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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

Τίτλος μαθήματος: Τεχνικές δημιουργίας αποτελεσματικού ψηφιακού περιεχομένου σε μορφή 
οπτικοακουστικού υλικού και κειμένου  

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 – Εισαγωγή στην δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου με 
Οπτικοακουστικά μέσα (βίντεο)  

Διάρκεια: 60-70 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τους 
μαθητές πως να φτιάξουν οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο με την χρήση διαφόρων τεχνικών 
που υπάρχουν στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά 
και πως τα διάφορα εργαλεία βελτιώνουν τις 
δεξιότητες παρουσίασης.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου (Καθηγητές)  
 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές/ Έξυπνα 

τηλέφωνα/ / Smartphones / Ipad 
(ηλεκτρονικές συσκευές)   

 Προβολέας διαφανειών - που να δείχνει 
την παρουσίαση  

 Άσπρος πίνακας (προεραιτικά για να 
καταγράψετε τις ιδέες των μαθητών) 

Εργαλεία/ Υλικά  Οπτικοακουστικά μέσα (για 
ηχογράφηση/βίντεο)  

 Φυλλάδιο (επισυναπτόμενο)  
 Σημειώσεις (για να γραφτεί το σενάριο το 

οποίο θα ηχογραφεί)  
 Έξυπνα τηλέφωνα (για 

ηχογράφηση/βίντεο)   
 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Δραστηριότητα 1 (15 λεπτά):  
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Σε αυτό το σημείο θα έχουν γίνει πιο 
εξοικειωμένοι με τον όρο ‘Οπτικοακουστικό’ και 
θα είναι σε θέση να φτιάξουν το δικό τους 
Οπτικοακουστικό Ψηφιακό περιεχόμενο. 
Επομένως, ήρθε η ώρα να πάνε ένα βήμα 
παρακάτω. Πείτε στους μαθητές: «Φανταστείτε 
πόσο υπέρχοχο θα ήταν να μοιραζόσασταν 
σημαντικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά βίντεο 
με ψηφιακό περιεχόμενο με τους φίλους, 
συμμαθητές, συγγενείς και δασκάλους σας».  
 
Συνεχίστε, εξηγώντας τους τι είναι το ψηφιακό 
περιεχόμενο σε μορφή βίντεο. Εξηγήστε τους πως 
να φτιάξουν ένα και να δώστε παραδείγματα 
όπως παρουσιάζονται στην διαφάνεια 13 
(Παρουσίαση Powerpoint- Θέμα 1 Δημιουργία 
Οπτικοακουστικού Περιεχομένου) 
Η διαφάνεια αυτή εστιάζει στο πολύ χρήσιμο 
εργαλείο που ονομάζεται ‘Powtoon’.  

 

Εξηγήστε στους μαθητές τι είναι το Powtoon όπως 

παρουσιάζεται εδώ: Παρουσίαση Powerpoint- 

Θέμα 1 Δημιουργία Οπτικοακουστικού 

Περιεχομένου στην διαφάνεια 16. Έπειτα, 

μπορείτε να τους δείξετε το ακόλουθο βίντεο:   

● Τι είναι το Powtoon – 

Ανακαλύψτε τι είναι το Powtoon 

και σε τι χρησιμεύει  

 
 

2. Δραστηριότητα 2: Δημιουργία βίντεο: 

(25 λεπτά). *Απαραίτητος εξοπλισμός: 

ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί 

υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα)   

 
Μετά την εισαγωγή να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
της παρουσιάσης σχετικά με το πως θα φτιάξουν 
το δικό τους βίντεο. Την ίδια ώρα, μπορούν να 
ανοίξουν τους υπολογιστές/tablets τους 

https://www.youtube.com/watch?v=oR__WIK_yqk
https://www.youtube.com/watch?v=oR__WIK_yqk
https://www.youtube.com/watch?v=oR__WIK_yqk
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(μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή) και να 
ακολουθήσουν τα βήματα είτε για να φτιάξουν 
κάτι όλοι μαζί, είτε για να δοκιμάσουν κάτι που 
σκέφτηκαν).    
 
Πρόταση: αρχικά, δείξτε τους ένα demo και 
προσπαθήστε να τους ξαναεξηγήσετε την 
διαδικασία.  
Άσκηση φυλλαδίου: (30 λεπτά) 

Το θέμα αυτό αφορούσε την σημασία της 
δημιουργίας οπτικοακουστικού ψηφιακού 
περιεχομένου στην τάξη και τον τρόπο με τον 
οποίο ένα οπτικό και ακουστικό μέσο και ο 
κατάλληλος εξοπλοσμός μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές να απορροφήσουν το μάθημα σε 
λιγότερο χρόνο.  

Να χρησιμοποιήσουν το Φυλλάδιο 
(επισυναπτόμενο) και να συμπληρώσουν την 
μικρή άσκηση.  

 
3. Ανακεφαλαίωση 

 
Ανακεφαλαιώστε το μάθημα συζητώντας με τους 
μαθητές για το ψηφιακό περιεχόμενο με 
οπτικοακουστικά μέσα. Στο τέλος του μαθήματος 
πρέπει να κατανοήσουν τον όρο 
‘οπτικοακουστικό’ και να μπορούν να 
δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο σε 
κείμενο, ηχογράφηση και βίντεο. Επιπλέον, με 
εργαλεία όπως το  Powtoon θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν τις ικανότητες παρουσίασης και τον 
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (5 λεπτά). 

Αξιολόγηση 
Αυτοαξιολόγηση και Τελική Αξιολόγηση (για το 
θέμα Οπτικοακουστικό περιεχόμενο). 

 


