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Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού
Γνωστικό αντικείμενο
Θέμα / Ενότητα /Τίτλος Μαθήματος
Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο)
Τάξη
Διάρκεια
Φιλοξενείται (URL)

Σύντομη περιγραφή

Νέα Ελληνικά
Ρατσισμός
Γυμνάσιο
Γ’ 3
6Χ40΄
https://ats2020my.sharepoint.com/personal/maria_constantinou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestacce
sstoken=nJvGEwSjArNxSisQfM9dVDZ3WirhtqafrY05TNeEiZ0%3d&folderid=07ea5eadcfd1e401ea28923b1
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Στο πλαίσιο της θεματικής του ρατσισμού, οι μαθητές έχουν να ετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση
για μια μορφή ρατσισμού. Για να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους, οι μαθητές αναλύουν και συζητούν
σχετικά κείμενα στην τάξη. Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και εικόνες για τη συνοδευτική
παρουσίαση που μπορούν να έχουν. Οι μαθητές παρουσιάζουν την παρουσίαση στους συμμαθητές τους
και αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους και την εκπαιδευτικό. Επιπλέον, έχουν να ετοιμάσουν
ομαδικά μια αφίσα με κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού λόγου και θα βάλουν βαθμό
σημαντικότητας για το κάθε ένα.
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός - Μακροεπίπεδο
Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Νέα Ελληνικά/Ρατσισμός

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ψηφιακά εργαλεία
(δυνατότητες)
-

 Οι μαθητές θα συμπληρώσουν το ημερολόγιο «Η μάθησή μου».
 Οι μαθητές θα πρέπει να εργαστούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες
(δική τους επιλογή) για να ετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση,
διάρκειας 3 λεπτών, για μια μορφή ρατσισμού. Η μορφή ρατσισμού
θα τους ανατεθεί με κλήρωση. Οι μαθητές θα μελετήσουν κείμενα
για το ρατσισμό στην τάξη. Σπίτι τους θα πρέπει να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο για το θέμα τους ώστε
να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους. Θα πρέπει να ετοιμάσουν και
μια συνοδευτική παρουσίαση σε PowerPoint.
 Οι μαθητές θα κάνουν στην τάξη την παρουσίασή τους.
 Η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τις προφορικές τους παρουσιάσεις
με ένα εργαλείο αξιολόγησης.
 Οι μαθητές θα αναλάβουν να αξιολογήσουν την παρουσίαση μιας
άλλης ομάδας.
 Οι μαθητές θα ετοιμάσουν ομαδικά μια αφίσα με κριτήρια
αξιολόγησης του προφορικού λόγου και θα βάλουν βαθμό
σημαντικότητας για το κάθε ένα.
 Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν το ημερολόγιο μάθησής τους.
 Δημιουργία ePortfolio

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
My Learning (Journals)
OneNote notebooks
PowerPoint

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό
πρόγραμμα)
-

-

-

-

-

Β.α. Παράγουν προφορικά/γραπτά κείμενα
Επιχειρηματολογίας, σε συγκεκριμένα κειμενικά
είδη,
στα
οποία
ενσωματώνουν
και
Περιγραφή/Αφήγηση/Οδηγίες.
Β.ΙΙ. Οργανώνουν τον προφορικό/γραπτό τους λόγο
σε επίπεδο κειμένου, παραγράφου, πρότασης,
λέξης.
Β.ΙΙΙ. Κρίνουν, αξιολογούν και βελτιώνουν το
κείμενο που παρήγαγαν, με συγκεκριμένα,
προσωπικά ή δοσμένα κριτήρια.
Α.Ι.2. Επισημαίνουν το γενικό θέμα του
προφορικού κειμένου, διασυνδέοντας κειμενικά
και εξωκειμενικά στοιχεία.
Α.ΙΙΙ. Αξιολογούν το προφορικό κείμενο και την
αποτελεσματικότητα της ενσωματωμένης σ’ αυτό
Επιχειρηματολογίας, με συγκεκριμένα, προσωπικά
ή δοσμένα κριτήρια.

