Istoria Imperiului Bizantin
Gherasim Nicu-Daniel – CNI „Spiru Haret”, Suceava; daniel.gherasim@yahoo.com
Cazaciuc Robert Lucian – CNI „Spiru Haret”, Suceava;
cazaciuc_lucian@yahoo.com
Coman Florin Alexandru – CN „Ştefan cel Mare”, Suceava, alx.coman@yahoo.com
Prof. Costineanu Raluca – CN „Ştefan cel Mare” Suceava
rcostineanu@yahoo.com
Prof Giorgie Daniel Vlad – CN „Ştefan cel Mare” Suceava
geodalv@yahoo.com

Abstract
„Istoria Imperiului Bizantin” este un soft educaţional complex ce ne prezintă într-un mod
interactiv acest capitol din istorie. Sunt alese 8 secvenţe importante din istoria de 1000 de ani
a imperiului şi sunt prezentate într-un mod original: elevul va citi ideile principale din lecţie
(evenimentele principale) care de obicei se regăsesc pe un pergament şi va urmări pe hărţile
diverse, alese special de noi, impactul acestora. În crearea acestor lecţii a fost depusă o
muncă enormă, am încercat să prezentăm secvenţele folosindu-ne de elemente cât mai diverse
şi originale (hărţi interactive, scheme interactive, studiu de caz al căderii Constantinopolului).
Structura lecţiilor diferă de la o lecţie la alta, elevului i se pune la dispoziţie la orice moment
din soft posibilitatea de a aprofunda, de a căuta un cuvânt în dicţionar, de a nota o idie sau
de a se autoevalua.

1. Introducere
Se prezintă într-un mod interactiv principalele secvenţe din istoria de 1000 de ani a Imperiului
Bizantin. Au fost alese 8 secvenţe importante pe care le oferim elevului într-un mod plăcut de
învăţare prin lucru cu harta, exerciţii, scheme interactive şi un amplu studiu de caz al căderii
Constantinopolului. Fiecare capitol este structurat în aşa fel încât prin interactivitatea elev-soft să
captăm atenţia elevului. Pentru ca elevul să fie captivat de subiect, iar multitudinea de informaţii să
nu-l îndepărteze de la subiect sau să-l plictisească, întregul material este structurat asfel încât
elevul să poată parcurge lecţiile în două moduri: de sinteza, citind doar informaţiile cheie, şi
urmărind simulările şi schemele puse la dispoziţie, sau prin aprofundare. Pentru invăţarea intensă a
conţinutului, elevul are la dispoziţie posibilitatea de a citi mai multe informaţii despre respectivul
subiect. Cele opt fragmente din istoria Imperiului Bizantin alese sunt: „Construirea Imperiului
Roman de Rãsãrit”, „Domnia lui Iustinian”, „Imperiul Grec Medieval”, „Civilizaţia clasicã
bizantinã”, „Declinul Impreriului Bizantin”, „Cãderea Constantinopolului”, „Cultura şi arta
bizantinã” şi “Moştenirea şi imporntanţa Imperiului Bizantin”. Imperiul Roman de Răsărit sau
Imperiul Bizantin sunt termeni folosiţi, în mod convenţional, pentru a numi Imperiul Roman din
Evul Mediu având capitala la Constantinopol. Nu există un consens în ceea ce priveşte data de
început a perioadei bizantine. Unii o plasează în timpul domniei lui Diocleţian (284-305), datorită
reformelor administrative pe care acesta le-a introdus, împărţind imperiul în pars Orientis şi pars
Occidentis. Alţii plasează evenimentul în timpul domniei lui Teodosiu I (379-395) şi a victoriei
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creştinismului împotriva păgânismului, sau, după moartea sa din 395, în momentul divizării
Imperiului în jumătăţile de vest şi de est. Alţii plasează această dată mai târziu, în 476, când
ultimul împărat vestic, Romulus Augustus, a fost forţat să abdice, astfel lăsându-l pe împăratul din
estul elenizat ca singur împărat roman. În orice caz, schimbarea a fost graduală şi, până în 330,
când împăratul Constantin I şi-a inaugurat noua capitală, procesul de elenizare şi creştinare erau
deja în curs. Elevul va studia modificările suferite de imperiu în decursul timpului citind textele
prezentate şi observând impactul acestora pe o hartă dată. De asemenea, elevul este pus la sfârşitul
fiecărei secvenţe de învăţare să-şi autoevalueze cunoştinţele dobândite în acea secvenţă prin
exerciţii cât mai atractive.
2. Structurarea lecţiilor
Modul de structuarea al lecţiilor este un element important în softul prezentat de noi. Ne-am
concentrat mult asupra acestui lucru întrucât am dorit să oferim elevului un cadru plăcut de
învăţare, care să nu îl plictisească şi credem că am reuşit acest lucru. Începând cu prima secvenţă,
elevul este întâmpinat de un ecran cu un design plăcut şi el va trebui să citească informaţiile ce
apar pe pergament şi, realizând click pe butoanele next si prev, reprezentate specific, el va observa
pe hartă impactul exact al informaţiilor. Acesta este un mod, cel mai simplu, de a parcurge lecţia.
În secvenţele următoare elevul va avea de descoperit realizând click pe locuri de pe hartă, pe
anumite butoane speciale sau pe alte elemente. Desigur, elevul va şti ce să facă la fiecare moment
din soft pentru că va avea disponibilă cerinţa de lucru într-o căsuţă de pe ecran.Fiecare secvenţă
conţine şi o parte de autoevaluare prin care elevul va putea să îşi testeze cunoştinţele dobândite pe
parcursul lecţiilor. Această parte conţine exerciţii atractive diverse : de descoperit anumite teritorii
pe hartă colorând harta corespunzător, exerciţii cu itemi pereche, de completat organizatoare
grafice sau asociograme etc.
Tot fiecare secvenţă cuprinde şi parte de aprofundare unde poate citi întreaga lecţie de unde au
fost extrase ideile principale şi prezentate amplu.
3. Exemplu de lecţie interactivă
Vă vom prezenta pe scurt una din cele mai simple lecţii interactive cu observaţia că secvenţele
diferă mult între ele deci cea pe care vă vom prezenta este unică, ca de altfel, fiecare lecţie din soft
prezintă elemente unice.
De exemplu alegem a 3a lecţie: Imperiul Grec Medieval. În această lecţie elevul va avea de
învăţat factorii ce au dus la formarea lui, consecinţele formării şi trăsăturile dobândite de imperiu
în urma acestui fapt. Sunt 4 factori principali şi sunt prezentaţi fiecare pe câte o pagină diferită, iar
pe ultima pagină am reprezentat schematic consecinţele celor 4 factori. Elevul va da click, pe rând,
pe factori (apare factorul), pe consecinţe (apare consecinţa), pe trăsături (apare trăsătura şi harta cu
legenda). În continuare, efectuând click pe butonul start, va observa pe hartă exact modificările
suferite de imperiu cu precizările de rigoare conform factorului studiat.
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Şi ultima pagină ce conţine consecinţele celor patru factori prezentaţi:
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De asemenea, după studierea lecţiei, elevul are posiblitatea de a-şi evalua cunoştinţele
dobândite prin 2 exerciţii interactive.

