
 
 

 

 Ειδικότητα στο Τ4Ε (ΠΕ70) 

 
Τίτλος σεναρίου 

Ποιος ηταν ο ιουστινιανος; 

 

Όνομα Επώνυμο 

Λουκοπούλου Ανθούλα 

 

Τμήμα (Κωδικός 1793) 
 

Ιουστινιανός (λεπτομέρεια) Ψηφιδωτό, Βασιλική Αγίου Βιταλίου, Ραβέννα-Ιταλία 
el.wikipedia.org 
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Ταυτότητα σεναρίου 
 

Τάξη: Ε΄ 
 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία 

 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Να σκιαγραφήσουν την προσωπικότητα του Ιουστινιανού και  να εκτιμήσουν την 

ικανότητά του να επιλέγει τους συνεργάτες του. 

Να οικοδομήσουν την ιστορική γνώση μέσα από δραστηριότητες ανάγνωσης ιστορικών 

πηγών και μέσα από ομαδικές εργασίες να επιχειρηματολογήσουν για τις απόψεις τους. 

Ανακαλύπτοντας πτυχές της προσωπικότητας του Ιουστινιανού που τον ξεχώρισαν 

από άλλους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, να συναισθανθούν ότι το όραμα του 

αυτοκράτορα οικοδομήθηκε και με βάση την εμπιστοσύνη που ο ίδιος έδειχνε στο 

επιτελείο του, αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς. 

Να καλλιεργήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και 

λήψης ομαδικών αποφάσεων. 

Να ασκηθούν στη διαδικτυακή έρευνα, να εξοικειωθούν περισσότερο με την 

αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων και ν’ αντιληφθούν την προσφορά τους 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/ τριών για την υλοποίηση του σεναρίου 
 Να γνωρίζουν τη χρήση και την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, να διαθέτουν   

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να επιλέγουν και να αξιολογούν 

πληροφορίες και να έχουν εξοικειωθεί με τα εργαλεία των  e-me και webex. 

 
Χρόνος υλοποίησης (για 1-2 διδακτικές ώρες στην ψηφιακή τάξη) 
 Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου θα είναι μία (περίπου) διδακτική ώρα σύγχρονης 

και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

 
Σύντομη περιγραφή σεναρίου 
Το παρόν σενάριο αναφέρεται στη Γ΄ ενότητα του μαθήματος της Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού 

«ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ» και λειτουργεί ως 

προοργανωτής του κεφαλαίου 13 «Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και 
τη νομοθεσία». 

 



 

 

 
 
Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριών 
Συζήτηση, διερευνητικές ερωτήσεις, χωρισμός σε ομάδες, αλληλεπίδραση μεταξύ 

μαθητών/τριών και ενθάρρυνση συμμετοχής, χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, διαδραστικές ασκήσεις μέσω του εργαλείου e-me 

content στην πλατφόρμα  e-me, δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης, 

ατομικής και ομαδικής ανατροφοδότησης. 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία (ονομαστικά) 
Σύγχρονης διδασκαλίας: webex 

Ασύγχρονης διδασκαλίας: e-me, φωτόδεντρο, βίντεο, διαδραστικά βιβλία, διαδικτυακοί 

τόποι, διαδικτυακά εργαλεία 

 
  



 

 

Βασική Ροή Σεναρίου 
 

  

Φάση 1

Ασύγχρονη

• Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών σχετικά  με το θέμα

• Δραστηριότητα διερεύνησης

Φάση 2

Σύγχρονη

• Δημιουργία ομάδων, επεξεργασία του θέματος, ανάλυση, σύνθεση. Στη συζήτηση στην 
ολομέλεια ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων με παράλληλη υποστήριξη

Φάση 3

Σύγχρονη

• Διατύπωση προβληματισμών, δραστηριότητες διερεύνησης ιστορικών πηγών, 
συνεργασία, επικοινωνία, διατύπωση συμπερασμάτων. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων.

Φάση 4

Ασύγχρονη

• Αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών και της επίτευξης των εκπ/κών 
στόχων καθώς και ανατροφοδότηση μέσω e-me



 

 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

Το σενάριο πραγματοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εργασίας μέσω 

της πλατφόρμας webex και e-me  αντίστοιχα. Θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές/τριες 

έχουν εργαστεί ξανά στην πλατφόρμα e-me (κυψέλη τάξης) και γνωρίζουν, από 

προηγούμενα μαθήματα, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης είναι 

εξοικειωμένοι/ες και με τα εργαλεία της πλατφόρμας webex. 