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση)
-

Ημερολόγιο «Η μάθησή μου»
ePortfolio
Παρουσιάσεις μαθητών για τον ρατσισμό
Αφίσα με κριτήρια αξιολόγησης προφορικής παρουσίασης
Εργαλεία αξιολόγησης συμπληρωμένα (ετεροαξιολόγησης, από
εκπαιδευτικό, αυτοαξιολόγηση)

Επίπεδο/Τάξη: Γ’ Γυμνασίου
Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ
Επικοινωνία και συνεργασία
1. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών
και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια,
αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και
μεθόδων.
2. Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (project)
για την παραγωγή αυθεντικών έργων ή για
την επίλυση προβλημάτων.
Δημιουργικότητα και καινοτομία
3. Ενσωμάτωση και αναδιαμόρφωση.
Πληροφοριακός Γραμματισμός
1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση.
2. Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών
πηγών και εργαλείων, με βάση την
καταλληλόλητα για το σχετικό έργο.
3. Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση,
αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση
πληροφοριών από ποικιλία πηγών και
μέσων.
4. Επεξεργασία πληροφοριών και
οικοδόμηση νέας γνώσης.
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ
Αυτόνομη μάθηση
1. Αξιολόγηση της διαδικασίας και των
αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών
στοιχείων για τα επιτεύγματα.
2. Αναστοχασμός
και
διερεύνηση
εναλλακτικών προσεγγίσεων
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός – Μικροεπίπεδο
Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό πρόγραμμα)
1.
2.
3.
4.
5.

Παράγουν προφορικά/γραπτά κείμενα Επιχειρηματολογίας, σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη, στα οποία ενσωματώνουν και Περιγραφή/Αφήγηση/Οδηγίες.
Οργανώνουν τον προφορικό/γραπτό τους λόγο σε επίπεδο κειμένου, παραγράφου, πρότασης, λέξης.
Κρίνουν, αξιολογούν και βελτιώνουν το κείμενο που παρήγαγαν, με συγκεκριμένα, προσωπικά ή δοσμένα κριτήρια.
Επισημαίνουν το γενικό θέμα του προφορικού κειμένου, διασυνδέοντας κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία.
Αξιολογούν το προφορικό κείμενο και την αποτελεσματικότητα της ενσωματωμένης σ’ αυτό Επιχειρηματολογίας, με συγκεκριμένα, προσωπικά ή δοσμένα κριτήρια.

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ
Επικοινωνία και συνεργασία
1. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και μεθόδων.
2. Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (project) για την παραγωγή αυθεντικών έργων ή για την επίλυση προβλημάτων.
Δημιουργικότητα και καινοτομία
3. Ενσωμάτωση και αναδιαμόρφωση.
Πληροφοριακός Γραμματισμός
4. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση.
5. Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών πηγών και εργαλείων, με βάση την καταλληλόλητα για το σχετικό έργο.
6. Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από ποικιλία πηγών και μέσων.
7. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας γνώσης.
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ
Αυτόνομη μάθηση
8. Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τα επιτεύγματα.
9. Αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα
Μαθήματος

1. Ημερολόγιο
«Η μάθησή
μου»

2. Επεξεργασία Στόχοι: 4, 5
κειμένων για
τον ρατσισμό,
προετοιμασία
προφορική
παρουσίαση

Δεξιότητες

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

- Οι μαθητές συμπληρώνουν στο - Δίνει κατευθυντήριες
ημερολόγιο «Η μάθησή μου» γραμμές
για
να
τα πεδία προηγούμενη γνώση, συμπληρώσουν
το
στόχοι και στρατηγικές.
ημερολόγιο μάθησης
- Στο φύλλο εργασίας
επεξηγεί κάθε σημείο
για να βοηθήσει τους
μαθητές
να
απαντήσουν
πιο
στοχευμένα.
Δξτ: 1, 2, 3, - Οι μαθητές θα πρέπει να - Συζητά
με
τους
4, 5, 6, 7
εργαστούν είτε ατομικά είτε σε μαθητές στην τάξη
ομάδες (δική τους επιλογή) για κείμενα για διάφορες
μορφές ρατσισμού.
να ετοιμάσουν μια προφορική
- Κάνει
ερωτήσει
παρουσίαση, διάρκειας 3 κατανόησης
και
λεπτών, για μια μορφή ανάλυσης
των
ρατσισμού.
Η
μορφή κειμένων.
ρατσισμού τους ανατίθεται με - Επιλέγει εργασίες του
βιβλίου στα πλαίσια
κλήρωση.
- Οι μαθητές μελετούν κείμενα της ανάλυσης των
κειμένων τις οποίες
για τον ρατσισμό στην τάξη.
κάνουν οι μαθητές.
- Σπίτι
τους
αναζητούν - Δίνει οδηγίες για την
περισσότερες
πληροφορίες παρουσίαση
που
από το διαδίκτυο για το θέμα πρέπει να ετοιμάσουν
τους, ώστε να ετοιμάσουν την οι μαθητές.
προφορική παρουσίασή τους. - Κάνει κλήρωση για τη
Οι μαθητές ετοιμάσουν και μια μορφή ρατσισμού την
οποία θα αναλάβει να
συνοδευτική παρουσίαση σε
ασχοληθεί
κάθε
ομάδα.

