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 3 - Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου βασισμένο στην τεχνολογία
Cloud – Canva
Διάρκεια: 60-70 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για
εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω ψηφιακών
εργαλείων όπως την πλατφόρμα Canva
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου
 Τάξη
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Φοητοί υπολογιστές/ Έξυπνα τηλεφωνα/
Tablets (ηλεκτρονικές συσκευές)
 Προβολέας διαφανειών που να δείχνει
βίντεο
 Άπρος πίνακας (προεραιτικά για να
καταφραφούν οι ιδέες ή για σημειώσεις)
 Φυλλάδιο (3) Canva ‘Δημιουργήστε το
δικό σας έντυπο ή ψηφιακό σχεδιασμό
πολυμέσων’
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Περιεχόμενα/Περιγραφή

1. Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή στο Canva
(10-15 λεπτά)
Εντάξτε τους μαθητές στο θέμα της δημιουργίας
ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς και
άλλους σκοπούς χρησιμοποιώντας το Canva.
Δείξτε τους το ακόλουθο βίντεο: Τι είναι Canva;
Ξεκινήστε μια συζήτηση και κάντε τις ακόλουθες
ερωτήσεις σχετικά με το τι πιστεύουν για το
βίντεο:
-Τι
είναι
Canva;
-Γιατί το χρησιμοποιούν τόσοι πολλοί ανθρώποι;
- Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
πλατφόρμα;
*Συμβουλή: Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε
τις
δωρεάν
εικόνες
ή
πρότυπα.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν πως
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν
διαδικτυακά εργαλεία για να φτιάξουν ψηφιακό
περιεχόμενο, να επεξεργαστούν εικόνες και
γενικά να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην
παρουσίαση.
2. Δραστηριότητα 2: – Βασικές λειτουργίες
του Canva (10-15 λεπτά)
-Δώστε
τον
ορισμό
του
Canva
- Τρόποι δημιουργίας ενός λογαριασμού ή
Είσοδου
σε
αυτό
-Δημιουργία
πρώτου
πρότυπου
-Τρόποι λήψης εικόνας, κάρτας, αφίσας.
* Παρουσίαση Powerpoint-Θέμα 2 Δημιουργία
ψηφιακού περιεχομένου βασισμένο στην
τεχνολογία Cloud: διαφάνειες 20-25

3. Δραστηριότητα
περιεχομένου
(25-30

3:
Σχεδιασμός
μέσω
Canva
λεπτά)

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων
ατόμων και ζητήστε τους να βρουν ένα όνομα για
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την ομάδα. Έπειτα, δώστε τους το Φυλλάδιο (3):
Canva.
Αναπτύξτε ένα υποθετικό σενάριο και ζητήστε
από τους μαθητές να φτιάξουν ένα υλικό για
προώθηση,
όπως
για
παράδειγμα:
-Κάτι
για
εκαπιδευτικό
σκοπό.
-Μια κάρτα για προώθηση του σχολείου
-Μια δημιουργική αφίσα για την οικογένεια.
-Μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για πρόσκληση συμμετοχής σε μια
εκδήλωση
ή
σεμινάριο.
- Μια φωτογραφία με σύντομο κείμενο για
προώθηση
ενός
προιόντος.

Προεραιτικά/Συμβουλή: Οι μαθητές μπορούν να
δημιουργήσουν περιεχόμενο για ένα θέμα της
αρεσκείας
τους.

Σκοπός είναι να μάθουν οι μαθητές πως να
χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και να
εξοικειωθούν
περισσότερο
με
αυτές.

4. Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση ιδεών (510 λεπτά)
Αν υπάρχει χρόνος μπορούν όλες οι ομάδες να
παρουσιάσουν τις καμπάνιες τους ή να διαλέξετε
μια ομάδα για να παρουσιάσει. Έπειτα, ζητήστε
από τους μαθητές να δώσουν ανατροφοδότηση
για τους άλλους και να τελειώσετε το μάθημα με
τον δικό σας επίλογο.
5. Ανακεφαλαίωση
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Αξιολόγηση

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