Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Περιφερειακού Γυµνασίου – Λυκείου Λευκάρων
Σχολείο: Περιφερειακό
Γυ
Τάξη: ∆ιατµηµατικό (Β µνάσιο – Λύκειο Λευκάρων
’ κα
Εκπαιδευτικός: Άννα – ι Γ’ Λυκείου)
Μαρία Λίγγη, φιλόλογο
ς

Μαθησιακοί Στόχοι
1. Να νιώσουν το αίσθηµα του ανήκειν και ως µέλη µιας οµάδας να
συνεργαστούν για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους χρησιµοποιώντας
συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
2. Μέσα από τη µελέτη άλλων ηλεκτρονικών περιοδικών:
• να δουν και να αντιληφθούν τι είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό και ποιες οι
δυνατότητές του
• να µάθουν να καθορίζουν κριτήρια για την επιλογή στοιχείων που θα
χρησιµοποιήσουν και οι ίδιοι στο δικό τους περιοδικό
• να καταφέρουν να καθορίσουν οι ίδιοι το περιεχόµενο και τη δοµή του δικού
τους περιοδικού
• να αντιληφθούν πως σε κάθε δηµιουργική εργασία όπως αυτή πρέπει να
υπάρχει πρωτοτυπία την οποία να επιδιώξουν µέσα από το τελικό αποτέλεσµα
3. Να καλλιεργηθεί η αισθητική τους ικανότητα και η εκτίµηση του ωραίου
4. Να οξύνουν τη δηµιουργική και κριτική σκέψη
5. Να ερευνήσουν και να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο για τη
δηµιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου
6. Να καθορίσουν οι ίδιοι τους ρόλους τους για συνεισφορά στην
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Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 5: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα
Σχολείο: Γυμνάσιο Λινόπετρας,
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Ήρα Στυλιανού Φιλόλογος
Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Να θέσουν πτυχές θέματος
Να επιλέξουν κείμενα προς επεξεργασία
Να επεξεργαστούν τα επιλεγμένα κείμενα
Να εντοπίσουν και να καταγράψουν το νέο
λεξιλόγιο που κατέκτησαν στην ενότητα αυτή

Να παράγουν γραπτό λόγο

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να κρίνουν τις θέσεις, απόψεις συγγραφέων

Δεξιότητες 21ου αιώνα

και την οπτική τους

Συνεργασία – εκτίμηση απόψεων
συνομιλητών τους

- Να αναγνωρίσουν τον λειτουργικό ρόλο που
διαδραματίζουν το ύφος, η δομή, οι

λεξικογραμματικές επιλογές στα κείμενα
για τη δόμηση τρόπων θέασης του θέματος.

Κριτικός γραμματισμός

Μαθησιακά Προϊόντα
- Συλλογή κειμένων
- Δημιουργία λεξικού με τις λέξεις της ενότητας
- Παραγωγή γραπτού λόγου

- Αλληλοανατροφοδότηση μαθητών/τριών
Περίληψη
Οι μαθητές καλούνται να καθορίσουν πτυχές του θέματος
εργασία και επαγγέλματα και στη συνέχεια σε ομάδες να
επιλέξουν κείμενα προς επεξεργασία, να τα
επεξεργαστούν και να παράγουν δικό τους γραπτό λόγο.

Λέξεις – κλειδιά
Εύρεση εργασίας, ανεργία, απολαβές, μισθός κοινωνική
καταξίωση, ωράριο εργασίας, κλίση του νέου, οπλισμένος με
απαραίτητη επιμονή, όνειρα, προσδοκίες, χώρος εργασίας…

Στοιχεία της εφαρμογής

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος EUfolio στη μαθησιακή διαδικασία
και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου.

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής
«Καλωσόρισμα» μαθητών στο Mahara και εξοικείωσή τους με αυτό (2περ.).
Στη συνέχεια καλούνται, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, να μεταβούν στις
Οδηγίες Ενότητας και να ακολουθήσουν βήμα βήμα πέντε δραστηριότητες.

Δραστηριότητα 1η

Αφόρμηση: Να μελετήσουν τα κείμενα:
1. Τα επαγγέλματα ... του μέλλοντος !!!
http://demi-zouzounews.blogspot.com/2014/04/blog-post_29.html και
2. Επιλέγοντας... Επάγγελμα http://14press.gr/content και να σημειώσουν ό,τι νομίζουν χρειάζεται να συζητηθεί στο
Forum. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πτυχές που προαποφάσισαν: Επαγγέλματα του
Μέλλοντος και Κριτήρια Επιλογής Επαγγέλματος (2περ.).

Μέσα από τη συζήτηση παίρνουν ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό και καλούνται να προσθέσουν αν θα επέλεγαν κάποιο
από τα επαγγέλματα που προτείνει ο blogger στο zouzounews και να σκεφτούν τα κριτήρια επιλογής τους όπως έκανε η Πικρού
Ευμοφρία στο περιοδικό του σχολείου της. 14press.gr.
Σημαντική αποδεικνύεται η χρήση του Mahara στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί οι μαθητές έχουν την «πολυτέλεια» να
μελετήσουν τα κείμενα τους μέσα στον αυθεντικό τους χώρο δημοσίευσης και να μελετήσουν το περικείμενό τους.
Στη συνέχεια μελετούν πέντε κείμενα, εκ των οποίων καλούνται να επιλέξουν τα τρία, σημειώνοντας στα comments
Δραστηριότητα 2η και 3η
του κάθε κειμένου αν θα το επέλεγαν και γιατί, με τελική ανατροφοδότηση και πάλι από την εκπαιδευτικό, κυρίως σε θέματα
διατύπωσης και ορθογραφίας. Η κριτική προσέγγιση έγινε στην ολομέλεια της τάξης και τα όσα συζητήθηκαν προστέθηκαν στην
πλατφόρμα και διαμοιράστηκαν με όλες τις ομάδες (3περ.).
Βασικό μειονέκτημα της πλατφόρμας είναι η απουσία ορθογράφου, σημαντικό εργαλείο για τους μαθητές αλλά και chat.
Τέλος, τους παρατίθεται η σχολική τους γραμματική συνημμένη με σημειώσεις, ώστε να παρατηρήσουν τη χρήση των
παραθετικών στα κείμενα και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους (στο σπίτι).

Δραστηριότητα 4η

Ολοκληρώνοντας συλλέγουν λεξιλόγιο (στο σπίτι) σχετικό με την ενότητα και παράγουν
γραπτό λόγο στις ομάδες διαμοιραζόμενο με όλους για το ποιο επάγγελμα θα επέλεγαν και γιατί.(1περ.)
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω του iSpring QuizMaker (η εργασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε
Δραστηριότητα 5η
λόγω έλλειψης χρόνου –τέλος σχολικής χρονιάς)

Ενότητα: Μηχανισμοί
Σχολείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Τάξη: Β’ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Αντρέας Νεοφύτου
Μάθημα: Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Εκπαιδευτικός: Νατάσα Καζακαίου
Μάθημα: Πληροφορική
Περιεχόμενο - Δραστηριότητες
Κατά την επίσκεψη στην έκθεση αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Frederick, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, επέλεξαν τον
μηχανισμό που τους εντυπωσίασε και συμπλήρωσαν ένα έντυπο για να
κρατήσουν βασικές πληροφορίες.
Οι μαθητές στη συνέχεια διερεύνησαν τα χαρακτηριστικά για τη χρήση του
μηχανισμού και τον εφευρέτη του στο διαδίκτυο. Σύγκριναν το μηχανισμό
(υλικά κατασκευής μηχανισμού, τρόπος λειτουργίας και χρήση) με
παρόμοιους μηχανισμούς της σημερινής εποχής.
Χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να συλλέξουν πληροφορίες για τον τρόπο
που δουλεύει η κούπα του Πυθαγόρα και να βρουν ιδέες για την εξέλιξη της
σε ξυπνητήρι. Δημιούργησαν λίστα με ανακυκλώσιμα υλικά που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στις ιδέες τους. Επέλεξαν την καλύτερη
ιδέα και κατασκεύασαν το «Ξυπνητήρι του Πλάτωνα» χρησιμοποιώντας ως
βάση τη κούπα του Πυθαγόρα.
Στα πλαίσια των μαθημάτων της ενότητας μηχανισμοί κατασκεύασαν και ένα
αυτοκινητάκι που κινείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Χρησιμοποίησαν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara για την συλλογή, το
συντονισμό και την παρουσίαση των εργασιών τους. Δοκίμασαν και
αξιολόγησαν τις κατασκευές τους.

Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
1. Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν
διάφορους μηχανισμούς που δεν ήξεραν
2. Να επιλέξουν ένα έξυπνο μηχανισμό και
να τον συσχετίσουν με το μάθημα,
εντοπίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και την ιστορία του με βάση τις
υφιστάμενες δομές/γνώσεις τους
3. Να συγκρίνουν παλιούς μηχανισμούς με
σύγχρονους μηχανισμούς
4. Να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας
της κούπας του Πυθαγόρα
5. Να προτείνουν ιδέες για εξέλιξη της
κούπας του Πυθαγόρα σε μηχανισμό
ξυπνητήρι και να επιλέγουν την
κατάλληλη ιδέα δικαιολογώντας την
επιλογή τους
6. Να επιλέγουν κατάλληλα υλικά για τις
ιδέες τους
7. Να περιγράφουν την πορεία που θα
ακολουθήσουν για να κατασκευάσουν
την ιδέα που έχουν επιλέξει και να την
κατασκευάσουν
8. Να προβούν σε βελτιωτικές κινήσεις για
την ιδέα τους αφού τη δοκιμάσουν
9. Δημιουργία σελίδας του μηχανισμού

Δεξιότητες 21ου
αιώνα
Μαθησιακά Προϊόντα
Mahara
1. Δημιουργία σελίδας προφίλ μαθητή/τριας
2. Upload/Download αρχείων. Συμπλήρωση
εντύπων από την επίσκεψη τους στην έκθεση με
τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του
μηχανισμού.
3. Χρήση και δημιουργία forum συζητήσεων,
συλλογής υλικού (π.χ. φωτογραφίες) και ιδεών
για το πώς δουλεύει η κούπα του Πυθαγόρα και
η εξέλιξη της σε ξυπνητήρι.
4. Καταγραφή λίστας ανακυκλώσιμων υλικών.
Επιλογή καλύτερης ιδέας για την κατασκευή.
5. Ανάρτηση σελίδας για ανατροφοδότηση και
άσκηση σύγκρισης σύγχρονων με αρχαίων
μηχανισμών στο Forum.
6. Σελίδα παρουσίασης με θέμα τους
μηχανισμούς.

Περίληψη
Δημιουργία σελίδας προφίλ του μαθητή/τρία στο Mahara
Δημιουργικές εργασίες στο Mahara που αποτυπώνουν τη
κριτική σκέψη των μαθητών
Ανατροφοδότηση και εντυπώσεις μέσω ομάδων
συζητήσεων στο Mahara
Ατομικές δραστηριότητες (εργασίες) για αξιολόγηση
Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες για
ετεροαξιολόγηση

Προτεραιότητα:
 Δημιουργικότητα
 Επικοινωνία
Αναδυόμενες:
 Μετάγνωση
 Συνεργασία
 Κριτική Επιλογή
 Λύση προβλήματος
 Μεταγνώση

Λέξεις – κλειδιά
Πίνακας Ελέγχου, Περιεχόμενο, Αρχεία,
Ημερολόγια, Προφίλ, Χαρτοφυλάκιο,
Σελίδες, Ομάδες, Φόρουμ, Ημερολόγια
φύλλο εργασίας, αναφορές
Μηχανισμός, Υλικά Μηχανισμών, Κίνηση
Μηχανισμών, Χαρακτηριστικά Μηχανισμών

Στοιχεία της εφαρμογής Mahara
Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara είναι μια νέα ελκυστική εφαρμογή ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (ePortfolio), δηλ. μιας online συλλογής ψηφιακών αντικειμένων (εγγράφων, εικόνων, βίντεο, βιογραφικών,
blogs, κλπ.), που οργανώνονται και προβάλλονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με σκοπό να
αποτελέσουν κίνητρο μάθησης και εργαλείο αξιολόγησης. Το Mahara περιλαμβάνει λειτουργίες
κοινωνικής δικτύωσης, με όλα τα εργαλεία, πράγμα που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή για
εκπαιδευτικές χρήσεις.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι μαθητές:
 Εξοικειώθηκαν με τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Mahara (2 Δ.Π)
 Χρησιμοποίησαν την Πλατφόρμα Mahara ως αποθετήριο, ως προσωπικό ημερολόγιο και ως
τρόπο επικοινωνίας για την συλλογή πληροφοριών και ιδεών, για τη διεκπεραίωση της ενότητας
Μηχανισμοί.
 Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι ομάδες των μαθητών κατασκεύασαν μηχανισμούς και
δημιούργησαν σελίδα στο Mahara όπου παρουσίασαν τους μηχανισμούς που τους εντυπωσίασαν
και τους σύγκριναν με αυτούς τους σήμερα.

Αναλυτική περιγραφή της χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Mahara
Οι μαθητές γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης της Πλατφόρμας, δημιουργούν το δικό τους
προφίλ, καθώς επίσης και φόρουμ συζητήσεων για διάφορα θέματα. Στη συνέχεια
μαθαίνουν να δημιουργούν ημερολόγια για να κρατάνε σημειώσεις, να δημιουργούν
σελίδες για να παρουσιάζουν διάφορα θέματα και να χρησιμοποιούν το αποθετήριο για
να παίρνουν και να ανεβάζουν αρχεία διαφόρων τύπων (φωτογραφίες, βίντεο, *.pdf,
*.xls)Μαθησιακός σχεδιασμός
Οι μαθητές παρουσίασαν στην τάξη τους μηχανισμούς που είχαν δει στην έκθεση και
σύνδεση τους με τους μηχανισμούς του αναλυτικού προγράμματος με μια μικρή σύγκριση
με τους μηχανισμούς της σημερινής εποχής. Στην αίθουσα Πληροφορικής οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους Η.Υ και το
διαδίκτυο για να συλλέξουν πληροφορίες και ιδέες για τους μηχανισμούς τις οποίες ανάρτησαν σε έγγραφο στο Mahara. Οι
μαθητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους και με το καθηγητή τους σε ομάδες συζητήσεων (Forum).
Στο εργαστήριο της Τεχνολογίας οι μαθητές κατασκεύασαν τους μηχανισμούς, τους φωτογράφησαν και ανάρτησαν τις
φωτογραφίες τους στο Mahara.
Στη συνέχεια οι ομάδες των μαθητών κατασκεύασαν σελίδες στο Mahara για να παρουσιάσουν Μηχανισμούς που τους
εντυπωσίασαν.
Υπήρχε ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από τον καθηγητή τους ο οποίος έλεγχε και σχολίαζε τις αναρτήσεις των μαθητών και
τις εργασίες τους.
Αναστοχασμός
Για την οργάνωση των μαθημάτων και την ετοιμασία του υλικού απαιτήθηκε αρκετός χρόνος, αφού έπρεπε να
συνδυαστεί το εκπαιδευτικό υλικό του κεφαλαίου των μηχανισμών των νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη Β’ Γυμνασίου
με την επίσκεψη στην έκθεση. Αποτέλεσε όμως μια νέα πρόκληση στους μαθητές με θετικά αποτελέσματα.
Δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Mahara και το νέο τρόπο
διδασκαλίας και αξιολόγησης τους. Αρκετοί όμως μαθητές τις εργασίες που έπρεπε να κάνουν περίμεναν να έρθουν στο
σχολείο για να τις κάνουν και δεν ήθελαν να δουλεύουν από το σπίτι τους κατά τον απογευματινό τους χρόνο. Η Διαδικτυακή
Πλατφόρμα Mahara στην αρχή ενθουσίασε τους μαθητές, αλλά αργότερα το έβλεπαν σαν ένα επιπλέον μάθημα που θα
έπρεπε να τελειώσουν στο σπίτι, αφού η αίθουσα Τεχνολογίας δεν έχει το κατάλληλο εξοπλισμό. Όταν οι μαθητές ήταν στην
αίθουσα Πληροφορικής συμμετείχαν ενεργά καθόλη την διάρκεια του μαθήματος, αφού προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την
εργασία τους για να προλάβουν να την ανεβάσουν. Υπήρχε μια αθόρυβη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αφού αντάλλασαν
μηνύματα ηλεκτρονικά μέσω των φόρουμ συζήτησης και παρείχαν στήριξη ο ένας στον άλλο. Το προσωπικό ημερολόγιο του
κάθε μαθητή τον βοηθούσε για καλύτερη οργάνωση και καταγραφή προβληματισμών ή πρόσθετων γνώσεων.
Ως εκπαιδευτικός στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας πιστεύω ότι η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara αποτελεί ένα
είδος ενδοεπικοινωνίας μεταξύ καθηγητή και μαθητών που μπορεί να παίξει το δικό της καθοριστικό ρόλο αν χρησιμοποιηθεί
σωστά. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να υποστηρίζουν τις παιδαγωγικές δραστηριότητες και αυτό γιατί
συντελούν στην αλληλεπίδραση, στην συνεργασία, στην ενεργή συμμετοχή, στο διαμοιρασμό πόρων και πληροφοριών καθώς
επίσης και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών.