Εργαλεία

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

-

Φύλλο
εργασίας
«Ημερολόγιο
μάθησης»

- Οι
μαθητές - Συμπληρωμένα τα - Η εκπαιδευτικός
συμπληρώνουν
πεδία
διαβάζει
τα
έντυπα
το προηγούμενη
ημερολόγια
ημερολόγιο
γνώση, στόχοι και μάθησης
των
μάθησης.
στρατηγικές, στο μαθητών
ημερολόγιο
«Η
μάθησή μου»

-

Βιβλίο
μαθητή
PowerPoint
Διαδίκτυο

- Ομαδική
- Παρουσίαση στο
εργασία
powerpoint
την
- Συζήτηση στην οποία
θα
τάξη
χρησιμοποιήσουν
- Εργασίες
για την προφορική
βιβλίου
τους παρουσίαση
- Ατομική
εργασία
- Αναζήτηση στο
διαδίκτυο

-

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα
Μαθήματος

Δεξιότητες

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)
PowerPoint
παρουσίαση.

3. Προφορική
Στόχοι: 1, 2, 4
παρουσίαση
για μια μορφή
ρατσισμού

Ρόλος εκπαιδευτικού

την - Εξηγεί
πώς
να
εντοπίσουν
πληροφορίες
στο
διαδίκτυο
- Συζητά
με
τους
μαθητές πώς θα γίνει
η αξιολόγηση των
εργασιών τους.
Δξτ: 1, 2, 3, - Οι μαθητές κάνουν στην τάξη - Η
εκπαιδευτικός 4, 5, 6, 7
το
την παρουσίασή τους μπροστά συμπληρώνει
εργαλείο
αξιολόγησης
στην εκπαιδευτικό και τους
για τις παρουσιάσεις
συμμαθητές τους.
των μαθητών και
- Οι μαθητές παρακολουθούν τις καταγράφει σχόλια
παρουσιάσεις
των
συμμαθητών
τους
και
παίρνουν σημειώσεις.

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

για

4. ΕτεροαξιοΣτόχοι: 3, 4, 5
λόγηση των
παρουσιάσεων

Δξτ: 8, 9

5. Κριτήρια
αξιολόγησης
προφορικού
λόγου

Δξτ: 1, 2, 7, - Οι μαθητές ετοιμάζουν, σε - Η εκπαιδευτικός δίνει 8, 9
για
τις ομάδες, αφίσα με κριτήρια οδηγίες
εργασίες.
αξιολόγησης του προφορικού
- Βοηθά τους μαθητές
λόγου και βάζουν βαθμό
όποτε της ζητείται.
σημαντικότητας για το κάθε
ένα.

Στόχοι: 3, 5

Εργαλεία

- Οι μαθητές αναλαμβάνουν την - Η εκπαιδευτικός δίνει για
τις
αξιολόγηση της παρουσίασης οδηγίες
εργασίες.
μιας άλλης ομάδας.
- Βοηθά τους μαθητές
όποτε της ζητείται.

PowerPoint

- Προφορική
- Προφορική
παρουσίαση (με παρουσίαση
συνοδευτική
ομάδων
ηλεκτρονική
- Συνοδευτική
παρουσίαση)
παρουσίαση
PowerPoint

Φύλλο
- Ομαδική
εργασίας για
εργασία
αξιολόγηση
άλλης ομάδας

- Συμπληρωμένο το
φύλλο
εργασίας
για
αξιολόγηση
κάποιας
άλλης
ομάδας.