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

 Εργαλεία webex 

 Polling 

 Breakout Sessions 

 Chat 

 Annotate 

 Share (διαμοιρασμός κειμένου, πίνακα, βίντεο) 

 Μικρόφωνο 

 

 Εργαλεία e-me 

 Τοίχος κυψέλης ως κανάλι επικοινωνίας, περιγραφής, πληροφοριών  και 

οδηγιών  

 e- me content (δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού) 

  e-me assignments (ανάθεση εργασιών και ανατροφοδότηση) 

 

 βίντεο: Ιστορία Ε δημοτικού "Ιουστινιανός" - YouTube (έχει δοθεί άδεια χρήσης από τη 

δημιουργό) 

 φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8624?locale=el 

 διαδικτυακός ιστότοπος δημιουργίας παζλ Jigsaw Puzzles  

 http://www.ime.gr/chronos/08/gr/p/index.html 

  Διαδραστικά βιβλία: βιβλίο Ιστορίας Ε΄ δημοτικού / τετράδιο εργασιών Ιστορίας  

  



 

 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμματι
σμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Φάση 1. 
Ασύγχρονη 

Ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το θέμα 

 
Δραστηριότητα 

διερεύνησης 
 

(30 λεπτά) 

 
Παιχνίδι /παζλ 

 
 

Μελέτη πηγών και 
άντληση 

συγκεκριμένων 
πληροφοριών 

Οι μαθητές/τριες συνθέτουν το παζλ 
«ο Ιουστινιανός και η συνοδεία του» 

 
Οι μαθητές/τριες αντλούν 

πληροφορίες, από τη μελέτη πηγών, 
οι οποίες θα βοηθήσουν στην 

σκιαγράφηση της προσωπικότητας 
του Ιουστινιανού 

Πλατφόρμα e-me 

Τοίχος κυψέλης 

Jigsaw puzzles 

 

Photodentro 

 www.ime.gr/chronos 

Φάση 2. 
Σύγχρονη 

 
Δημιουργία 

ομάδων 
Επεξεργασία του 

θέματος 
Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων 
(14 λεπτά) 

 

 
Χωρισμός σε ομάδες 

 
Συγκέντρωση και 

κατηγοριοποίηση του 
υλικού 

Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων και 
κατηγοριοποιούν το υλικό από τη 
διερεύνηση των πηγών       (4 λεπτά) 
 
Στην ολομέλεια γίνεται διαμοιρασμός 
πίνακα και οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
                                             (10 λεπτά) 

Πλατφόρμα webex 
 
Breakout sessions 

Share whiteboard 

annotate 

Φάση 3. 
Σύγχρονη 

 
 
 
 
 

 
 

(16λεπτά) 
 

Διαμοιρασμός βίντεο 

Προβληματισμοί 

Δημοσκόπηση 

Μελέτη ιστορικών 

πηγών 

Συζήτηση/ 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν 
βίντεο για τον Ιουστινιανό και το 
έργο του (4 λεπτά) 
Με ερωτήσεις επιλογής γίνεται 
διερεύνηση της γνώμης των μαθητών 
(2 λεπτά) 
Ακολουθεί μελέτη δύο ιστορικών 
πηγών σχετικών με τους συνεργάτες 
του Ιουστινιανού και εξάγονται 
συμπεράσματα (10 λεπτά) 

Πλατφόρμα webex 
 

Share video 

Chat 

Poll questions 

Share content 

Διαδραστικά βιβλία 

www.ime.gr/chronos 

Φάση 4. 
Ασύγχρονη 

 
 

Αξιολόγηση / 
Ανατροφοδότηση 

 
 
 
 

Εκτέλεση 

δραστηριοτήτων 

Αξιολόγηση εργασιών  

Φύλλο εργασίας 

Διαδραστικές δραστηριότητες 
 Κρυπτόλεξο 
 Συμπληρώνω τα κενά 

Διαμορφωτική αξιολόγηση, αυτόματη 
αξιολόγηση από το σύστημα 
Διόρθωση εργασιών και ατομική 
ανατροφοδότηση 

Πλατφόρμα e-me 

Τοίχος κυψέλης 
 e-me assignments 

διαδραστικές ασκήσεις 
(κρυπτόλεξο, drag and 

drop, μέσω του εργαλείου 
e- me content) 

Φύλλο εργασίας word 

 



 

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  
 

ΦΑΣΗ 1:  H εκπαιδευτικός αναρτά στον τοίχο της κυψέλης της τάξης στην e-me τον 

σύνδεσμο για να συνθέσουν τα παιδιά το παζλ: Ο Ιουστινιανός και η συνοδεία του, 

Ψηφιδωτό, Βασιλική Αγίου Βιταλίου, Ραβέννα-Ιταλία, ως εισαγωγή στο θέμα που θα 

διερευνήσουμε.  

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια αναρτώνται οι σύνδεσμοι 

 φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8624?locale=el  

και  http://www.ime.gr/chronos/08/gr/p/index.html 

 

και δίνονται οδηγίες στους/τις μαθητές/τριες, μελετώντας τις παραπάνω πηγές, να 

αντλήσουν(συνοπτικά) πληροφορίες σχετικά με τον Ιουστινιανό: όνομα, καταγωγή, 

πορεία μέχρι τον θρόνο, προσωπικότητα. (περίπου 30 λεπτά). 

