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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου  

Τίτλος μαθήματος: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου βασισμένο στην τεχνολογία Cloud 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2– Ψηφιακό Περιεχόμενο βασισμένο στην τεχνολογία Cloud 
(Ιστολόγιο)- Εισαγωγή 

Διάρκεια: 60-70 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τους 
μαθητές πως να φτιάξουν το δικό τους ψηφιακό 
περιεχόμενο βασισμένο στην τεχνολογία cloud 
σε προσωπικό επίπεδο: 
Προσωπικό Ιστολόγιο. Σκοπός είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να κατανοήσουν το ψηφιακό 
περιεχόμενο βασισμένο στην τεχνολογία cloud 
και να ενισχύσουν ορισμένες ικαμότητες για να 
επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με 
διαφορετικό τρόπο μέσω της δημιουργίας 
οπτικοακουστικού περιεχομένου και της 
δημοσίευσης άρθρων και κειμένων σε ιστολόγια.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Φοητοί υπολογιστές/ Έξυπνα τηλεφωνα/ 

Tablets (ηλεκτρονικές συσκευές)  
 Προβολέας διαφανειών που να δείχνει 

βίντεο  
 Άσπρος πίνακας (προεραιτικά για να 

καταγραφούν οι ιδέες ή για σημειώσεις)   

Εργαλεία/ Υλικά  Φυλλάδιο: “Φτιάξτε το δικό σας 
ιστολόγιο” 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Δραστηριότητα 1 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 
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Προτού αρχίσετε το μάθημα, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μοιραστείτε ιδέες για πιθανούς 
τρόπους δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου 
βασισμένο στην τεχνολογία cloud σε προσωπικό 
επίπεδο: Αρχίστε μια συζήτηση κάνοντας αυτές 
τις ερωτήσεις:  
-Ξέρει κανείς τι είναι το ιστολόγιο; 
-Μήπως το  WordPress; 
-Πως νομίζετε ότι λειτουργεί; 
 
 
 

2. Δραστηριότητα 2 (15 λεπτά) 

Συνεχίστε την κουβέντα: 

-που χρησιμεύει η δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου βασισμένου σε τεχνολογία cloud 

μέσω προσωπικού ιστολογίου; (Παρουσίαση 

Powerpoint-Θέμα 2 Δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου βασισμένο στην τεχνολογία Cloud: 

διαφάνεια 12)  

-Τι είναι το WordPress και πως μπορούν οι 

μαθητές να το χρησιμοποιήσουν; (Παρουσίαση 

Powerpoint-Θέμα 2 Δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου βασισμένο στην τεχνολογία Cloud: 

διαφάνεια 13 και 15) 

 

  

3. Δραστηριότητα 3 (30-35 λεπτά) 

Βασισμένοι  στην Παρουσίαση Powerpoint-Θέμα 
2 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
βασισμένο στην τεχνολογία Cloud να συνεχίσουν 
με τις διαφάνειες 15-19 για να καταλάβουν πως 
δημιουργούμε αυτό το περιεχόμενο για 
προσωπική χρήση μέσω WordPress. 
Διανέμετε στους μαθητές το Φυλλάδιο (2) 
Εισαγωγή στην Δημιουργία Ψηφιακού 
Περιεχομένου βασισμένου στην τεχνολογία 
Cloud (WordPress) και ζητήστε τους να 
συνεργαστούν για να φτιάξουν το πρώτο τους 
ιστολόγιο. Η κύρια ιδέα της δραστηριότητας 
είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες και να καταλάβουν πως να 
χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.   
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4. Επίλογος (5 λεπτά) 

Τελειώστε το μάθημα σχηματίζοντας ένα κύκλο 

και ρωτώντας τους μαθητές να σας πουν πως η 

δημιουργία ιστολογίου τους έκανε να νιώσουν.  

 

Αξιολόγηση 

Διαγώνισμα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/ 
Σωστό/Λάθος, Αντιστοίχηση (Για το θέμα 2- 
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου βασισμένο 
στην τεχνολογία Cloud) 
 

 


