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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 3 –Δημιουργία Παρουσιάσεων μέσω Powtoon 

Διάρκεια: 60-75 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να αφήσει τους 
μαθητές να πειραματιστούν με το Powtoon για να 
δημιουργήσουν μια παρουσίαση πάνω στο παρόν 
θέμα: το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του 
Μαθήματος 2.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 
 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές/ Έξυπνα 

τηλέφωνα/ Smartphones / Ipad 
(ηλεκτρονικές συσκευές)   

 Προβολέας διαφανειών-που να δείχνει 
την παρουσίαση  

 Άσπρος πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά  

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Δραστηριότητα 1: Καταιγισμός ιδεών 
(15 λεπτά) 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 
ατόμων και ζητήστε τους να γράψουν μια μικρή 
ιστορία για το συγκεκριμένο θέμα.  
 

2. Δραστηριότητα 2: 
Επεξεργασία/Τροποποίηση (10 λεπτά) 

Δώστε ανατροφοδότηση στους μαθητές και 
ζητήστε τους να κάνουν τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις στην ιστορία τους.  
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3. Δραστηριότητα 3: Φάση Ανάπτυξης (30 
λεπτά) 

Ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν 
το παρακάτω βίντεο σχετικά με το πως να 
ζωντανέψουν  την ιστορία τους χρησιμοποιώντας 
το Powtoon 
(https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-
aGY) και ενθαρρύνετε τους να αφεθούν στην 
δημιουργικότητα και την φαντασία τους.  
 

4. Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση (20 
λεπτά)   

Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει το 
αποτέλεσμα της στην υπόλοιπη τάξη.  
 

5. Ανακεφαλαίωση 
 

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