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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 2- Μια σέλφι με το σχολείο 

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός Το μάθημα καθιστά τους μαθητές ικανούς να αξιολογήσουν την 
χρήση της τεχνολογίας στο σχολείο.  

Ομάδα-στόχος Καθηγητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος Πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικά  Πρόγραμμα Powerpoint 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 1. Δραστηριότητα 1: Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα 
σχολεία (15 λεπτά)  

 
Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το ακόλουθο 
βίντεο στο YouTube  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3kqBeKO2x-c 
 
και να καταγράψουν τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε 
την τεχνολογία.  
 
ή 
 
Ζητήστε από τους μαθητές να αναλύσουν την ακόλουθη μελέτη 
περίπτωσης:  

https://www.youtube.com/watch?v=3kqBeKO2x-c
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https://www.youtube.com/watch?v=7oxt9p941co  
 
Έπειτα, ρωτήστε τους: Τι πιστεύετε για την χρήση της τεχνολογίας;  
Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε την τεχνολογία;  
 

2. Δραστηριότητα 2: Αξιολόγηση: Ποια η χρήση της 
τεχνολογίας στην τάξη; (15 λεπτά)  

 
Ζητήστε από τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες και να 
αναλογιστούν πως χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη. 
Συζητήστε τα παραδείγματα που θα σας δώσουν με όλη την τάξη.  
 

3. Δραστηριότητα 3: Μια σέλφι με το σχολείο (25 λεπτά)  
Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το ακόλουθο 
βίντεο 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n_Ma0-2f_1w  
 
Ζητήστε από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να 
σχολιάσουν το πως η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται στο 
σχολείο εστιάζοντας σε:  

- Κτίριο/εξοπλισμό 
- Χρήση της τεχνολογίας στην διδασκαλία  
- Τι δουλεύει και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί.  

Συζητήστε όλοι μαζί τα σχόλια τους.  
 

4. 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=7oxt9p941co
https://www.youtube.com/watch?v=n_Ma0-2f_1w

