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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία  

Τίτλος μαθήματος: Διαδικτυακή Επικοινωνία 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 - Επικοινωνία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών – Δημιουργία και 
Προώθηση μιας Εκδήλωσης  

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους μαθητές στο θέμα των 
ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως 
μέσα προώθησης μιας εκδήλωσης/εκστρατείας.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών – που να δείχνει το βίντεο 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος Πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικά  Φυλλάδιο ‘Στρατηγική Προώθησης Εκδήλωσης’ 
 Φυλλάδιο ‘Ποια είναι τα καλύτερα διαδικτυακά εργαλεία 

για την προώθηση μιας εκδήλωσης;‘ 
 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Εισαγωγή (10 λεπτά) 
 
Ξεκινήστε το μάθημα με μια συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές 
λειτουργίες και ευκαιρίες ψηφιακής και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Ύστερα από μερικά λεπτά παρουσιάστε το θέμα στους 
μαθητές εξηγώντας τους ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για 
να οργανώσουν και να προωθήσουν μια εκδήλωση είναι να 
εκμεταλευτούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Έπειτα, περιγράψτε κάποια από τα πλεονεκτήματα των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.   
 

2. Δραστηριότητα 1 – Στρατηγική Προώθησης μέσω Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (25 λεπτά) 
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Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων χρησιμοποιώντας 
το φυλλάδιο ‘Προώθηση Εκδήλωσης’ και ένα θεωρητικό σενάριο. 
Ζητήστε τους να σκεφτούν μια στρατηγκλη προώθησης μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Να 
αναφέρετε ακόμη ότι ανάλογα με το που απευθύνετε η εκδήλωση 
και με την φύση της, μερικές διαδικτυακές πλατφόρμες μπορεί να 
είναι πιο κατάλληλες από άλλες.  
 

3. Δραστηριότητα 2- Ομαδική εργασία (20 λεπτά) 
 
Ζητήστε από όλες τις ομάδες να παρουσιάσουν την στρατηγική τους 
και να σικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Η υπόλοιπη τάξη να 
σχολιάσει και να δώσει ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας το 
φυλλάδιο ‘Ποια είναι τα καλύτερα διαδικτυακά εργαλεία για την 
εκδήλωση σου;’.  
 

4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

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

 


