Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Εκπαίδευση και Μάθηση
Τίτλος μαθήματος: Ψηφιακή αξιολόγηση και εργαλεία για ανατροφοδότηση
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 – Βίντεο Ομότιμης Αξιολόγησης
Διάρκεια: 45 – 65 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Το μάθημα εξοικειώνει τους μαθητές με τους τρόπους τους οποίους
μπορούν να φτιάξουν ένα βίντεο με ομότιμη αξιολόγηση. Επιπλέον,
το μάθημα συγκρίνει την ηχογράφηση με το βίντεο με τις άλλες, έτσι
ώστε να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές την ανατροφοδότηση
που λαμβάνουν τόσο από τους δασκάλους τους όσο και από τους
συμμαθητές (ομότιμους) τους.
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου






Τάξη
Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Έξυπνα τηλέφωνα ή Tablets
Χαρτάκια σημειώσεων

1. Δραστηριότητα 1: Συζήτηση και σχολιασμός των
διαφορετικών τρόπων ανατροφοδότησης με την χρήση της
τεχνολογίας (10 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν διάφορους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση και έπειτα να
συγκρίνουν τις ηχογραφημένες με τις βιντεοσκοπημένες. Συζητήστε
με όλη την τάξη τι τους αρέσει και τι όχι.
2. Δραστηριότητα 2: Πως να δώσετε ένα καλό βίντεο ομότιμης
αξιολόγησης (30 λεπτά)
Να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα: Πως να χρησιμοποιήσω το
ScreenCapture για να παρέχω ανατροφοδότηση
https://www.youtube.com/watch?v=BldBDtdTIlM
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Συζητήστε τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να
ηχογραφήσουν μέσω ScreenCapture. Έπειτα, να δουλέψουν σε
ομάδες και να εξασκηθούν στο πως φτιάχνουν βίντεο ομότιμης
αξιολόγησης για ένα βίντεο ή έκθεση που έχουν κάνει/γράψει οι
συμμαθητές τους πρόσφατα. Δώστε στους μαθητές μια λίστα
ελέγχου για να ακολουθήσουν βήμα προς βήμα.
3. Δραστηριότητα 3: Αξιολόγηση της προσπάθειας (10 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να συγκρίνουν την ηχογράφηση (από το
προηγούμενο μάθημα) και το βίντεο. Ποια είδους ανατροφοδότηση
βρίσκουν πιο δεσμευτική και ευχάριστη; Ήταν θετικοί με την
ανατροφοδότηση που έλαβαν;
4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)

Αξιολόγηση

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