Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία
Τίτλος μαθήματος: Διαδικτυακή Συνεργασία
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3– Σύνδεση και Συνεργασία μέσω Skype
Διάρκεια: 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει εμπειρία στους μαθητές
ως προς το πως να συνεργαστούν ομαδικά στο διαδίκτυο και σε
πραγματικό χρόνο. Ακόμη, στοχεύει να τους παρουσιάσει διάφορες
λειτουργίες, όπως το να μοιράζονται την οθόνη τους.
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου






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

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

1. Προετοιμασία
- Οργανώστε το μάθημα αυτό σε συνεργασία με μια άλλη τάξη
από το σχολείο ή άλλου σχολείου.
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Skype για την τάξη σας
και ζητήστε το ίδιο από τον εκπαιδευτικό της άλλης τάξης
προτού αρχίσει το μάθημα.
- Συμφωνήστε από πριν ποιο θα είναι το θέμα της συζήτησης.
Το θέμα θα είναι ‘Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν
διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία’.
- Συμφωνήστε από πριν για τον χρόνο, προετοιμάστε το
δωμάτιο και έχετε έτοιμο τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε.
2. Εισαγωγή (10 λεπτά)
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Παρουσιάστε τους μαθητές την άσκηση που θα κάνουν εξηγώντας
τους τι στοχεύει να διδάξει το θέμα που θα συζητήσετε. Μπορείτε
επίσης να πείτε ότι το μάθημα αυτό μοιάζει με το προηγούμενο
σχετικά με το ‘Netiquette’ και να τους υπενθυμίσετε ποιοι είναι οι
κατάλληλοι τρόποι διαδικτυακής επικοινωνίας. Εξηγήστε τους πως
διάφοροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το Skype για να
ανταλλάξουν γνώσεις και να συνεργαστούν σε πραγματικό χρόνο,
αλλά και πως το Skype μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση.
3. Συνάντηση στο Skype (40 λεπτά)
Κατά την διάρκεια της συνάντησης να υπενθυμίζετε στους μαθητές
ότι πρέπει να μιλούν με την σειρά. Για την ομαλή ροή της συζήτησης
κάντε ερωτήσεις που θα την κατευθύνουν. Ζητήστε από τους
μαθητές όλων των τάξεων σχολιάσουν την προηγούμενη πρόταση
για να διευκολύετε την ροή της συζήτησης. Ενώ είστε στο Skype
μπορείτε ακόμη να τους δείξετε πως να μοιράζονται την οθόνη τους
για να παρουσιάσουν κάτι, όπως για παράδειγμα ένα ενδιαφέρον
γεγονός που διάβασαν στο διαδίκτυο και σχετίζεται με το θέμα της
συζήτησης.
4. Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση (10 λεπτά)
Μετά την κλήση, συζητήστε μεταξύ σας τι σκέφτονται, τα
συναισθήματα τους και ζητήστε ανατροφοδότηση σχετικά με την
εικονική συνεργασία.

Αξιολόγηση

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