Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Εκπαίδευση και
Μάθηση
Τίτλος μαθήματος: Διδικτυακά εργαλεία και εξοπλισμός
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 – Μάθηση με την χρήση τεχνολογίας
Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/Εξοπλισμός

Εργαλεία/Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ερευνά τους τρόπους μάθησης με την χρήση της
τεχνολογίας.

Μαθητές γυμνασίου/λυκείου






Τάξη
Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Φυλλάδιο πληροφοριών (επισυναπτόμενο)
Χαρτάκια σημειώσεων

1. Δραστηριότητα 1: Ποιο είναι το δικό σας στυλ μάθησης; (15
λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο
μαθαίνουν καλύτερα. Έπειτα, να το συζητήσουν σε ομάδες και να
συμπληρώσουν το ακόλουθο διαδικτυακό τεστ αυτοαξιολόγησης για
να ανακαλύψουν το δικό τους στυλ μάθησης.
http://www.educationplanner.org/students/selfassessments/learning-styles-quiz.shtml

2. Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στους τρόπους εκμάθησης με
την χρήση τεχνολογίας (25 λεπτά)
2.1 Δραστηριότητα: Διανέμετε το φυλλάδιο (Στυλ μάθησης –
επισυναπτόμενο) στους μαθητές και σχολιάστε λίγο το κάθε στυλ
μάθησης. Έπειτα, χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και ζητήστε τους
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να καταγράψουν σε ένα χαρτί πόσα από αυτά τα στυλ
χρησιμοποίησαν αυτή την εβδομάδα και σε ποια μαθήματα.
2.2. Δραστηριότητα: ρωτήστε τους μαθητές ποιο/α στυλ από την
λίστα προτιμούν και γιατί.
3. Δραστηριότητα 3: Πως η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει
την μάθηση (15 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν ποιες ψηφιακές τεχνολογίες
έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα στην εκπαίδευσή τους και έπειτα να
συζητήσουν σε ομάδες πως αυτές τους βοήθησαν να μάθουν.
Συζητήστε τις απαντήσεις τους όλοι μαζί.
4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)
Αξιολόγηση

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