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 3 – Αυτοαξιολόγηση
Διάρκεια: 45 – 65 λεπτά
Σκοπός

Το μάθημα αυτό ερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές
μπορούν να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους όσον αφορά μια
σχολική εργασία με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Μαθητές γυμνασίου/λυκείου







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

1. Δραστηριότητα 1: Τι είναι αυτοαξιολόγηση; (10 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν το παρακάτω
βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=CkFWbC91PXQ
Έπειτα, να δουλέψουν σε ομάδες και να συζητήσουν το πως η
τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν την ίδια την
δουλειά τους.
2. Δραστηριότητα 2: Γιατί είναι σημαντική η
αυτοαξιολόγηση; (25 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να φέρουν μια πρόχειρη έκθεση μαζί
τους. Δώστε τους ένα φυλλάδιο με όλα τα κριτήρια αξιολόγησης
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που θα χρησιμοποιούσατε κανονικά αν βαθμολογούσατε την
έκθεση. Συζητήστε το κάθε κριτήριο και έπειτα ζητήστε τους να
βαθμολογήσουν την δική τους.
Στο τέλος, να σας πουν γιατί πιστεύουν ότι η αυτοαξιολόγηση είναι
σημαντική και να καταγράψετε τις απαντήσεις τους στον άσπρο
πίνακα.
3. Δραστηριότητα 3: Αυτοαξιολόγηση με την χρήση
τεχνολογίας (20 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να ηχογραφήσουν τις σημειώσεις τους
και τα σχόλια τους για την έκθεση χρησιμοποιώντας το κινητό τους,
και έπειτα να συγκρίνουν την ηχογράφηση με το βίντεο. Σχολιάστε
με όλη την τάξη τα αποτελέσματα.
Ζητήστε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή
μέχρι την επόμενη βδομάδα και σχολιάστε τα αποτελέσματα στην
τάξη αργότερα.
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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