
Φόρµα Υποβολής Πρότασης για τη δηµιουργία Οµίλου

Ονοµατεπώνυµο
εκπαιδευτικού (1)

Πότου Αναστασία

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ02- Φιλόλογος
Τίτλος του οµίλου Όµιλος Φιλαναγνωσίας και Ψηφιακής

Αφήγησης

Θεµατική/ές που
εντάσσεται ο όµιλος

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αριθµός ωρών οµίλου ανά
εβδοµάδα

2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που
απευθύνεται ο όµιλος Α’, Β’  και Γ’   Γυµνασίου
Προσδοκώµενα µαθησιακά
αποτελέσµατα

1. Να έρθουν σε επαφή µε κείµενα στην
ελληνική γλώσσα εντός συγκεκριµένου
επικοινωνιακού πλαισίου σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον.
2. Να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία
τους µέσα από επιλεγµένα λογοτεχνικά
έργα κατάλληλα για την ηλικία τους.
3. Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες
δηµιουργώντας e-books και videos
χρησιµοποιώντας ποικίλες εφαρµογές
(Storybird, Storyjumper, Bookmaker,
MovieMaker).
4. Να εξασκηθούν στη δηµιουργική γραφή
µε τη δηµιουργία δικών τους πρωτότυπων
κειµένων.
5. Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.
6. Να συνεργαστούν και να
ψυχαγωγηθούν.

Διδακτική µεθοδολογία - Μέθοδος project.
- Οµαδοσυνεργατική µέθοδος.

Αναλυτικό Πρόγραµµα (µε
συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής από Οκτώβριο
µέχρι Μάιο ή Ιούνιο)

Α’ Φάση- γνωριµία µε κείµενα, επιλογή
λογοτεχνικών έργων προς ανάγνωση,
εµπλουτισµός Ιστοσελίδας, εξοικείωση µε
ψηφιακά εργαλεία.
Β’ Φάση - εξοικείωση µε διάφορα κειµενικά
είδη, εξάσκηση σε ψηφιακές εφαρµογές,
επαφή µε πρόσωπα, επισκέψεις.
Γ’ Φάση - παραγωγή πρωτότυπων
κειµένων, δηµιουργία e-book,video.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό)

Δικτυακοί πόροι, ηλεκτρονικές σηµειώσεις,
χρήση λογισµικών, σχετική βιβλιογραφία,
φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις Power
Point.

http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/features/movie-maker


Τρόποι αξιολόγησης
µαθητών

Συµµετοχή των µαθητών.
Παραδοτέα.

Προτεινόµενο ωρολόγιο
πρόγραµµα οµίλου
(ηµέρα/ώρα έναρξης/ώρα
λήξης)

Ορισµός ηµέρας και ώρας ύστερα από
συνεννόηση µε τους µαθητές.

Τόπος διεξαγωγής οµίλου Χώρος του σχολείου.
Εξ αποστάσεως.

Συνεργασίες (ιδρύµατα,
οργανισµοί, σχολεία,
φορείς, πρόσωπα κ.ά.)

Δηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών,
Πανεπιστήµιο Πατρών, Επικοινωνία µε
πρόσωπα (ακαδηµαϊκοί,καθηγητές,
συγγραφείς, ποιητές…).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Θα σχεδιαστούν ανάλογα µε τις
επικρατούσες κάθε φορά υγειονοµικές
συνθήκες λόγω Covid19.

Τρόπος αξιολόγησης του
οµίλου

Συµµετοχή των µαθητών.
Ανάλογα µε τα παραδοτέα.

Παραδοτέα Ατοµικές και οµαδικές εργασίες και
κείµενα των µαθητών.
Ψηφιακή αφήγηση σε e-book µε τη βοήθεια
και χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Ιστοσελίδα µε τις δράσεις και το
παραγόµενο υλικό του Οµίλου.


