγμή να σας βγάζει 

https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863322&id=201433
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863322&id=219278


μήνυμα ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το wiki γιατί κάποιος άλλος 
γράφει εκείνη τη στιγμή. Θα πρότεινα να βρείτε πρώτα τις πληροφορίες 
και τις φωτογραφίες και να τα ανεβάζετε γρήγορα. Όποιες απορίες 
υπάρχουν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μηνύματα. Δείτε πρώτα το 
βίντεο παρακάτω 

 ΒΙΝΤΕΟ 2 

Αν έχεις περιέργεια και διάθεση μπορείς να δεις και το δεύτερο βίντεο που 
είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια και περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τα 
επιτεύγματα των προγόνων μας 

  

Ο ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ PUZZLE 

Μπορείς να παίξεις και να φτιάξεις το puzzle του καταπέλτη 

  

 

 
… 

 
Πλήρης πρόσβαση σε όλο το υλικό στη διεύθυνση: 
https://eclass.sch.gr/courses/9190863322/ 
 
 
Εκπαιδευτικός:  Iωάννης Ούρδας, Υποδιευθυντής 13ου ΔΣ 
Πολίχνης, Ε ΄ τάξη 

https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863322&id=222770
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863322&id=222972
https://eclass.sch.gr/courses/9190863322/
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/technology/218781-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%83?utm_source=embed&utm_medium=visit&utm_campaign=share_puzzle