Εξώθερμη και ενδόθερμη αντίδραση/διάλυση
Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης
Τάξη: Β
Εκπαιδευτικός: :Συμεωνίδου Γιάννα (καθηγήτρια Χημείας)
Η ενότητα εξώθερμη και ενδόθερμη
αντίδραση/διάλυση
εφαρμόστηκε
στο
πλαίσιο του σχεδιασμού μαθησιακής
ενότητας Χημείας με τη χρήση ePortofolio,
στη Β τάξη Γυμνασίου και είχε διάρκεια δύο
(2) διδακτικές περιόδους των 45 λεπτών.
Γενικοί στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να
αποκτήσουν τη βασική επιστημονική γνώση
για έννοιες σχετικά με την εξώθερμη και
ενδόθερμη
αντίδραση/διάλυση
και
ταυτόχρονα να αναπτύξουν δεξιότητες
στάσεις και συμπεριφορές που απαιτούνται
στην κοινωνία του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, επιστημονική διερεύνηση,
επικοινωνία, δημιουργικότητα, λήψη απόφασης.

Το σενάριο αφορούσε στα αυτοθερμαινόμενα γεύματα
και στις κρύες και ζεστές κομπρέσες. Οι μαθητές/τριες,
χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων. Αφού
μελέτησαν το σενάριο κλήθηκαν να διατυπώσουν τις
υποθέσεις τους στο ερώτημα «Πώς λειτουργούν τα
αυτοθερμαινόμενα γεύματα καθώς και οι κρύες και
ζεστές κομπρέσες;» και να τις αναρτήσουν στο Forum
της ψηφιακής πλατφόρμας Mahara. Διάβασαν τις
υποθέσεις των άλλων ομάδων και συζήτησαν κατά
πόσο συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν τεκμηριώνοντας
τις εισηγήσεις τους. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν
πειράματα
στις
ομάδες
τους
(δύο
ομάδες
πραγματοποίησαν πείραμα για την εξώθερμη
αντίδραση/διάλυση και δύο για την ενδόθερμη) για να
επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις υποθέσεις τους.
Φωτογράφισαν την αρχική και την τελική ένδειξη της
θερμοκρασίας κατά την διεξαγωγή του πειράματος τους. Μετά την πραγματοποίηση
των πειραμάτων τους κατέγραψαν στο Forum τις παρατηρήσεις και τα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν για να τα συζητήσουν με τις υπόλοιπες ομάδες.

Διαπίστωσαν κατά πόσο οι αρχικές τους υποθέσεις ήταν ορθές και δημιούργησαν
την δική τους σελίδα στην οποία κατέγραψαν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά
τους με διάφορους τρόπους, όπως κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες, και τα
συμπεράσματα τους. Στη σελίδα που δημιούργησαν:
 Εξηγούσαν ποιες αντιδράσεις/διαλύσεις χαρακτηρίζονται ως εξώθερμες και
ποιες ως ενδόθερμες
 Χαρακτήρισαν τις αντιδράσεις/διαλύσεις που πραγματοποιούνται στα
αυτοθερμαινόμενα γεύματα και στις κρύες και ζεστές κομπρέσες ως
εξώθερμες ή ενδόθερμες
 Αφού παρακολούθησαν ένα φιλμάκι σχετικό με το θέμα που διερευνούσαν
κλήθηκαν να εξηγήσουν και να χαρακτηρίσουν τη χημική αντίδραση που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράματος (στο φιλμάκι) ως
εξώθερμη ή ενδόθερμη.
Οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν με την εφαρμογή της μάθησης με τη χρήση
ePortofolio και ένιωσαν ενεργά μέλη στη διαδικασία μάθησης. Διαμόρφωσαν
επιστημονική σκέψη και ανέπτυξαν δεξιότητες στάσεις και συμπεριφορές που
απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Όμως κατά την εφαρμογή της
μαθησιακής αυτής διαδικασίας χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από ότι
αναμενόταν. Και αυτό επειδή οι μαθητές/τριες δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένοι στη
χρήση του ePortofolio.
Μέρος της σελίδας που δημιούργησε ομάδα μαθητών

Φωτογραφίες από την εφαρμογή στην τάξη

Πατρόκλεια
Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Ελένη Φιλίππου-Βίκτωρος (φιλόλογος)
Περίληψη
Οι μαθητές σε εξωδιδακτικό χρόνο παρακολουθούν απόσπασμα από την ταινία Troy και καταγράφουν σε
σχετική σελίδα στο Mahara τους προβληματισμούς τους για τη στάση που θα κρατήσει ο Αχιλλέας στην
ικεσία του Πάτροκλου να επιστρέψει στη μάχη. Στην τάξη οι μαθητές καλούνται να εργαστούν από κοινού
(ομάδες 5-6) προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Το προϊόν της εργασίας
αναρτάται στο Mahara. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής σε εξωδιδακτικό χρόνο παρακολουθεί ένα άλλο
απόσπασμα από την ταινία Troy, εντοπίζει σε ποια σημεία ο σκηνοθέτης της ταινίας διαφοροποιήθηκε σε
σχέση με το ομηρικό κείμενο και καταγράφει τις παρατηρήσεις του στη σχετική σελίδα στο Mahara.
Παράλληλα, σε ομάδες συζητούν σε forum στο Mahara, συναποφασίζουν την εργασία που θα
διαπραγματευτούν και συνδιαμορφώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας αυτής. Τελικά,
δημιουργούν σελίδα στο Mahara, όπου αναρτούν την τελική τους εργασία. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί
τη διαδικασία και σχολιάζει, εμψυχώνει, παρέχει βοήθεια όπου χρειάζεται.

Λέξεις – κλειδιά

Δεξιότητες 21ου αιώνα

Πατρόκλεια, Ιλιάδα, Mahara, Ραψωδία Π864-923

Συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος του Πάτροκλου είναι προάγγελος της επιστροφής του Αχιλλέα
στη μάχη.
2. Να κατανοήσουν ότι στο εξής κινητήρια δύναμη του έπους θα είναι η διάθεση του Αχιλλέα για
εκδίκηση του θανάτου του αγαπημένου του φίλου Πάτροκλου.

3. Να εξετάζουν κριτικά την πηγή που έχουν μπροστά τους.
4. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές συνεργατικό πνεύμα μέσα στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες.

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
1. Παρακολούθηση σε εξωδιδακτικό χρόνο αποσπάσματος από την ταινία Troy και προβληματισμός
για τη στάση που θα κρατήσει ο Αχιλλέας. Ο κάθε μαθητής καταγράφει την άποψή του για τη στάση
που θα κρατήσει ο Αχιλλέας στη σχετική σελίδα στο Mahara (αφόρμηση).
2. Συζήτηση σε ομάδες των ερωτημάτων του φύλλου εργασίας και καταγραφή των απαντήσεων
(χαρτογράφηση) σε χαρτόνι. Το προϊόν της εργασίας αυτής αναρτάται στη σελίδα της κάθε ομάδας
στο Mahara.
3. Παρακολούθηση σε εξωδιδακτικό χρόνο αποσπάσματος από την ταινία Troy και εντοπισμός των
σημείων στα οποία ο σκηνοθέτης διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το ομηρικό κείμενο. Καταγραφή
των παρατηρήσεων στη σχετική σελίδα στο Mahara.
4. Συζήτηση σε ομάδες, επιλογή του θέματος της εργασίας και συνδιαμόρφωση των κριτηρίων
αξιολόγησής της.
5. Δημιουργία σελίδας στο Mahara, όπου αναρτάται η τελική εργασία.

Μαθησιακά Προϊόντα
-

Σχόλια/απόψεις μαθητών στη σελίδα του
Mahara όσον αφορά στα αποσπάσματα
της ταινίας Troy.

-

Απαντήσεις ερωτήσεων φύλλου εργασίας
– χαρτογράφηση.

-

Σχόλια/απόψεις μαθητών στο forum στο
Mahara σχετικά με την τελική εργασία και
τα κριτήρια αξιολόγησής της.

-

Σελίδα κάθε ομάδας.

