ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ LINC

Δραστηριότητες
LINC

“Ο μαθητής στο
ρόλο του δασκάλου
ΤΠΕ”
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχετικά με τη δραστηριότητα
Η δραστηριότητα αυτή έχει προταθεί από
το σχολείο ORT Daniel Mayer και στοχεύει
στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
οικογένειας και σχολείου. Δάσκαλοι, γονείς
και παιδιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και
συνεργάζονται με έναν κοινό σκοπό: την
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
γονέων.
Σκοποί και στόχοι:
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο:





Να
ενισχύσει
τη
συνεργασία,
δασκάλων και γονέων
Να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την
ενεργή συμμετοχή των γονέων στη
σχολική ζωή
Να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες
των γονέων
Να επεκτείνει την μαθησιακή δράση

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς
στόχους δίνεται έμφαση:


Ποιος θα συμμετέχει;
 2 δάσκαλοι
(μαθηματικών
τεχνολογίας)
 Το προσωπικό του σχολείου
 Γονείς
 Μαθητές

και

Ξεκινήστε το!
 Εντοπίστε με τους μαθητές
τις
ψηφιακές δεξιότητες που μπορούν να
διδάξουν στους γονείς
 Στείλτε προσκλήσεις στους γονείς και
ενημερώστε τους για αυτή την
πρωτοβουλία. Μπορείτε είτε να
ορίσετε κάποια συγκεκριμένη ώρα
είτε να δείξετε ευελιξία και να
αφήσετε
τους
γονείς
να
αποφασίσουν.
 Οργανώστε “μια ανοιχτή εκδήλωση
για την χρήση ΤΠΕ ”

Στην ενθάρρυνση των μαθητών
αναφορικά με την διαδικασία
μεταφοράς κεκτημένων γνώσεων και
ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες. Ο
νέος τους ρόλος είναι διαφορετικός: οι
μαθητές γίνονται δάσκαλοι και οι
γονείς τους μαθητές.
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Εργαλεία ΤΠΕ & εφαρμογές
κινητού
Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη
μάθηση και να ενθαρρύνει εκπαιδευτικές
εμπειρίες που έχουν ως βάση την
διερεύνηση.

Δράσεις στην διαδικτυακή
κοινότητα
Στην κοινότητα LINC θα μπορούμε να
μοιραστούμε εμπειρίες, ιδέες και
αποτελέσματα δράσεων.
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Στη διδασκαλία των ΤΠΕ
σε 5 βήματα…
1ο βήμα: Κατά τη διάρκεια των δύο
εβδομαδιαίων ωρών του μαθήματος της
τεχνολογίας, οι μαθητές θα αποφασίσουν
ποιες δεξιότητες θα διδάξουν στους γονείς.
Μερικές ιδέες: πρόσβαση και χρήση της
πλατφόρμας, χρήση των κοινωνικών
δικτύων, χρήση λογισμικού επεξεργασίας
κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών
φύλλων κ.α
2ο βήμα: Ενημερώστε τους γονείς για αυτή
τη πρωτοβουλία και για την “ανοιχτή
εκδήλωση για την χρήση των ΤΠΕ” που θα
οργανωθεί στο σχολείο.
3ο βήμα: Οι δάσκαλοι και το προσωπικό
του σχολείου οργανώνουν την “ανοιχτή
εκδήλωση για τη χρήση των ΤΠΕ” η οποία
θα λάβει χώρα απογευματινές ώρες στο
σχολικό χώρο.
4ο βήμα: Οργανώστε διάφορα εργαστήρια
τα οποία οι γονείς μπορούν επιλεκτικά να
παρακολουθήσουν.
5ο βήμα: Καταγράψτε βίντεο και τραβήξτε
φωτογραφίες ώστε να προβάλετε την
πρωτοβουλία αυτή στην διαδικτυακή
κοινότητα LINC.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ

Σε αυτή τη δραστηριότητα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς και
μαθητές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν διδακτικό έργο, οι εκπαιδευτικοί
καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους μαθητές και οι γονείς γίνονται πάλι
μαθητές με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τα παιδιά τους.
Αυτή η δραστηριότητα φέρνει όλα τα μελή της σχολικής κοινότητας κοντά
και δίνει έναν ενεργό ρόλο στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει
την αυτοπεποίθηση τους. Οφέλη υπάρχουν και για του γονείς αφού θα
βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και θα εξοικειωθούν στην
χρήση πλατφόρμων δικτύωσης, ψηφιακών κοινοτήτων κ.α. Οι
εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα στο μεσοδιάστημα να
συζητήσουν με τους γονείς σχολικά ζητήματα και να εγείρουν το διάλογο
γύρω από το πρόβλημα της σχολικής διαρροής.
Αυτή η δραστηριότητα προϋποθέτει την πρόσβαση σε εργαστήριο
πληροφορικής, την εξασφάλιση υπολογιστών, των λογισμικών που θα
παρουσιαστούν και την δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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