 



 

 

 

 

ΦΑΣΗ 2 : Στη σύγχρονη φάση διδασκαλίας γίνεται χωρισμός των μαθητών/τριών σε 

τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων για την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση του 

υλικού (4 λεπτά). Στη συνέχεια γίνεται  παρουσίαση των αποτελεσμάτων: διαμοιρασμός 

πίνακα όπου οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας (χρήση annotate) συμπληρώνουν το πορτρέτο 

του Ιουστινιανού ( 10 λεπτά). 

ΦΑΣΗ 3 : Ακολουθεί διαμοιρασμός του βίντεο 

«Ιστορία Ε δημοτικού "Ιουστινιανός" - YouTube»  

 στο οποίο παρουσιάζεται με ευχάριστο τρόπο 

όλο το έργο του Ιουστινιανού. Η εκπαιδευτικός 

θέτει τον προβληματισμό: «Μπορεί ο μικρός 

Ιουστινιανός να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

μόνος του;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαπιστώνεται ότι χρειάζεται και συνεργάτες σε αυτή του την προσπάθεια και τίθεται 

το θέμα της επιλογής (διάλογος). 

Με ερωτήσεις (poll questions) γίνεται διερεύνηση της άποψης των μαθητών/τριών: 

«Με ποια κριτήρια θα επιλέξει τους συνεργάτες του;» 

 Ικανότητες 

 Προσωπικότητα 

 Μορφωτικό επίπεδο 

 Οικογενειακός /φιλικός κύκλος 

 Καταγωγή 

 Πολιτικές/θρησκευτικές πεποιθήσεις   (2 λεπτά) 

 

 

 



 

 

Ακολούθως γίνεται προβολή του διαδραστικού βιβλίου του μαθητή «κείμενο 6» (σελ.44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και του συνδέσμου http://www.ime.gr/chronos/08/gr/p/index.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές/τριες , μελετώντας τις δύο πηγές κάνουν διαπιστώσεις για το ποια από τα 

κριτήρια που έχουν επιλέξει ανταποκρίνονται  στα κριτήρια του Ιουστινιανού και 

αναμένεται να εξάγουν το συμπέρασμα ότι τελικώς το έργο του αυτοκράτορα δεν 

ήταν προϊόν μόνο της δικής του ηγετικής φυσιογνωμίας αλλά και ομαδικής 

προσπάθειας, συνεργασίας και κυρίως επιλογής κατάλληλων και άξιων συνεργατών. 

(10 λεπτά). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΦΑΣΗ 4:  Γίνεται ανάθεση μέσω του εργαλείου e-me assignments δύο διαδραστικών 

ασκήσεων (κρυπτόλεξο, drag and drop, μέσω του εργαλείου e- me content) καθώς και 

ενός φύλλου εργασίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους 

και να επιχειρηματολογήσουν για το ποιοι πρέπει να προωθούνται σε αξιώματα με 

ποια κριτήρια και πόσο σημαντική είναι η αξιοκρατία στη σημερινή κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αξιολόγηση 
 

Σε ατομικό επίπεδο γίνεται αυτόματη ανατροφοδότηση από το σύστημα της 

πλατφόρμας e-me, όπου μπορούν να προστεθούν αξιολογικές κλίμακες με σχόλια. 

Αξιολογείται ατομικά η ανταπόκριση και η επεξεργασία των φύλλων εργασίας και 

γίνεται ατομική ανατροφοδότηση με ατομικό μήνυμα στην e-me (e-me assignments). 

Αξιολογείται, επίσης, το ενδιαφέρον, η εμπλοκή και η συμμετοχή του/της κάθε 

μαθητή/τριας στο μάθημα της σύγχρονης διδασκαλίας, ο βαθμός ανταπόκρισης σε 

ερωτήσεις, η συνέπεια και η επιμέλεια, καθώς και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και 

η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. 

Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας γίνεται προφορικά η διαμορφωτική και η 

διαγνωστική αξιολόγηση με ερωτήσεις και διάλογο (breakout sessions, polling) 

Μέσο ανατροφοδότησης αποτελεί και η συζήτηση στη σύγχρονη διδασκαλία. Μέσα από 

αυτή μπορούν να λυθούν απορίες, να δοθούν κίνητρα εμπλοκής και εμβάθυνσης σε 

δύσκολες έννοιες. 

 

Επικοινωνία & συνεργασία 
 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος της εκπαιδευτικού, επειδή χρειάζεται να 

παρακολουθεί, να καθοδηγεί διακριτικά και να ανακατευθύνει συνεχώς τις ομάδες 

μαθητών/τριών, όπου και αν χρειάζεται, κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. 

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να επικοινωνεί μαζί τους (και σε ατομικό επίπεδο)  μέσα 

από τις πλατφόρμες προκειμένου να ενισχύει και να διαφωτίζει σε περίπτωση 

δυσκολιών ή προβληματισμών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριές της. 