Η πλατφόρμα Mahara,

Σχολείο : Γυμνάσιο Έγκωμης
Τάξη : Β΄ Γυμνασίου

ένα εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας

Εκπαιδευτικός : Κυριακάκης Εμμανουήλ

της Θερμιδομετρίας στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Μάθημα : Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν το ποσό της θερμότητας που λαμβάνει ένα σώμα
Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Γνωριμία με την πλατφόρμα

Διάρκεια : 1 περίοδος
Εισαγωγικό μάθημα γνωριμίας με
την ομάδα ΦΥΣΙΚΗ Β΄
ΓΥΜΝΑΣΙΟΕΓΚΩΜΗΣ που έχει
δημιουργηθεί από τον καθηγητή.

Σελίδα Θερμιδομετρίας

Διάρκεια : 1 περίοδος
Παρουσίαση σελίδας Θερμιδομετρίας
και περιγραφή της. Οι μαθητές
βλέπουν το βίντεο για τη θερμότητα
και μελετούν – προετοιμάζουν τα
φύλλα εργασίας (παράγοντα) της
ομάδας τους (στο σπίτι)

Περίληψη
Οι μαθητές μέσα από κάθε ομάδα καλούνται να
μελετήσουν ένα παράγοντα που επηρεάζει το
ποσό της θερμότητας που δίνεται σε ένα σώμα.
Αρχικά οι μαθητές καταγράφουν τις υποθέσεις
τους και την πειραματική δραστηριότητα που θα
εκτελέσουν στις ομάδες τους και στη συνέχεια θα
υπάρξει αλληλεπίδραση με τις υπόλοιπες ομάδες
για την ανάδειξη και των υπολοίπων παραγόντων.
Η συζήτηση θα γίνεται μέσα στην τάξη και μέσα
στην πλατφόρμα Mahara.

Λέξεις – κλειδιά
Μεταφορά θερμότητας
Αλλαγή στη θερμοκρασία
Μάζα σώματος
Ειδική θερμότητα - Υλικό σώματος
Χρόνος – Ποσό θερμότητας
Θερμιδομετρία

Πειράματα στις ομάδες - Χρήση πλατφόρμας στο εργαστήριο

Δεξιότητες 21ου αιώνα
Κοινωνική ζωή
Συνεργασία
Δημιουργικότητα
Επικοινωνία
Κριτική Σκέψη
Λύση προβλήματος
Τεχνολογικός Γραμματισμός
Μετάγνωση

Διάρκεια : 1 περίοδος
Οι μαθητές εργάζονται πειραματικά σε ομάδες.
Διατυπώνουν Υποθέσεις – Σχεδιάζουν
πειραματικές διαδικασίες ελέγχου – Εκτελούν
το Πείραμα – Διατυπώνουν Συμπεράσματα
(παράγοντα) στην ομάδας τους

Οι μαθητές βγάζουν φωτογραφίες κατά τη
διάρκεια των πειραμάτων τους με τα όργανα –
υλικά και την πορεία που έχουν σχεδιάσει.
Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα Η/Υ και tablet ή
κινητό/smartphone στο τοπικό WiFi που έχει
δημιουργηθεί και τοποθετούν το υλικό στους
λογαριασμούς της ομάδας στους στην
πλατφόρμα Mahara. Στο σπίτι προχωρούν στη
συμπλήρωση στοιχείων του πειράματος τους
(παράγοντα που μελέτησαν) και
αλληλεπίδραση με τις άλλες ομάδες για
σύνοψη των 3 παραγόντων που επηρεάζουν το
ποσό της θερμότητας.

Μαθησιακά Προϊόντα
Συμμετοχή στη συζήτηση μέσα στις ομάδες,
Καταγραφή των στόχων των μαθητών μέσα από τις δραστηριότητες κάθε ομάδας,
Φωτογραφίες πειράματος,
Συζήτηση – Υποθέσεις σε forum της ενότητας στο Mahara,
Καταγραφή των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων κάθε ομάδας στο φύλλο
εργασίας,
Ημερολόγιο μαθητή για την πορεία μάθησης

Ανατροφοδότηση Αξιολόγηση

Διάρκεια : Χρόνος στο σπίτι
Οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν σε
μεταγενέστερο χρόνο αν έχουν κατανοήσει
την ενότητα, εκτελώντας ένα αρχείο HOT
POTATOES σχετικό με την ενότητα της
Θερμιδομετρίας (παράγοντες που
επηρεάζουν το ποσό της θερμότητας που
λαμβάνει ή αποβάλλει ένα σώμα). Στην
πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί FORUM
συζήτησης της αυτοαξιολόγησης του
μαθητή, όπου μπορεί να συζητήσει απορίες
ή να ζητήσει διευκρινήσεις για μία ερώτηση.
Ο καθηγητής μπορεί να λάβει μηνύματα από
τα σχόλια των μαθητών και να
επανασχεδιάσει τη διαδικασία.

Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Συμμετοχή στη συζήτηση των μαθητών μέσα
στις ομάδες,
Εκτέλεση μιας πειραματικής δραστηριότητας
από κάθε ομάδα
Συζήτηση – υποθέσεις σε forum της ενότητας
θερμιδομετρίας στο Mahara,
Ημερολόγιο μαθητή για την πορεία μάθησης,
Αυτοαξιολόγηση μαθητών μέσα από τη
συμπλήρωση ενός αρχείου στο hot potatoes

ΧΡΟΝΟΣ

1.

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΑHARA ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ»
ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
Κοινωνική ζωή και
επικοινωνία

Συμμετοχή στη
συζήτηση μέσα στις
ομάδες

Συνεργασία –
Δημιουργικότητα –
Επικοινωνία –
Κριτική Σκέψη –
Λύση προβλήματος

Εκτέλεση μιας
πειραματικής
δραστηριότητας από
κάθε ομάδα (έλεγχος
παράγοντα μάζα, υλικό,
διαφορά θερμοκρασίας)

5΄

2.

20΄

Εισαγωγή στην ενότητα μέσα από
μία μικρή ιστορία σε κάθε ομάδα
και επίδειξη φωτογραφιών για την
ανάδειξη αναγκαιότητας
διερεύνησης των παραγόντων που
επηρεάζουν τη θερμότητα

PPT αρχείο για την
εισαγωγή (η άμμος
καίει ενώ η θάλασσα
είναι δροσερή) –
χρήση μικρής ιστορίας
σε κάθε ομάδα

Εργασία και συζήτηση
στις ομάδες και στη
συνέχεια συζήτηση
στην ολομέλεια

Χρόνος στις ομάδες για να
διαβάσουν τις ιστορίες τους, να
καταγράψουν τις υποθέσεις τους
και την δραστηριότητα που θα
ακολουθήσουν – Εκτέλεση της
δραστηριότητας σε κάθε ομάδα

Χρήση φύλλου εργασίας
«ανοικτού τύπου» και
συμπλήρωσης των
υποθέσεων και της
δραστηριότητας που
προτείνει η κάθε ομάδα
για τη λύση προβλήματος

Ομαδική εργασία και
συμπλήρωση φύλλου
εργασίας για τις
υποθέσεις και εκτέλεση
του πειράματος από
την κάθε ομάδα

Οι μαθητές «ανεβάζουν» τις
φωτογραφίες στις σελίδες της
ομάδας τους και καταγράφουν τις
υποθέσεις και τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων που
ακολούθησαν μέσα στο Mahara

Φωτογραφική,
smartphone, tablet,
Η/Υ και όργανα
εργαστηρίου για την
εκτέλεση των
πειραμάτων

Ατομική εργασία
(συμπλήρωση και
σχολιασμός στα
Forums για κάθε
ομάδα) (**)

Ημερολόγιο μαθητή για
την πορεία μάθησης,

Κάθε μαθητής καταγράφει τις
σκέψεις του και την πορεία που
ακολούθησε στο ημερολόγιο του
(χρόνος στο σπίτι)

Ημερολόγιο μαθητή
και Mahara forums

Αυτοαξιολόγηση
μαθητών μέσα από τη
συμπλήρωση ενός
αρχείου multiple choice
για τις δραστηριότητες

Συμπλήρωση αρχείου hot potatoes
(μέσα στην τάξη είτε στο σπίτι)

Ηοτ - Potatoes

3.
15΄

Μετάγνωση –
Τεχνολογικός
Γραμματισμός

Συζήτηση – υποθέσεις
σε forum της ενότητας
θερμιδομετρίας στο
Mahara – υλικό στο
«αποθετήριο»

4.
(*)

Τεχνολογικός
Γραμματισμός –
αυτοαξιολόγηση
μαθητή

5.
(**)