• Exerciţiu cu itemi
multipli.

• Exerciţiu în care
elevul va avea de completat o
asociogramă prin drag&drop pe
elementele din dreapta.

4. Studiul de caz asupra căderii Constantinopolului
Unul din elementele originale ale softului este un studiu de caz asupra căderii
Constantinopolului (sfârşitul Imperiului Bizantin). În această secvenţă am prezentat printr-o
schemă interactivă (fiecare element din schemă este un buton) elementele ce au stat la baza acestei
decăderi respectiv: îndinderile celor două imperii, cauzele ce au dus la acest eveniment, strategia
de luptă a celor două imperii, lupta propriu-zisă, urmările etc.. Toate aceste elemente sunt
prezentate interactiv prin animaţii specifice pe hartă. Ne-am folosit de anumite elemente precum :
soldaţi, bărci, butoaie etc. pentru a reprezenta aceste lucruri şi precizăm că ele sunt doar fictive (nu
reprezintă exact elementele reprezentate prin ele).
Schema:
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Animaţie căderea Constantinopolui:

5. Arhiva proiectului
Proiectul prezintă o a doua parte cu alte elemente ajutătoare pentru elev pe care noi am numito arhivă. Aceasta se poate accesa de pe meniul principal ce apare la accesarea softului şi cuprinde :
Obiective generala ale softului, cronologie, documente, muzeu şi biblografie.
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Cronologia este reprezentată pe două axe (x,y). Elevul va alege un secol de pe axa y şi îi vor
apărea pe axa x anii în care au avut loc evenimente importante din acel secol. Alegând punctul de
intersecţie dintre secolul x şi anul y, pe pergament va apărea evenimentul respectiv.

La documente elevul are posibilitatea de a
citi toate lecţiile precum şi informaţii
suplimentare culese de noi din diferite cărţi,
Muzeul este de fapt o galerie virtuală cu
poze scanate din cărtţi cu privire la întreaga
istorie a Imperiului Bizantin.
6. Alte elemente ajutătoare
În cadrul softului am mai adăugat un
dicţionar de cuvinte în timp real, o parte de notiţe
unde elevul îşi poate nota oricând pe parcursul
softului idei pe care le poate salva şi apoi la o nouă accesare a softului încărca. De asemenea, am
adăugat o testare complexă pe ponderi de dificultate cu întrebări alese random din baza de date
care conţine aproximativ 450 de întrebări.În partea de testare, elevul îşi poate alege lecţiile din care
vrea să susţină testarea şi ponderea de dificultate (1- uşor, 2-mediu, 3-greu) sau le poate combina.
După ce va genera testarea, va avea la dispoziţie 3 teste de tipuri diferite şi 3 minute pentru fiecare
test.
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Tipurile de teste sunt:
• Test cu itemi multipli
• Test cu itemi pereche
• Test adevărat/fals
În finalul examinării, elevul va putea să vadă ce a greşit, care erau răspunsurile corecte şi de
ce erau corecte. Pentru un rezultat bun se oferă informaţii bonus din lecţiile din care a ales să fie
testat, iar pentru un rezultat prost va primi sfaturi cu privire la ce mai are de studiat.
7. Concluzii
Prin acest soft am urmărit prezentarea acestui capitol din istorie într-un mod cât mai util
pentru elev. Considerăm ca scopul nostru a fost atins şi elevul s-a arătat cu adevărat interesat de
parcurgerea lecţiilor chiar dacă nu este pasionat de istorie sau nu şi-a dat interesul pentru această
materie până acum. Diversitatea lecţiilor şi modul interactiv de lucru şi-au spus cuvântul. Softul a
fost realizat folosind programele: Adobe Macromedia Flash CS4 cu actionscript 2.0, Visual Basic
6.0, iar pentru bazele de date am folosit Microsoft Access. Combinarea celor două platforme,
Flash şi Visual Basic s-a realizat într-un mod simplu, practic fişierul .swf a fost introdus folosind
browserul standard din Visual Basic.
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