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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Οικιακή Οικονομία-«Κατασκευή από ύφασμα διακοσμημένη με σχέδια με την τεχνική του ‘’Δένω και Βάφω»

Ψηφιακά εργαλεία
(δυνατότητες)
-

Internet access
My Learning (Journals)
Office 365
PowerPoint

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι
(Αναλυτικό πρόγραμμα)
Δείκτες επιτυχίας:
-Να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται
με νοητικές ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη,
η δημιουργική σκέψη, η στοχοθέτηση, η λήψη
απόφασης και η επίλυση προβλημάτων
σχετικά με θέματα που αφορούν στην
υγεία/ενδυμασία
-Να επιλέγουν τις καλύτερες ιδέες, τις
αναπτύσσουν και τις εφαρμόζουν σε πρακτική
εργασία (εφαρμογή μιας τεχνικής
διακόσμησης), δημιουργώντας μια κατασκευή
από ύφασμα εφαρμόζοντας την τεχνική «δένω
και βάφω»
Δείκτες επάρκειας:
- Μελετημένη ετοιμασία ενός πατρόν
- Ετοιμασία μοντέλου – συναρμολόγηση,
κόψιμο, τελειώματα
- Εφαρμογή της τεχνικής «δένω και βάφω»
- Υπεύθυνη επιλογή σχετικά με τις βαφές,
φιλικές ως προς το περιβάλλον
- Κατασκευή ενός μαξιλαριού
- Χρήση της ραπτομηχανής με ασφάλεια

Επίπεδο/Τάξη: A’ Γυμνασίου (Α3)

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
-Εισαγωγή στο θέμα «κατασκευές από ύφασμα με την τεχνική δένω και
βάφω»
-Προβολή παρουσίασης ‘’Κατασκευές υφασμάτων στην Α’ τάξη
Γυμνασίου με τη μέθοδο «Τie-dye»’’ (διαδικασία δένω και βάφω, ιδέες
με σχέδια, ρύπανση-μόλυνση περιβάλλοντος)
-Δημιουργία παρουσίασης PowerPoint με φωτογραφικό υλικό από τη
διαδικασία-στάδια που ακολούθησαν οι μαθητές για να φτιάξουν τις
κατασκευές τους (μαξιλάρια)
-Έρευνα στο διαδίκτυο και σε βιβλία σχετικά με την τεχνική του ‘’Δένω και
Βάφω’’ (άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο)
-Γνωριμία με την ραπτομηχανή, χρήση με ασφάλεια
-Δημιουργία μαξιλαριών και αυτοαξιολόγηση της κατασκευής τουςεφαρμογή διαδικασίας σχεδιασμού (προηγείται μελετημένη ετοιμασία
ενός πατρόν, ετοιμασία μοντέλου-συναρμολόγηση, κόψιμο, τελειώματα,
εφαρμογή της τεχνικής ‘’δένω και βάφω’’)
-Εργασία σχετικά με τις βαφές και το περιβάλλον, φιλικές βαφές προς το
περιβάλλον, ρύπανση-μόλυνση, δουλεία-συνθήκες εργασίας όσων
δουλεύουν σε παραγωγή υφασμάτων-βαφών (προηγείται συζήτηση και
συνεργασία των μαθητών)

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση)
- Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου μάθησης
-Δημιουργία ePortfolio
- Aυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών
- Παρουσίαση PowerPoint με φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία-στάδια που
ακολούθησαν οι μαθητές για να φτιάξουν τις κατασκευές τους (μαξιλάρια)
-Έρευνα στο διαδίκτυο και σε βιβλία σχετικά με την τεχνική του ‘’Δένω και Βάφω’’
(άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο)
- Δημιουργία μαξιλαριών και αυτοαξιολόγηση της κατασκευής τους- εφαρμογή
διαδικασίας σχεδιασμού (προηγείται μελετημένη ετοιμασία ενός πατρόν,
ετοιμασία μοντέλου-συναρμολόγηση, κόψιμο, τελειώματα, εφαρμογή της τεχνικής
‘’δένω και βάφω’’)
-Εργασία σχετικά με τις βαφές και το περιβάλλον, φιλικές βαφές προς το
περιβάλλον, ρύπανση-μόλυνση, δουλεία-συνθήκες εργασίας όσων δουλεύουν σε
παραγωγή υφασμάτων-βαφών (προηγείται συζήτηση και συνεργασία των
μαθητών)

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Υπό έμφαση
Πληροφοριακός Γραμματισμός
Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση,
σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από ποικιλία
πηγών και μέσων.
Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας
γνώσης.
Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή της σε νέες
καταστάσεις.
Δημιουργικότητα και Καινοτομία
Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με καινοτόμο και
δημιουργικό τρόπο
Δημιουργία αυθεντικού έργου ως μέσο έκφρασης
Αναδυόμενες
Αυτόνομη Μάθηση
Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με βάση
την προυπάρχουσα γνώση.
Καθορισμός στόχων για κατάκτησή τους και ανάπτυξη
στρατηγικής για την επίτευξή τους.
Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων για
εφαρμογή των στρατηγικών.
Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων
και παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τα
επιτεύγματα.
Αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών
προσεγγίσεων.
Συνεργασία και Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινοποίηση με
τους/τις συμμαθητές/τριες και την εκπαιδευτικό,
μέσω ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων.
Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και ιδεών σε
πολλαπλά ακροατήρια αξιοποιώντας ποικιλία μέσων
και μεθόδων.

