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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

 

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο 

 

1.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα είναι ικανοί να:  

 Αναγνωρίζουν την ιστορική πορεία των Βουλγάρων σε σχέση με 

το Βυζάντιο  

 Διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του λαού των Βουλγάρων 

 Παρακολουθήσουν την πορεία της εθνογένεσης των Βουλγάρων  

 Εξηγούν την πορεία και τις μεταβολές που σημειώθηκαν στις 

σχέσεις των Βυζαντινών και των Βουλγάρων μέχρι τον 

εκχριστιανισμό τους  
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

Παρακάτω θα δούμε τα βήματα που θα 

ακολουθήσουμε για να μελετήσουμε έξυπνα: 

 

1ο Βήμα: Κάντε μια πολύ καλή ανάγνωση του 

μαθήματος που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο (σελ. 

24-25). 

 

2ο Βήμα: Μελετήστε το νοητικό χάρτη με τίτλο 

«Νοητικός Χάρτης: Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις 

τους με το Βυζάντιο». Στη συνέχεια, προχωρήστε 

στο σχεδιάγραμμα του μαθήματος με τίτλο «Σχεδιάγραμμα του Μαθήματος: Οι 

Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο» που βρίσκεται στη σελίδα του 

arnos.gr στην ενότητα Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά το Μεσαίωνα.  

 

3ο Βήμα: Παρακολουθήστε το βιντεομάθημα που υπάρχει στην σελίδα του arnos.gr 

στην ενότητα Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά το Μεσαίωνα. Δείτε το video με τίτλο «Οι 

Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο». 

 

4ο Βήμα: Αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη σας ξεκινήστε την πρακτική σας 

εξάσκηση. Συμπληρώστε το 1ο φύλλο εργασίας που περιέχει μία άσκηση κλειστού 

τύπου για ιντριγκάρισμα της θεωρίας. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας βρίσκεται 

στη σελίδα του arnos.gr με τίτλο «Φύλλα εργασίας: Εξάσκηση στη Θεωρία του 

Μαθήματος». Αφού ολοκληρώσετε τις ασκήσεις μπορείτε να ελέγξετε αν οι 

απαντήσεις σας είναι σωστές μελετώντας το αρχείο με τίτλο «Απαντήσεις: Εξάσκηση 

στη Θεωρία του Μαθήματος». 

 

5ο Βήμα: Συνεχίστε την εξάσκηση σας πραγματοποιώντας το 2ο φύλλο εργασίας που 

περιέχει ασκήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου καθώς και ερωτήσεις στις οποίες 

χρειάζεται να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
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παραθέματος. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας βρίσκεται στη σελίδα του arnos.gr 

με τίτλο «Φύλλα Εμπέδωσης:  Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο». 

Αφού ολοκληρώσετε τις ασκήσεις μπορείτε να ελέγξετε αν οι απαντήσεις σας είναι 

σωστές μελετώντας το αρχείο με τίτλο «Απαντήσεις: Φύλλα Εμπέδωσης- Οι 

Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο». 

 

6ο Βήμα: Πηγαίνετε στη σελίδα 25 του σχολικού βιβλίου για να διαβάσετε τις 

εκφωνήσεις των ερωτήσεων 1, 2, 3. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε τη σελίδα του 

arnos.gr για να παρακολουθήσετε τα video με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στις 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στην ενότητα Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά το Μεσαίωνα 

παρακολουθήστε τα 3 video με τίτλο «Ερώτηση 1, σελ.25», «Ερώτηση 2, σελ.25» και 

«Ερώτηση 3, σελ.25». Παρακολουθώντας τα video θα πάρετε αρκετές ιδέες ώστε να 

μπορέσετε στη συνέχεια να δομήσετε και τη δική σας απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Βούλγαροι  Εθνογένεση Βουλγάρων    Σχέσεις Βουλγάρων- 

                        Βυζαντινών    Εκχριστιανισμός Βουλγάρων 
S.O.S. 


