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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Όνομα Ενότητας: Γραμματισμός Πληροφοριών και
Δεδομένων
Θέμα 1 Τίτλος: Έννοιες Διαδικτύου
Σχέδιο Μαθήματος 1 - Γιατί είναι σημαντικό το διαδίκτυο;
Διάρκεια: 50 λεπτά
Αυτό το σχέδιο μαθήματος είναι μια εισαγωγική συνεδρία σχετικά με
τις έννοιες του Διαδικτύου. Ο κύριος στόχος είναι, να παρέχει όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες στους ενήλικες μαθητές σχετικά με το
Διαδίκτυο και τα πλεονεκτήματα της χρήσης του.

Στόχος

Ενήλικες (τρίτης ηλικίας)
Ομάδα-στόχος

Εγκατάσταση/Εξοπλισμός

●
●
●
●

Τάξη
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Προτζέκτορας
Λευκός πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου)

●

Συνοδευτικό υλικό 1

Εργαλεία/Υλικά
1. Εργασία 1: Εισαγωγή στον ψηφιακό κόσμο – Παρουσιάστε
τον εαυτό σας και τους συμμετέχοντες (20 λεπτά)

Βασικές Εργασίες

1.1. Δραστηριότητα: Η πρώτη δραστηριότητα είναι η παρουσίαση
του εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων.
● Συστηθείτε και δώστε μια σύντομη περιγραφή του
μαθήματος
● Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συστηθούν με τη σειρά
τους και να πουν λίγα λόγια σχετικά με το επίπεδο
τεχνογνωσίας τους στον ψηφιακό τομέα

Το πρότζεκτ αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός υποβολής: 2019-1-PT01-KA204060701
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2. Εργασία 2: Καταιγισμός ιδεών - Πλεονεκτήματα της χρήσης
του Διαδικτύου
2.1. Δώστε στους μαθητές σας αυτοκόλλητες σημειώσεις και ζητήστε
τους να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου.
2.2 Συζητήστε τις απαντήσεις με ολόκληρη την τάξη και κολλήστε τις
σημειώσεις σε έναν πίνακα παρουσιάσεων. (10 λεπτά)
3. Εργασία 3: Στοχασμός σχετικά με τις διαδικτυακές
δραστηριότητες (10 λεπτά)
3.1 Ζητήστε από τους μαθητές, να δώσουν παραδείγματα
διαφορετικών πραγμάτων που κάνουν στο διαδίκτυο σε μια μέρα,
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο υλικό (βλ. Συνοδευτικό υλικό 1)
3.2 Στοχαστείτε πάνω στη δυσκολία εκτέλεσης ορισμένων
καθηκόντων, εάν δεν υπήρχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
4. Εργασία 4: Σύνοψη (10 λεπτά)
4.1. Δείξτε στους μαθητές το παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k (5 λεπτά)
4.2. Συμπεράσματα/ερωτήσεις (5 λεπτά)
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views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.
Submission Number: 2019-1-PT01-KA204-060701

| Σελίδα 3

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Παραδείγματα καθημερινών
διαδικτυακών δραστηριοτήτων

Αναφέρετε μερικές από τις καθημερινές ψηφιακές σας δραστηριότητες (ανάγνωση ειδήσεων,
επικοινωνία με φίλους και συγγενείς, επίσκεψη σε ιστοσελίδες, παιχνίδια, ακρόαση μουσικής,
δημοσιεύσεις σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, διαδικτυακές αγορές κ.λπ.)
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