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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία 

Τίτλος μαθήματος: Πολιτική συναφής με την τεχνολογία 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 – Τι είναι ο ‘Ενεργός ψηφιακός πολίτης;’ 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πως η ψηφιακή 
τεχνολογία μπορεί να δώσει δύναμη και να εμψυχώσει 
τους μαθητές να γίνουν ενεργοί ψηφιακοί πολίτες.  

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Φορητός υπολογιστής ή υπολογιστής  
 Πρόσβασης το διαδίκτυο  
 Προβολέας διαφανειών- που να δείχνει βίντεο ή 

άσπρος πίνακας  
 Κινητά τηλέφωνα των μαθητών 

Εργαλεία/ Υλικά -- 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 

 
  

1. Δραστηριότητα 1 (15 λεπτά) 
Εξηγήστε στους μαθητές πως μπορούν να γίνουν ενεργοί 
ψηφιακοί πολίτες δείχνοντας τα ακόλουθα παραδείγματα: 
Vote Compass, προσομοιωμένες εκλογές, Ask Your 
Politician, Watch Sites, Ζωντανή σύνδεση από το 
Κοινοβούλιο, στρατηγικές στο διαδίκτυο.  
 

2. Δραστηριότητα 2 (25 λεπτά) 
Οι μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες των 3 ατόμων. Το 
θέμα που πρέπει να παρουσιάσουν θα πρέπει να είναι δική 
τους επιλογή όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Εσείς, 
ως καθηγητές, να ελέγχετε, να απαντάτε στις ερωτήσεις 
τους και να τους βοηθάτε. 
 

3. Δραστηριότητα 3 (10 λεπτά) 
Οι ομάδες να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Οι 
υπόλοιποι να δώσουν ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνετε τις 
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ιδέες τους και προσθέστε ότιδηποτε σημαντικό πιστέυετε 
ότι παρέλειψαν οι μαθητές.  
 

4. Ανακεφαλαίωση 

Αξιολόγηση 

5. Αξιολόγηση 1 (10 λεπτά) 
Παρουσιάστε στους μαθητές 5 προτάσεις σχετικά με τον 
την ενεργή ψηφιακή πολιτική στο kahoot.com. Οι μαθητές 
πρέπει να απαντήσουν αν είναι σωστές ή λάθος. Έπειτα, 
αποκαλύψτε τους ποιες είναι οι σωστές και τα 
αποτελέσματα τις άσκησης.  
 
Ολοκληρωμένη εισαγωγή για την χρήση της ελεύθερης 
έκδοσης του KAHOOT: 
https://www.youtube.com/watch?v=ex8Hnl94IQE&t=559s 

 

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ex8Hnl94IQE&t=559s

