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Blogger για μία μέρα  

 

 
 
 

 

Αυτοαξιολόγηση και προσανατολισμός στην επίλυση 
προβλημάτων 
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
Ψυχικοί πόροι και αυτοαποτελεσματικότητα 
 

 Ανάγνωση και γραφή 
ΤΠΕ 
Επικοινωνία  
Εκμάθηση ήπιων δεξιοτήτων  

 

  
Οποιοδήποτε μέγεθος ομάδας: ομαδική εργασία 

 

 60 λεπτά 

 

– Να αναλύσουν ψυχικούς πόρους και δεξιότητες 
– Να επικοινωνήσουν και να σχεδιάσουν ένα βήμα 
– Να κατανοήσουν τη σημασία της μάθησης 

 

✓ Χαρτί 
✓ Στυλό  
✓ Έξυπνα τηλέφωνα  

 Εισαγάγετε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στην έννοια 
και τη σημασία της δια βίου μάθησης. Μπορείτε να τους 
δείξετε πώς να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν 
δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, MOOC, ιστολόγια ή 
βίντεο με εκπαιδευτικό υλικό. 
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1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και ζητήστε από 
κάθε ομάδα να βρει μια κοινή δεξιότητα. Μπορεί να 
είναι κάτι πολύ πρακτικό, όπως η αλλαγή τροχού, το 
μαγείρεμα ενός συγκεκριμένου πιάτου ή η σύνταξη 
ενός email. 

 
2. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το δικό της 

εκπαιδευτικό βίντεοl. Μπορούν να εμπνευστούν από 
βίντεο με παρόμοιο θέμα στο YouTube. 

 
3. Όλοι οι συμμετέχοντες/χουσες θα συνεργαστούν για 

να γράψουν το σενάριο. 
 
4. Ένας/μία ή περισσότεροι/ες από αυτούς θα είναι οι 

ομιλητές/ηθοποιοί και ένας/μία συμμετέχων/χουσα 
θα ηχογραφήσει το βίντεο με το έξυπνο τηλέφωνο. 
Αφού ολοκληρώσετε τα βίντεο, βοηθήστε τους/τις 
συμμετέχοντες/χουσες να τα ανεβάσουν στο 
YouTube. Φροντίστε να το αφήσετε σε αυτούς εάν 
θέλουν να φαίνονται/ακούγονται στο βίντεο. Ίσως 
είναι πιο προτιμότερο να μη φαίνεται το πρόσωπο 
κανενός. Εάν εργάζεστε με μια προχωρημένη ομάδα 
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, ίσως θελήσετε να 
εργαστείτε με δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως 
το PowToon κ.λπ., όπου μπορούν να εργαστούν με 
εικόνες και κείμενο. 

  
Μετά το ανέβασμα των βίντεο, οι 
συμμετέχοντες/χοσυσες μπορούν να αποφασίσουν για 
το αν θα τα μοιραστούν στα προφίλ τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
 

 

 

 

 

 