Μετάγνωση

Ατομική εργασία
(ημερολόγιο μαθητή)

Ατομική εργασία
(αυτοαξιολόγηση των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων μέσα από
το αρχείο hot - potatoes

Διάρκεια : 1 περίοδος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Καταγραφή των
στόχων και των
υποθέσεων των
μαθητών στο φύλλο
εργασίας

Φωτογραφίες και
βίντεο από το πείραμα
(υλικά και πορεία) για
κάθε ομάδα

Σχόλια ομάδων τόσο
στην τάξη όσο και
μέσα στο Mahara
Forums (**)

Αναστοχασμός από το
ημερολόγιο του
μαθητή όσον αφορά
στην πορεία εργασίας
και των
αποτελεσμάτων της

Συμπλήρωση αρχείου
hot – Potatoes

(*) Η δραστηριότητα της δημιουργίας αναστοχαστικού ημερολογίου δεν έτυχε επιτυχούς ολοκλήρωσης, λόγω διάφορων παραγόντων (π.χ. έλλειψη κουλτούρας συγγραφής ημερολογίου, έλλειψη χρόνου κ.α.).
(**) Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε χρόνο εκτός τάξης και έτυχε πλήρους αποδοχής από το σύνολο των μαθητών (συζητήθηκαν ορισμένες πτυχές και στην τάξη).

*ελλείψει

Αφόρμηση μαθήματος εκτός τάξης στις
Καρτεσιανές Συντεταγμένες
Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Ερατώ Ζυμπουλάκη – Μαθηματικός
Μάθημα: Καρτεσιανές Συντεταγμένες

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Σκοπός της εφαρμογής ήταν να
ανακαλύψουν
οι
μαθητές
την
αναγκαιότητα για ένα σύστημα
συντεταγμένων
σε
ώρα
εκτός
μαθήματος. (Εξοικονόμηση διδακτικού
χρόνου)

Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
- Να επισημάνουν τη βασική
έλλειψη ενός συστήματος για
προσδιορισμό θέσης ενός
σημείου.
- Να συγκρίνουν τις απαντήσεις
τους με αυτές των συμμαθητών
τους και να βρουν ομοιότητες
και διαφορές.
- Να διερευνήσουν πιθανές
εναλλακτικές λύσεις.
- Να επικοινωνούν με
καθαρότητα και ακρίβεια.

Δόθηκε στους μαθητές μια εικόνα και
τους ζητήθηκε να περιγράψουν τη θέση
ενός πλοίου με όποιο τρόπο ήθελαν και
να ανεβάσουν την απάντησή τους στο
Μahara, κάτω από την εικόνα.
Παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις των
μαθητών σε power point στην τάξη και
έγινε συζήτηση όπου εντοπίστηκαν
ομοιότητες και διαφορές.

Δεξιότητες 21ου αιώνα
Προτεραιότητα:
- Επικοινωνία με τον καθηγητή
και τους συμμαθητές τους.
Αναδυόμενες:
- Προσαρμοστικότητα σε νέο
ηλεκτρονικό περιβάλλον.
- Κριτική σκέψη

Μαθησιακά Προϊόντα
- Σχόλια μαθητών κάτω από την εικόνα
- Συζήτηση και καταγραφή ομοιοτήτων
και διαφορών.

Περίληψη
Χρήση mahara για αφόρμηση στο
εισαγωγικό μάθημα των
Καρτεσιανών Συντεταγμένων.

Λέξεις – κλειδιά
Επικοινωνία, Τεχνολογία, Θέση
σημείου, Καρτεσιανές
Συντεταγμένες.

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής
Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα στην ψηφιακή πλατφόρμα Mahara όπου παρουσιάστηκε στους μαθητές η
πιο κάτω εικόνα και τους ζητήθηκε να περιγράψουν τη θέση του πλοίου που ήταν σημειωμένο με ένα
αστέρι.

Η εργασία αυτή δόθηκε για το σπίτι. Οι μαθητές έπρεπε να βρουν την εικόνα στη σελίδα της τάξης
τους στο mahara και να προσθέσουν το σχόλιό τους κάτω από την εικόνα.
Μερικά από τα σχόλια των μαθητών ήταν:









Βρυώνης: Βόρεια από το πλοίο που είναι βορειοανατολικά του φάρου με το κόκκινο φως.
Νικολίνα: Το πλοίο βρίσκεται στα δεξιά της εικόνας ανατολικά του νησιού δίπλα από ένα
μικρότερο πλοίο.
Ραφαήλ: Αυτό το πλοίο που έχει πάνω το αστέρι βρίσκεται δίπλα από ένα πειρατικό νησί.
Νεφέλη Θ.: Το πλοίο βρίσκεται νοτιοανατολικά του νησιού και περίπου σε απόσταση 20 ναυτικά
μίλια από τις ακτές του νησιού.
Χρίστος: Μπορούμε να βρούμε το πλοίο γιατί είναι το μόνο πλοίο που αν τραβήξουμε μια ευθεία
από το μπροστινό σημείο του πλοίου η ευθεία θα τελειώνει στο δρομάκι που δείχνει το δρόμο
προς την σπήλια.
Αλέξανδρος: Το πλοίο βρίσκεται ανατολικά του νησιού.
Ορέστης: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού είναι διότι πρέπει να υπάρχουν οι δύο άξονες με
τις συντεταγμένες. Ο μόνος τρόπος τώρα είναι να πούμε πως βρίσκεται δεξιά από το νησάκι και
ανάμεσα από τα δύο πλοία!!!
Ανδρέας: Το πλοίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άλλα πλοία και κοντά στο νησί.

Τα πιο πάνω σχόλια προβλήθηκαν στην τάξη σε PowerPoint και κατόπιν ζητήθηκε από τους μαθητές να
βρουν ομοιότητες και διαφορές που είχαν τα σχόλιά τους. Οι διαφορές στις οποίες εστίασαν ήταν ότι
χρησιμοποίησαν διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν τη θέση του πλοίου. Η ομοιότητα που
εντόπισαν ήταν η λέξη «ανατολικά» που παρουσιάστηκε αρκετές φορές στα σχόλιά τους.
Ακολούθως, σχολιάστηκε από την καθηγήτρια η αναγκαιότητα για ένα σύστημα προσδιορισμού θέσης,
στο οποίο να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς και έτσι έγινε η εισαγωγή για τις καρτεσιανές
συντεταγμένες.
Το θετικό στοιχείο αυτής της εφαρμογής είναι ότι υπάρχει ένας χώρος που μαζεύονται όλα τα σχόλια,
τα οποία μπορούν να δουν όλα τα παιδιά και να προβληματιστούν σε σχέση με το δικό τους. Επίσης,
εξοικονομείται χρόνος στην τάξη με το να γίνει η αφόρμηση ηλεκτρονικά.

Short Stories
Σχολείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου – Νήσου
Τάξη: Γ’ Γυμνασίου ΚΕΠΑ : Β1
Εκπαιδευτικός: Κώστας Κωνσταντίνου, Αγγλικά
Μάθημα: Short stories - Γ’ Γυμνασίου (22 μαθητές) / Μάρτιος – Μάιος 2014

Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
- να αναγνωρίσουν και να
συζητήσουν τις αναγνωστικές
τους συνήθειες
- να εξοικειωθούν με
διαφορετικούς τύπους και
μορφές σύντομων ιστοριών
(ψηφιακό, βίντεο, έντυπο)
- να συλλέγουν και να
κατηγοριοποιούν σύντομες
ιστορίες
- να σχολιάσουν σύντομες
ιστορίες
-να κατανοούν την υπόθεση
σύντομων ιστοριών
- να αναλύσουν και να
καταγράψουν τα χαρακτηριστικά
μιας σύντομης ιστορίας
-να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες
μέσω σύντομων ιστοριών

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Προετοιμασία
- forum συζήτησης για αγαπημένες ιστορίες
- ερωτηματολόγιο εντοπισμού αναγνωστικών
συνηθειών
- Παρουσίαση εκπαιδευτικού διαφορετικών τύπων
και μορφών ιστοριών και συζήτηση στην τάξη
Έρευνα, συλλογή και επιλογή σύντομης ιστορίας
- ομαδική έρευνα και συλλογή 2-3 σύντομων
ιστοριών
- επιλογή μιας ιστορίας από την ομάδα
- συλλογή συνοδευτικού υλικού για την ιστορία
Παρουσίαση επιλεγμένης σύντομης ιστορίας
- δημιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης της
σύντομης ιστορίας με το συνοδευτικό υλικό
- συμπλήρωση πίνακα ανάλυσης χαρακτηριστικών
της επιλεγμένης σύντομης ιστορίας
- τελειοποίηση της ιστοσελίδας παρουσίασης

Μαθησιακά Προϊόντα
- forum συζήτησης για αγαπημένες ιστορίες
- αποτελέσματα ερωτηματολογίου
- αποθετήριο: συλλογή και αποθήκευση ιστοριών
- πίνακας ανάλυσης χαρακτηριστικών ομάδας
- ιστοσελίδα παρουσίασης

Περίληψη
Έγινε χρήση της πλατφόρμας Mahara για εισαγωγή στη
θεματική ενότητα Αγγλικών Γ’ Γυμνασίου «Short Stories»,
όπου οι μαθητές γνωρίζουν διαφορετικούς τύπους σύντομων
ιστοριών, συλλέγουν σύντομες ιστορίες και παρουσιάζουν
λεπτομερώς και αναλυτικά μια σύντομη ιστορία.

