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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία 

Τίτλος μαθήματος: Διαδικτυακή Συνεργασία 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 – Εισαγωγή στην Συνεργασία μέσω Διαδικτύου 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές 
της θεωρείας πίσω από την συνεργασία μέσω διαδικτύου 
καθώς και τα προτερήματά της.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών -που να δείχνει το βίντεο   
 Φορητοί υπολογιστές 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικά Φυλλάδιο - Σενάριο  

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

1. Εισαγωγή (5 λεπτά) 
 
Ξεκινήστε μια συζήτηση για να κάνετε εισαγωγή στο θέμα 
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:  
-Τι είναι συνεργασία;  
-Ποια τα ωφέλη της συνεργασίας;  
-Τι μπορεί να εμποδίσει μια συνεργασία από το να 
ανθίσει;  
 

2. Δραστηριότητα 1 (25 λεπτά) 
Σε αυτή την άσκηση θα χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο με 
το υποθετικό σενάριο, αφού με αυτό θα γίνει η εισαγωγή 
στην συνεργασία μέσω διαδικτύου. Χωρίστε τους μαθητές 
σε ομάδες και ζητήστε τους να σκεφτούν μερικές ιδέες 
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σχετικά με το θέμα που τους παρουσιάζεται. Έπειτα, 
συζητήστε όλοι μαζί τα ωφέλη που προκύπτουν από τις 
ψηφιακές τεχνολογίες που φέρνουν κοντά τους 
ανθρώπους και τους ενθαρρύνουν να συνεργαστούν.  
 

3. Δραστηριότητα 2 (25 λεπτά) 
 
Πριν την ανακεφαλαίωση, παρουσιάστε τους το ακόλουθο 
βίντεο σχετικά με το πως γίνεται μια καλή η συνεργασία:  
https://www.youtube.com/watch?v=e49iiu5hxZE 
 
Έπειτα, συζητήστε όλοι μαζί τα ακόλουθα:  
 
- Πως λειτουργεί ακριβώς η συνεργασία μέσω διαδικτύου;  
-Τι είναι η τεχνολογία cloud?  
-Που αποθηκεύονται οι εργασίες μας όταν δουλεύουμε 
διαδικτυακά;  
 

4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

Αξιολόγηση 
Διαγώνισμα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 
Σωστό/Λάθος, Αντιστοίχηση   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e49iiu5hxZE

