Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Εκπαίδευση και
Μάθηση
Τίτλος μαθήματος: Διδικτυακά εργαλεία και εξοπλισμός
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 – Μάθηση με την χρήση τεχνολογίας
Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τα
ωφέλη της ψηφακής τεχνολογίας στην ενίσχυση της μάθησης.

Μαθητές γυμνασίου/λυκείου






Τάξη
Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Άσπρος πίνακας
Υπολογιστές/ Φορητοί υπολογιστές με πρόσβαση στο
διαδίκτυο
 Υπολογιστές/ Φορητοί υπολογιστές με πρόσβαση στο
διαδίκτυο
1. Δρατηριότητα 1: Η εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων
στην εκπαίδευση (10 λεπτά)
Αρχικά, σχολιάστε τα αποτελέσματα της προηγούμενης γραπτής
άσκησης και ζητήστε από τους μαθητές να πουν τι είναι αυτό που
τους δυσκολεύει συνήθως όταν γράφουν μια έκθεση. Καταγράψτε
αυτές τις δυσκολίες σε ένα άσπρο πίνακα.

2. Δραστηριότητα 2: Πως η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει
την διαδικασία μάθησης. Εισαγωγή στις διαθέσιμες πηγές
εκμάθησης. (15 λεπτά)
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Συζητήστε μαζί τους πως η διαδικασία εκμάθησης, όπως η
διδασκαλία, έχει αλλάξει και πως η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει
την μάθηση. Δώστε μερικά παραδείγματα ως προς το πως θα
μπορούσε η τεχνολογία να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες που καταγράψατε στον πίνακα.
Ζητήστε από τους μαθητές να μπουν στην ιστοσελίδα
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachersstudents και εξηγήστε τους σε συντομία σε τι χρησιμεύει το κάθε
ψηφιακό εργαλείο και πως αυτό μπορεί να διευκολύνει την
διαδικασία μάθησης.
Έπειτα, ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν ποια ψηφιακά
εργαλεία έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την εβδομάδα και για ποιο
σκοπό.
3. Δραστηριότητα 3: Χρήση τεχνολογίας για τέλεια
βιβλιογραφία στις ακαδημαικές εργασίες (25 λεπτά)
Εξηγήστε στους μαθητές την σημασία της βιβλιογραφίας σε μια
ακαδημαϊκή εργασία. Εξηγήστε στους μαθητές κατά βήμα πως να
χρησιμοποιήσουν μέσα σε δευτερόλεπτα το Mendeley μέσα σε ένα
κείμενο αλλά και στην βιβλιογραφία στο τέλος. Ζητήστε τους να
φτιάξουν μια βιβλιογραφία για μια μικρή έκθεση την οποία έχετε
ετοιμάσει γι’ αυτούς.
4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)
Αξιολόγηση

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