
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ Μάθημα 3 - Εξερεύνηση 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ  
 
Ξεκινώντας από αυτό που αποφασίστηκε στην τάξη, η ομάδα της τάξης πρέπει: 
 

● Να διοργανώσει επιτόπια επίσκεψη παρακολούθησης  
 

● Εντός της XXXXX:  
○ Να δημοσιεύσει μια αναφορά παρακολούθησης στο Monithon.it 
○ Να συντάξει και να δημοσιεύσει την αναφορά του μαθήματος 3 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ. Συνεργασία σημαίνει να συνεισφέρουμε μαζί, ακόμα και με μικρά κομμάτια, συνδέσμους, σύντομες 
περιγραφές, αναλύσεις, ένα καλό έγγραφο, κάθε φορά, σε ένα μοναδικό έργο. Ο διαχειριστής του έργου συντονίζει 
αυτή τη δουλειά, οι άλλοι ρόλοι συνεργάζονται και συντονίζουν τα αποσπάσματα που τους αφορούν ειδικότερα, 
ζητώντας τη συμμετοχή όλων των άλλων, επικοινωνώντας πάντα μεταξύ σας. Είστε μια ομάδα! 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ. Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ASOC για αμφιβολίες, ερωτήσεις 
και αιτήματα για διευκρινίσεις. Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά δίκτυα για να ενημερώνετε για τις εργασίες σε εξέλιξη, 
εμπλέξτε τους πιθανούς ενδιαφερόμενους στην περιοχή σας, κοινοποιήστε τα αποτελέσματα της εργασίας. 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΜΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 "ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ" 

Συμβουλευτείτε τα διδακτικά βήματα με τις σχετικές αναλύσεις: επανεξετάστε τα διδακτικά βήματα που είδατε 

στην τάξη, διαβάστε τα κείμενα και τις αναλύσεις.  

 

 



 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

● καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας με προθεσμίες για την οργάνωση της επίσκεψης παρακολούθησης και 

για την παράδοση του περιεχομένου που προετοιμάζει η υπόλοιπη ομάδα 

● συλλέγει τα έγγραφα της ομάδας τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προθεσμία για να ελέγξει ότι 

όλα συμφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

● καταρτίζει και δημοσιεύει την Αναφορά 3 

 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: 
 

● συντάσσουν την αναφορά παρακολούθησης στο Monithon.it 
 
 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ δημιουργούν το βίντεο των συνεντεύξεων ακολουθώντας αυτές 
τις υποδείξεις:  
 

● Μέγιστη διάρκεια του βίντεο που πρέπει να δημιουργηθεί: 3 ΛΕΠΤΑ 
● Επιλογή των υλικών βάσει των υποδείξεων που περιέχονται στο Μάθημα 3 
● Ενδεχόμενα γραφικά (διαφάνειες μετάβασης, λεζάντες κ.λπ.) συντονισμένα με τα προηγούμενα υλικά 

που δημιουργήθηκαν 
 
 

--ΠΡΟΣΟΧΗ-- 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  

ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS  
 
Μερικά παραδείγματα:  
Μουσική, εικόνες και άλλα: http://www.europeana.eu/portal/  
Μουσική: https://www.jamendo.com  
Γραφικά εικονίδια: https://thenounproject.com/  
 

 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
 

● γράφουν στο ιστολόγιο της Αναφοράς του Μαθήματος 3 
● διαδίδουν την αναφορά παρακολούθησης που δημιουργήθηκε στο Monithon.it στα κοινωνικά δίκτυα 

http://www.europeana.eu/portal/
https://www.jamendo.com/
https://thenounproject.com/