Χαρτόνια
Μαρκαδόροι

- Αφίσα με κριτήρια
αξιολόγησης
προφορικού λόγου

- Ομαδική
εργασία

Εκπαιδευτικός
Συμπληρώνει
το
εργαλείο
αξιολόγησης (δες
παράρτημα)

Ετεροαξιολόγηση
Οι
μαθητές
αξιολογούν
μια
άλλη ομάδα (δες
παράρτημα
για
οδηγίες)

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας
6. Ημερολόγιο
«Η μάθησή
μου»

7. Δημιουργία
ePortfolio

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα
Μαθήματος

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

Δεξιότητες
Δξτ: 8, 9
- Οι μαθητές συμπληρώνουν τα - Εξηγεί στους μαθητές θα
υπόλοιπα
πεδία
του πώς
συμπληρώσουν
το
ημερολογίου μάθησης στο
ημερολόγιο μάθησης
φύλλο εργασίας
Δξτ: 1, 3, 7, - Οι μαθητές δημιουργούν το - Ανεβάζει το υλικό 8, 9
έχουν
ePortfolio τους για την ενότητα που
δημιουργήσει
οι
αξιοποιώντας το υλικό των
μαθητές
στο δραστηριοτήτων που έκαναν
OneNote
Class
το οποίο έχει ανεβάσει η Notebook για την
εκπαιδευτικός στο OneNote ενότητα (ημερολόγιο
Class Notebook της τάξης.
μάθησης,
αξιολογητικά
εργαλεία,
φύλλα
εργασίας,
φωτογραφίες,
αφίσες).
- Δίνει οδηγίες και
καθοδηγεί
τους
μαθητές.

Εργαλεία
Φύλλα
εργασίας
«ημερολόγιο
μάθησης»

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης
- Ατομική
εργασία

OneNote
- Ατομική
Class
εργασία
Notebook
Σαρωμένο ή
φωτογραφημ
ένο το υλικό
των
δραστηριοτήτων
των
μαθητών

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

- Συμπληρωμένο το Εκπαιδευτικός
ημερολόγιο
«Η Διαβάζει
τα
μάθησή μου»
ημερολόγια
μάθησης
των
μαθητών
- ePortfolio για κάθε Εκπαιδευτικός
μαθητή
Σχολιάζει
τις
εργασίες
των
μαθητών
όσο
δουλεύουν

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δραστηριότητα 3 – Εργαλείο αξιολόγησης για τις προφορικές παρουσιάσεις των μαθητών για να συμπληρωθεί από την εκπαιδευτικό
Όνομα μαθητή:

Βαθμός

Περιεχόμενο

/5

Ποιότητα

/4

Πρωτοτυπία

/1

Μεταδοτικότητα

/7

Διαχείριση χρόνου

/1

Σημειώσεις από άλλες παρουσιάσεις

/2








Συνολικός βαθμός

/ 20

Δραστηριότητα 4 – Οδηγία για ετεροαξιολόγηση της προφορικής παρουσίασης
Να γράψετε μια ολοκληρωμένη παράγραφο τουλάχιστον 80 λέξεων, για να αξιολογήσετε την παρουσίαση των συμμαθητών σας. Στην
παράγραφό σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε αναφορές σχετικά με τα ακόλουθα: περιεχόμενο (Σχετιζόταν η παρουσίαση με το θέμα της;
Κάλυπτε το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό; Ήταν σαφής και ξεκάθαρη;), ποιότητα παρουσίασης (καλαισθησία διαφανειών, ορθογραφία,
διατύπωση, εικόνες, λίγο κείμενο), πρωτοτυπία (Υπήρχε στην παρουσίαση κάτι ξεχωριστό που σας εντυπωσίασε;), μεταδοτικότητα (Ήταν
ζωντανή η παρουσίαση; Διάβαζαν από τις διαφάνειες ή κοιτούσαν το κοινό;), διαχείριση χρόνου (Αξιοποίησαν επαρκώς τον διαθέσιμο χρόνο;).
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