Δεξιότητες 21ου
αιώνα
Προτεραιότητα:
- επικοινωνία
-συνεργασία
- τεχνολογικός
γραμματισμός
Αναδυόμενες:
- πληροφοριακός
γραμματισμός
- κριτική σκέψη
- κοινωνική
υπευθυνότητα

Λέξεις – κλειδιά
αναγνωστικές συνήθειες
σύντομες ιστορίες
ανάλυση χαρακτηριστικών σύντομης ιστορίας
forum συζήτησης
δημιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης
Γ’ Γυμνασίου
Αγγλικά

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής
Σε αυτή την εφαρμογή έγινε χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Mahara
(http://mahara.eufolio.eu). Οι μαθητές ενημερωθήκαν και εξοικειώθηκαν με το ψηφιακό
περιβάλλον μέσα από τη παρουσίαση βίντεο για το Mahara, δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ
και συζήτηση για τις δυνατότητες και τις πιθανές χρήσεις του ePortfolio από τους μαθητές.
Επίσης, δόθηκε στους μαθητές κώδικας καλής συμπεριφοράς για τους χρήστες (Code of Conduct
for EUfolio users).
Λόγω του ότι το εργαστήριο πληροφορικής δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμο, οι μαθητές δούλεψαν
κυρίως ομαδικά στην αίθουσα γλωσσών με 4 υπολογιστές και όποτε ήταν δυνατόν στο
εργαστήριο πληροφορικής. Επιπρόσθετα, οι μαθητές είχαν ενθαρρυνθεί να αξιοποιούν τις
δυνατότητες της πλατφόρμας και από το σπίτι.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες τύπου task (προσέγγιση
προσανατολισμένη στη δράση – task-based approach) πάνω στην οποία στηρίζεται το Kοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες. Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την
θεματική ενότητα Short Stories. Ακολούθησε συζήτηση/ιδεοθύελλα πάνω στο θέμα My favourite
story και στη συνέχεια έγινε συζήτηση, ηλεκτρονικά, στο Forum της τάξης. Στη συνέχεια
συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά, ερωτηματολόγιο εντοπισμού των αναγνωστικών τους συνηθειών
μέσω του Survey Monkey. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα στο Mahara με τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου, τα οποία σχολιάστηκαν προφορικά στην τάξη.
Αφού έγινε παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη για τους διαφορετικούς τύπους και μορφές
σύντομων ιστοριών, οι μαθητές, ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, εργάστηκαν στις
ομάδες τους και ερευνώντας στο διαδίκτυο, δημιούργησαν αποθετήριο με σύντομες ιστορίες στο
Mahara. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα επέλεξε μια από αυτές τις ιστορίες και κλήθηκε να την
παρουσιάσει, δημιουργώντας μια ιστοσελίδα στο Mahara, περιλαμβάνοντας την ίδια την ιστορία,
τα στοιχεία του συγγραφέα, το λόγο που την επέλεξαν, συνοδευτικές εικόνες/βίντεο καθώς και
ένα αναλυτικό πίνακα των χαρακτηριστικών της σύντομης ιστορίας (Παράδειγμα ιστοσελίδας
παρουσίασης: http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=INDmXuyBOcE0SMZ5YKfz) .
Αναστοχασμός εκπαιδευτικού
Μέσα από αυτή την εφαρμογή οι μαθητές, είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν ιστορίες
διαδικτυακά, να εκφράσουν την γνώμη τους, να σχολιάσουν, αλλά και να αναλύσουν το κείμενο
της ιστορίας που επέλεξαν και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν. Ανέπτυξαν αρκετές δεξιότητες,
όπως την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους, τον τεχνολογικό γραμματισμό και την
κοινωνική υπευθυνότητα. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με διαφορετικούς τύπους ιστοριών από
διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Γενικά, παρόλο που υπήρχαν περιορισμοί τόσο στη
διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής, όσο και στον χρόνο που χρειάστηκε η εφαρμογή,
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά, έδειξαν ενθουσιασμένοι και διαπιστώθηκε ότι είναι
εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά μέσων κοινωνικής δικτύωσης κι έτσι βρήκαν το Mahara
γνώριμο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μαθητές που προηγουμένως δεν έδειχναν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, σε αυτήν την εφαρμογή εργάστηκαν και ενδιαφέρθηκαν και σε χρόνο εκτός
μαθήματος.

Θεματική Ενότητα: Food Επίπεδο ΚΕΠΑ: Α2
Σχολείο: Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού
Τάξη: Β’5
Εκπαιδευτικοί: Λευκή Ζάκου Κιρκιλλή, Ειδικότητα Αγγλικά
Θρασυβούλου Έλενα, Ειδικότητα Πληροφορική
Μάθημα: Food - Β’ Γυμνασίου (23 μαθητές) / Φεβρουάριος – Μάιος 2014
Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Οι μαθητές:
- να βρίσκουν πληροφορίες σε απλό
καθημερινό υλικό π.χ. μενού, απλά
κείμενα
- να κατανοούν απλά κείμενα/
εκφράσεις σχετικά με φαγητό
- να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη
τους σχετικά με φαγητό και
εστιατόρια με απλά λόγια/προτάσεις
- να κάνουν περιγραφή εστιατορίου
- να αναγνωρίζουν στοιχεία άλλης
κουλτούρας, όπως φαγητά και
εστιατόρια άλλων χωρών
- να αναγνωρίζουν στοιχεία υγιεινής
διατροφής, ώστε να κρίνουν μενού
εστιατορίων
- να συνθέτουν υγιεινά μενού,
χρησιμοποιώντας όλες τις ομάδες
τροφών

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Unique Restaurants
- forum συζήτησης για αγαπημένα εστιατόρια
- oδηγίες/συλλογή υλικού για Unique Restaurants
- δημιουργία παρουσίασης ενός Unique Restaurant
και ομαδική ηχογράφηση
- δημοσίευση σελίδας παρουσίασης και
ανατροφοδότηση
Διαθεματικό με Οικιακή Οικονομία
- παρακολούθηση βίντεο(healthy cuisine)
- αναγνώριση υγιεινού φαγητού
- συζήτηση στην τάξη για την πυραμίδα διατροφής
- δημιουργία Healthy Plate της τάξης
Healthy Menus
- Forum συζήτησης My favourite food
- καταγραφή της διατροφής του μαθητή για μία
εβδομάδα στο Food diary
- oδηγίες/συλλογή υλικού για Healthy menus
- δημιουργία υγιεινού μενού
- δημοσίευση σελίδας/παρουσίαση μενού και
ανατροφοδότηση
Αναστοχαστικό ημερολόγιο για το Mahara

Unique Restaurants
- forum συζήτησης για αγαπημένα εστιατόρια
- αποθετήριο: συλλογή και αποθήκευση υλικού
- ηλεκτρονική παρουσίαση (ppt) και ηχογράφηση
- δημοσιευμένη σελίδα
- ανατροφοδότηση

Δεξιότητες 21ου αιώνα
Προτεραιότητα:
- Συνεργασία
- Κριτική σκέψη
- Τεχνολογικός/Πληροφοριακός
γραμματισμός
Αναδυόμενες:
- Επικοινωνία
- Κοινωνική υπευθυνότητα
- Aυτονομία στη μάθηση
- Μεταγνώση

Μαθησιακά Προϊόντα
Ηealthy Menus
- forum συζήτησης για αγαπημένα φαγητά
- αποθετήριο: συλλογή και αποθήκευση υλικού
- Ηealthy plate της τάξης
- ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο food diary
- δημιουργία υγιεινού μενού και ανατροφοδότηση

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=kqjNmQGRy2ESJp03Hv6u

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=c3uksvpRbV7zEKftNoBd

Αναστοχαστικό ημερολόγιο για το Mahara
Περίληψη
Μέσα από μία σειρά μαθημάτων υπό την ενότητα Food, με την χρήση της πλατφόρμας
Mahara, oι μαθητές γνώρισαν φαγητά και εστιατόρια από διάφορες χώρες, έμαθαν για
υγιεινή διατροφή, παρουσίασαν ένα μοναδικό εστιατόριο στον κόσμο, δημιούργησαν
το healthy plate βάση της διατροφικής πυραμίδας, κατέγραψαν τις διατροφικές τους
συνήθειες μίας εβδομάδας και δημιούργησαν υγιεινό μενού για ένα εστιατόριο δικής
τους επιλογήs.

