
                                         ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

         ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                

           

                                  

                                         Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Κάρτες διαλόγου 

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Κρυπτόλεξο 

 

                                             Ο Ιουστινιανός και το έργο του 

Ο Ιουστινιανός και το έργο του Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

Ιουστινιανός Κάρτες διαλόγου 

 

                          Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): 

                      Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης 

Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του edpuzzle 

Ηράκλειος -Κάρτες διαλόγου 

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας 

επιβίωσης Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

                         Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων 

Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

                      Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής 

Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

Λέων Μαθηματικός ή Φιλόσοφος edpuzzle 

 

             Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους 

Ο Εκχριστιανισμός των Μοραβών και των Βουλγάρων edpuzzle 
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         Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους 

Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους: Διαδραστικό 

σχεδιάγραμμα 

 

    Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας 

Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί Αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας Διαδραστικό 

σχεδιάγραμμα 

Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας quizizz 

                              

                        Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία  

Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

   Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) 

Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)-Διαδραστικό 

σχεδιάγραμμα 

 

          Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας- Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

          Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών 

Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών-Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

                         Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης 

Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης-Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 

 

                     Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη 

Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη Διαδραστικό σχεδιάγραμμα 
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              Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσής τους                        

 Εξάπλωση των Τούρκων                                                    

 

                                                    Η Άλωση της Πόλης 

Η άλωση της Πόλης Διαδραστικό σχεδιάγραμμα  

Η άλωση της Πόλης edpuzzle 
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