Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία
Τίτλος μαθήματος: Διαδικτυακή Επικοινωνία
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 2 – Επικοινωνία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών – Εισαγωγή στο
Ιστολόγιο
Διάρκεια: 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά

Περιεχόμενα/Περιγραφή

«Αν διδάξουμε σήμερα αυτά που διδάξαμε χθες, τότε
κλέβουμε από τα παιδιά μας το αύριο». Το μάθημα αυτό
εισάγει τους μαθητές στον κόσμο του ιστολογίου και στα
θετικά χαρακτηριστικά του, αλλά και στον τρόπο που
χρησιμοποιείται επαγγελματικά για να αναδείξει κανείς
την δουλειά του στο διαδίκτυο. Το μάθημα στοχεύει:
- να βελτιώσει τις ψηφιακές ικανότητες των μαθητών
- να βελτιώσει την δημιουργικότητα τους
- να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση τους
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου
 Τάξη
 Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Άσπρος Πίνακας
Ιστολόγιο για την τάξη – γίνεται δωρεάν
Φυλλάδιο ‘‘Οδηγός χρήσης Ιστολογίου από Μαθητές’
1. Εισαγωγή (10 λεπτά)
Ξεκινήστε το μάθημα ρωτώντας τους μαθητές αν ξέρουν τι
είναι το ιστολόγιο, ή αν έχουν ακούσει ξανά γι’ αυτό, και
έπειτα παρουσιάστε το παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
Εξηγήστε στους μαθητές ότι σκοπεύετε να σχεδιάσετε ένα
ιστολόγιο για την τάξη τους για να τους βοηθήσετε να
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μοιράζονται διαδικτυακά την δουλειά τους με τους
άλλους (εννοείται πως πρέπει να εγκρίνουν οι ίδιοι την
συμμετοχή τους- μπορεί να χρειαστεί ακόμη και γονική
συναίνεση).
2. Δραστηριότητα 1 (40 λεπτά)
Δώστε στους μαθητές το φυλλάδιο ‘Οδηγός χρήσης
Ιστολογίου από Μαθητές’ και ζητήστε τους να ετοιμάσουν
μια αφίσα, ένα ποίημα ή ένα άρθρο με θέμα ‘Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης και Νέοι’. Δώστε τους χρόνο να το
μοιραστούν στο Ιστολόγιο της τάξης.
3. Ανακεφαλαιώστε και ζητήστε από τους μαθητές
να αξιολογήσουν την άσκηση (10 λεπτά)
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