Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία
Τίτλος μαθήματος: Διαδικτυακή Συνεργασία
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 –Εργαστήρι Διαδικτυακής Συνεργασίας
Διάρκεια: 60-70 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους μαθητές
εμπειρία με την διαδικτυακή συνεργασία και να τους
εξοικειώσει με ένα γνωστό εργαλείο που είναι εύκολο σε
χρήση για να μοιράζονται τα αρχεία μεταξύ τους και να
συνεργάζονται- το εργαλείο Google Docs.
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου








Τάξη
Προβολέας διαφανειών-που να δείχνει το βίντεο
Φορητοί υπολογιστές
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Άσπρος πίνακας
Φυλλάδιο για την Δραστηριότητα 2 - Οδηγίες
Φτιάξτε ένα λογιστικό φύλλο για την
Δραστηριότητα 1 και προσθέστε τρεις (3) στήλες με
τις επικεφαλίδες ‘Όνομα’, ‘Ηλικία’. Επιπλέον,
προτού αρχίσει το μάθημα στείλτε πρόσκληση
στους μαθητές στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο
της Google. Αν δεν έχουν λογαριασμό στην Google
ζητήστε τους εκ των προτέρων να αποκτήσουν ένα
για σκοπούς του μαθήματος.
1. Εισαγωγή (10 λεπτά)
Εξηγήστε στους μαθητές τι είναι Google Docs και ποιες οι
λειτουργίες του όσον αφορά την συνεργασία (το να
δουλεύουν άτομα μαζί πάνω σε λογιστικά φύλλα, αρχεία
Word, παρουσιάσεις κλπ.).
2. Δραστηριότητα 1 (20 λεπτά)
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Χρησιμοποιώντας το λογιστικό φύλλο που φτιάξατε,
ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα στοιχεία
τους κάτω από κάθε επικεφαλίδα. Τα δεδομένα που θα
εισάγουν μπορούν τότε να αναλυθούν, να μπουν σε πίνακα
και να μελετηθούν σε βάθος για να τους δείξετε ότι όντως
μπορούν να δουλεύουν όλοι μαζί πάνω σε λογιστικά
φύλλα.
3. Δραστηριότητα 2 (30 λεπτά)
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 2-3 ατόμων
διανέμετε το φυλλάδιο με τις οδηγίες. Δώστε
απαραίτητη βοήθεια σε κάθε ομάδα και σχολιάστε
δουλειά τους σε πραγματικό χρόνο μέσω σχολίων
συνομιλιών στο Google Docs.
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4. Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση (5 λεπτά)

Αξιολόγηση

Διαγώνισμα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις
Σωστό/Λάθος, Αντιστοίχιση
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