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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Εκπαίδευση και Μάθηση 

Τίτλος μαθήματος: Ψηφιακή Ύλη Μαθημάτων και Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 – Διαδικτυακή μάθηση 

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με την 
διαδικτυακή μάθηση.    

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Εργαλεία/ Υλικά  Χαρτάκια σημειώσεων 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 1. Δραστηριότητα 1: Τι ειναι η διαδικτυακή μάθηση; 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης (15 λεπτά)  

 
Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το ακόλουθο 
βίντεο.  
https://www.youtube.com/watch?v=YwJf2oD_RZA  
 
Δώστε στους μαθητές χαρτάκια σημειώσεων και ζητήστε τους να 
συζητήσουν σε ομάδες τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης.  
 
 

2. Δραστηριότητα 2: Τρόποι διαδικτυακής μάθησης (15 
λεπτά) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwJf2oD_RZA
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Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το ακόλουθο 
βίντεο και να γράψουν μια λίστα εργασιών που θα χρειαστούν να 
ακολουθήσουν με την διαδικτυακή μάθηση.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=H-deFSyeXSM  
 
 

3. Δραστηριότητα 3: Σχεδιασμός πλάνυ μελέτης (20 λεπτά)  
 
Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το ακόλουθο 
βίντεο  
https://www.youtube.com/watch?v=qRE0WicGz4I  
 
Έπειτα, ζητήστε τους να φτιάξουν ένα πλάνο μελέτης για την 
επόμενη βδομάδα χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο που έχουν 
πάνω στο κινητό τους.  
 

1. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

Αξιολόγηση Διαγώνισμα/ κουίζ χρησιμοποιώντας τα Kahoot, Socrative ή 
Mentimeter - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, Ερωτήσεις 
Σωστό/Λάθος, Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-deFSyeXSM
https://www.youtube.com/watch?v=qRE0WicGz4I