Λέξεις – κλειδιά
(υγιεινό) φαγητό
εστιατόριο
μενού
Πυραμίδα διατροφής
ανατροφοδότηση
αναστοχασμός

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής
Η εφαρμογή αυτή αφορά τη θεματική ενότητα «Food», μέρος της κουλτούρας κάθε χώρας και σημαντικό στοιχείο στη ζωή και
υγεία του ανθρώπου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από μια σειρά μαθημάτων και χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή
πλατφόρμα Mahara (http://mahara.eufolio.eu) να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες τύπου task (προσέγγιση
προσανατολισμένη στη δράση –task-based approach) πάνω στην οποία στηρίζεται το Kοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Ξένες Γλώσσες.
Συγκεκριμένα, οι 5 ομάδες μαθητών της τάξης εργάστηκαν συνεργατικά για την διεκπεραίωση των εργασιών: Unique
restaurants, Healthy plate, Healthy menu και ατομικά στα Forum συζητήσεων, ανάρτηση σχολίων, Food diary και
αναστοχαστικό ημερολόγιο.

Αρχικά τις δύο πρώτες δ.π. οι μαθητές ενημερώθηκαν από την καθηγήτρια Πληροφορικής, για το πρόγραμμα EuFolio και
καλλιέργησαν δεξιότητες χρήσης της πλατφόρμας Mahara.
Ως μέλη της κοινότητας δημιούργησαν το δικό τους προφίλ, ανέβασαν εικόνες,
αιτήθηκαν/αποδέχθηκαν αιτήματα φιλίας, και ως αφόρμηση απάντησαν σε ερώτηση σχετικά
με το αγαπημένο τους εστιατόριο στο Forum συζήτησης. Επιπρόσθετα, έπρεπε να
δημιουργήσουν αναστοχαστικά ημερολόγια.
Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι μαθητές με τη βοήθεια της καθηγήτριας Πληροφορικής έμαθαν
πώς να δημιουργούν σελίδες, για να αναρτήσουν τις εργασίες τους (εικόνες, βίντεο, έγγραφα
κλπ), να τις δημοσιεύουν και να δίνουν ανατροφοδότηση σε άλλες ομάδες.
Για τη διεκπεραίωση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πάνω ενεργειών
(ένδειξη Τεχνολογικού / Πληροφοριακού γραμματισμού), οι μαθητές ακολούθησαν την
ακόλουθη διαδικασία μάθησης:
ενημέρωση για τους στόχους μαθήματος/οδηγίες
ανταλλαγή απόψεων μέσω συζήτησης στην τάξη και στα Forum συζήτησης
διερεύνηση στο διαδίκτυο
συλλογή πληροφοριών/εικόνων/βίντεο και αποθήκευση στην πλατφόρμα
δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης με θέμα Unique restaurants (ppt)
ομαδική ηχογράφηση της παρουσίασης κάθε ομάδας στην τάξη
ανατροφοδότηση για την παρουσίαση Unique restaurants των άλλων ομάδων
δημιουργία του Healthy plate μέσω διαθεματικού μαθήματος με την Οικιακή
Οικονομία
καταγραφή της εβδομαδιαίας διατροφής του κάθε μαθητή στο Food Diary chart
(αποτελεί χρήση λεξιλογίου σχετικά με το φαγητό, ένδειξη της διατροφής
/αυτοαξιολόγηση του μαθητή για τη διατροφή του)
δημιουργία υγιεινού μενού
ανατροφοδότηση για το μενού των άλλων ομάδων
αναστοχασμός
Η εφαρμογή εμπίπτει στη χρήση του eportfolio ως Αποθετηρίου, Χώρου εργασίας και
Προσθήκης επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαδικασίας μάθησης σε όλα
τα στάδιά της και όχι μόνο των τελικών προϊόντων.

Αναστοχασμός εκπαιδευτικού
Δημιουργία κοινότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η διαδικασία μάθησης μέσω της πλατφόρμας δημιούργησε μια κοινότητα, η οποία
ένωσε τα μέλη της μέσω του διαμερισμού πληροφοριών, εργασιών, συζητήσεων και
ανατροφοδότησης. Η δημιουργία ομάδων αύξησε τη συνεργασία, επικοινωνία και συνάμα το αίσθημα ομαδικότητας. Οι
μαθητές επικοινώνησαν στον προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά με το θέμα, έκαναν επιλογές και τις αιτιολόγησαν,
έμαθαν νέα φαγητά και εστιατόρια από διάφορες χώρες, διεκπεραίωσαν εργασίες συνεργατικά με υλικό όχι μόνο από το
βιβλίο αλλά και από το διαδίκτυο(αυθεντικό/οπτικοακουστικό), έκαναν συλλογή και επιλογή υλικού.
Όλα αυτά απόδειξαν κριτική σκέψη, αυτονομία στη μάθηση, τεχνολογικό/πληροφοριακό γραμματισμό, δημιουργικότητα ,
κοινωνική υπευθυνότητα και μεταγνώση.

Συνεχής αξιολόγηση μέσω ανατροφοδότησης/αναστοχαστικού ημερολογίου
Οι μαθητές έδωσαν και έλαβαν ανατροφοδότηση μέσα από τα σχόλια στις σελίδες παρουσιάσεων των ομαδικών εργασιών,
όπου σε πολλές περιπτώσεις ήταν εποικοδομητική/διορθωτική.
Παρατηρήθηκε βελτίωση/διόρθωση σε μερικές εργασίες με βάση την ανατροφοδότηση και σε αυτό το σημείο έπαιξε ρόλο
και η δυνατότητα αποθήκευσης των εργασιών, ώστε να φαίνεται η εξέλιξή τους. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε η
διαμορφωτική αξιολόγηση.

Εισηγήσεις: Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνική ανατροφοδότησης και ως επόμενο στάδιο, να
αναπτύξουν ετεροαξιολόγηση. Επίσης, ο αναστοχασμός και η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να γίνονται σε συστηματική βάση.

Ενότητα: Λογισμικό Εφαρμογών - Υπολογιστικά Φύλλα/Λογιστικά Φύλλα
Σχολείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Τάξη: Β’ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Νατάσα Καζακαίου

Μάθημα: Πληροφορική

Περιεχόμενο - Δραστηριότητες
Εκμάθηση της εφαρμογής Microsoft Excel με μια νέα
εκπαιδευτική διαδικασία.
Με τη διδασκαλία της εφαρμογής επιδιώκεται οι μαθητές και
οι μαθήτριες να γνωρίσουν: εισαγωγή και διαχείριση
Εφαρμογών Υπολογιστικών Φύλλων, επεξεργασία και ανάλυση
Αριθμητικών Δεδομένων, εισαγωγή στις Σχετικές, Μεικτές και
Απόλυτες αναφορές σε κελιά, εισαγωγή στις Συναρτήσεις,
μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου, παρουσίαση και
ταξινόμηση δεδομένων σε στήλες και σειρές, δημιουργία και
μορφοποίηση Γραφημάτων.

Αναμενόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Αξιολόγηση γνώσεων της Excel με
ασκήσεις και quiz από το
αποθετήριο της Διαδικτυακής
Πλατφόρμας Mahara.
Δημιουργία προσωπικών
ημερολογίων και ατομικών
σελίδων αναστοχασμού.
Συζήτηση, συνεργασία και
ανταλλαγή πληροφοριών στο
πλαίσιο ομαδικών και ατομικών
εργασιών μέσω του κοινωνικού
δικτύου της Διαδικτυακής
Πλατφόρμας Mahara.
Απόκτηση νέων δεξιοτήτων στα
πλαίσια του “νέου γραμματισμού”,
ώστε με τη χρήση των ΤΠΕ να
οδηγηθούν στην εμπέδωση και
καλύτερη αφομοίωση.
1. Οργάνωση και υπευθυνότητα.

