Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Εκπαίδευση και
Μάθηση
Τίτλος μαθήματος: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Πλατφόρμες για Συνεργασία στην τάξη
Διδακτικό πλάνο μαθήματος – Τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της χρήσης των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης
Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ερευνά την πληθώρα πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση.

Μαθητές γυμνασίου/λυκείου






Τάξη
Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Άσπρος πίνακας
Χαρτάκια σημειώσεων

1. Δραστηριότητα 1: Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
(15 λεπτά)
Συζητήστε μεταξύ σας το επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Έπειτα, ζητήστε
από τους μαθητές να σας πουν γιατί και πόσες φορές έχουν μπει στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα.
2. Δραστηριότητα 2: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (15 λεπτά)
Όπως και κάθε ψηφιακή τεχνολογία, έτσι και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
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Ζητήστε από τους μαθητές παρακολουθήσουν το ακόλουθο βίντεο
στο YouTube και να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα.
https://www.youtube.com/watch?v=Nb9GfRJEVZk
Συζητήστε τις αρνητικές και θετικές επιδράσεις τους με όλη την τάξη.
3. Δραστηριότητα 3: Αξιολόγηση της χρήσης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (25 λεπτά)
Αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους ζητήστε
από τους μαθητές να συνεργαστούν σε ομάδες και να σκεφτούν τα
καλά και τα κακά των ακόλουθων διαδικτυακών πλατφόρμων:
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- Snapchat
Συζητήστε με όλη την τάξη και εστιάστε στο πως αυτές οι πλατφόρμες
μπορούν να ενισχύσουν την μάθηση.
4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)

Αξιολόγηση

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