Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY

Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Τίτλος μαθήματος: Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο
Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 – Πηγές με ελεύθερη πρόσβαση
Διάρκεια: 60 λεπτά
Σκοπός

Ομάδα-στόχος
Χώρος/ Εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικά
Περιεχόμενα/Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξερευνήσει τις διάφορες
πηγές με ελεύθερη πρόσβαση και να βοηθήσει τους
μαθητές να κατανοήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο και
πότε μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί από άλλους για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Μαθητές γυμνασίου/λυκείου





Τάξη
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Φορητοί υπολογιστές ή υπολογιστές
Προβολέας που να δείχνει βίντεο ή άσπρος
πίνακας
 Κινητά τηλέφωνα των μαθητών
 Φυλλάδια
(Θέματα_πηγές
με
ελεύθερη
πρόσβαση)
1. Δραστηριότητα 1 (20 λεπτά)
Δώστε στους μαθητές τον ορισμό «ελεύθερες πηγές» και
δώστε παραδείγματα τέτοιων, όπως: Wikicommons, Flickr,
Free Music Archive, Incompetech, DeviantART, You Tube,
Unsplash and Google (search: not filtered by license).
2. Δραστηριότητα 2. - 20 λεπτά
Ζητήστε από τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες των 3
ατόμων και να συλλέξουν πληροφορίες για το θέμα με 3
πηγές με ελευθερη πρόσβαση από την προηγούμενη
άσκηση. Εσείς, ως καθηγητές, να ελέγχετε τους μαθητές, να
απαντάτε στις ερωτήσεις τους και να τους βοηθάτε.
3. Δραστηριότητα 3. - 10 λεπτά
Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την δουλειά της
στην τάξη. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δώσουν

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble
for any use which may be made of the information contained therein.

ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνετε τις ιδέες τους, και
προσθέστε κάθε σημαντική πληροφορία πιστεύετε ότι
παρέλειψαν.
4. Ανακεφαλαίωση
5. Δραστηριότητα 1 (10 λεπτά)
Παρουσιάστε στους μαθητές 5 προτάσεις σχετικά με την
αδειοθέτηση και την Creative Commons 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.

Αξιολόγηση

Ολοκληρωμένη εισαγωγή για την χρήση της ελεύθερης
έκδοσης του KAHOOT:
The teacher projects 5 statements about open access
sources on kahoot.com. The students need to decide if they
are true or false. The teacher shows the correct answers.
After all, 5 statement, the teachers show the students
‘results.
Full introduction on using the free version of KAHOOT:
https://www.youtube.com/watch?v=ex8Hnl94IQE&t=559s
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