Γνωριμία με τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara για την
προώθηση της συμμετοχής των μαθητών στην οικοδόμηση της
σχολικής γνώσης με την άμεση ανταλλαγή ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ της εκπαιδευτικού και των
μαθητών, με την δημιουργία μιας πιο άμεσης σχέσης των
μαθητών και της εκπαιδευτικού έξω από τη σχολική τάξη και
με την επικέντρωση της εκπαιδευτικού στις συγκεκριμένες
ανάγκες του κάθε μαθητή.

Mahara
Δημιουργία σελίδας προφίλ μαθητή/τριας
Upload/Download αρχείων
Χρήση και δημιουργία forum συζητήσεων
Δημιουργία σελίδας αναστοχασμού
Δημιουργία ημερολογίου
Excel
Επίλυση ασκήσεων /quiz
Διαδίκτυο

2. Αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση εργασιών.

Περίληψη






Δεξιότητες 21ου
αιώνα

Μαθησιακά Προϊόντα

Δημιουργία σελίδας προφίλ του μαθητή/τριας στο
Mahara
Δημιουργικές εργασίες στο Microsoft Excel που
αποτυπώνουν την κριτική σκέψη των μαθητών
Ανατροφοδότηση και εντυπώσεις μέσω ομάδων
συζητήσεων στο Mahara
Ατομικές δραστηριότητες (Quiz) για αυτοαξιολόγηση
Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες για
ετεροαξιολόγηση









Συνεργασία
Επικοινωνία
Χρήση
Τεχνολογίας
Πληροφοριακός
Γραμματισμός
Οικοδόμηση
Γνώσης
Μεταγνώση
Κριτική Σκέψη

Λέξεις – κλειδιά
Πίνακας Ελέγχου, Περιεχόμενο, Αρχεία,
Ημερολόγια, Προφίλ, Χαρτοφυλάκιο, Σελίδες,
Διαμοιρασμός αρχείων, Ομάδες, Φόρουμ,
Ημερολόγια,
Λογιστικό Φύλλο, σειρά, στήλη, κελί, Φύλλο
Εργασίας, γραφήματα, συναρτήσεις, αναφορές

Στοιχεία της εφαρμογής Mahara
Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου (ePortfolio), δηλ. μιας online συλλογής ψηφιακών αντικειμένων
(εγγράφων, εικόνων, βίντεο, βιογραφικών, blogs κ.λπ.), που οργανώνονται και
προβάλλονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με σκοπό να αποτελέσουν
κίνητρο αναστοχαστικής μάθησης, εργαλείο αξιολόγησης και πιστοποίησης. Το
Mahara περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικής
δικτύωσης, με όλα τα εργαλεία, πράγμα που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή για
εκπαιδευτικές χρήσεις.
Κατά τη διάρκεια των 10 συναντήσεων οι μαθητές:
 Εξοικειώθηκαν με τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Mahara (2 Δ.Π.)
 Χρησιμοποίησαν την Πλατφόρμα Mahara ως αποθετήριο, ως προσωπικό ημερολόγιο και
ως τρόπο επικοινωνίας για την εκμάθηση της εφαρμογής Microsoft Excel.
 Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων όλοι οι μαθητές δημιούργησαν ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ όπου παρουσίασαν όλες τις
εφαρμογές που διδάχθηκαν κατά τη σχολική χρονιά και τις προσωπικές τους εντυπώσεις και σχόλια γύρω από αυτές.

Αναλυτική περιγραφή της χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Mahara
Αρχικά, οι μαθητές γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης της Πλατφόρμας, δημιουργούν το δικό τους προφίλ και φόρουμ συζητήσεων
για διάφορα θέματα. Στη συνέχεια, μαθαίνουν να δημιουργούν ημερολόγια, για να κρατάνε σημειώσεις, να δημιουργούν
σελίδες, για να παρουσιάζουν διάφορα θέματα και να χρησιμοποιούν το αποθετήριο, για να λαμβάνουν και να αναρτούν
αρχεία διαφόρων τύπων (φωτογραφίες, βίντεο, *.pdf, *.xls, *.docs)

Μαθησιακός σχεδιασμός των Συναντήσεων για τα μαθήματα της Εφαρμογής Excel
Η ολομέλεια της τάξης θέτει τους στόχους του μαθήματος και ανακαλεί αποκτηθείσες
γνώσεις.
Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά τις νέες δυνατότητες περιεκτικά με τρόπο
ελκυστικό για τους μαθητές και ενημερώνει ταυτόχρονα το αρχείο της πληροφόρησης, που
βρίσκεται στο αποθετήριο της πλατφόρμας Mahara.
Στη συνέχεια, κάθε μαθητής κάθεται στον Η/Υ του και συνδέεται με την διαδικτυακή
πλατφόρμα Mahara, για να βρει τα αρχεία που χρειάζεται για την επίλυση του Φύλλου Εργασίας. Οι μαθητές συνεργάζονται
τόσο μεταξύ τους όσο και με την καθηγήτριά τους. Για επιπρόσθετη βοήθεια οι μαθητές μπορεί να ανατρέξουν και στο
διαδίκτυο. Στην συνέχεια ανεβάζουν τις λυμένες ασκήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα Mahara. Προσφέρεται
ανατροφοδότηση από την καθηγήτριά τους η οποία αναλαμβάνει να αναρτήσει τις λύσεις των ασκήσεων. Σε κάποια μαθήματα
διεξάγονται quiz για αυτοαξιολόγηση των γνώσεων του μαθητή σε βασικές έννοιες.

Αναστοχασμός
Χρησιμοποιώντας τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mahara δημιουργήθηκε ένα ασφαλές δίκτυο μεταξύ των
μαθητών και της εκπαιδευτικού. Από την πλευρά της εκπαιδευτικού δημοσιεύτηκαν ανακοινώσεις,
ανατέθηκαν ομαδικές και ατομικές εργασίες, δόθηκε συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό για τα μαθήματα,
τηρήθηκε διαδικτυακό ημερολόγιο της τάξης και δημιουργήθηκε κουίζ κλειστού τύπου. Παρόλο που το
εκπαιδευτικό υλικό των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Β’ Γυμνασίου υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή
για την οργάνωση των μαθημάτων και την ετοιμασία πρόσθετου υλικού απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος.
Δεν χρειάστηκε όμως ιδιαίτερος χρόνος για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικτυακή πλατφόρμα
Mahara και το νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής τους, αντίθετα, τους ενθουσίασε η εφαρμογή, αφού
ανταποκρίνεται στην νοοτροπία τους και μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους, να παρουσιάζουν τη
δουλειά τους στους γονείς, στα αδέλφια και στους φίλους τους. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ, βέβαια, είναι να
διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (ΗΥ, σύνδεση στο διαδίκτυο). Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά καθόλη την
διάρκεια του μαθήματος και προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία τους, για να προλάβουν να την αναρτήσουν. Το
δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία του κάθε μαθητή, το όριζε ο ίδιος ο μαθητής σε χρόνο και με τα άτομα που ο ίδιος
επιθυμούσε. Επιτεύχθηκε μια αθόρυβη συνεργασία μέσω του δικτύου μεταξύ των μαθητών, αφού αντάλλασσαν ηλεκτρονικά
μηνύματα μέσω των φόρουμ συζήτησης, παρείχαν ηλεκτρονική στήριξη ο ένας στον άλλο, ζητούσαν ηλεκτρονικά οδηγίες και
διευκρινίσεις από την εκπαιδευτικό και απέκτησαν ψηφιακές δεξιότητες “νέου γραμματισμού”. Το προσωπικό ημερολόγιο
κάθε μαθητή συντελούσε στην καλύτερη οργάνωση και καταγραφή προβληματισμών ή πρόσθετων γνώσεων.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ θα μπορούσε κάποιος:
Να ενημερώνει τακτικά το προσωπικό του ημερολόγιο το οποίο θα αποτελεί δεξαμενή σκέψης, για να μπορεί με την
ολοκλήρωση κάθε ενότητας να συνάγει τι πήγε καλά και τι όχι. Να ανεβάζει βίντεο με ηχογραφημένα τα μαθήματα, έτσι ώστε
οι μαθητές να μπορούν και από το σπίτι τους να παρακολουθούν ξανά το μάθημα. Στο τέλος της ενότητας Υπολογιστικά
Φύλλα/Λογιστικά Φύλλα σημαντικό είναι οι μαθητές να προχωρούν στη διεξαγωγή και ανάλυση ερωτηματολογίου και στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σελίδα του Mahara.

