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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

Όνομα Ενότητας: Γραμματισμός Πληροφοριών και 
Δεδομένων 

Υπο-Ενότητα 1 Τίτλος: Έννοιες Διαδικτύου 

Σχέδιο Μαθήματος 3 – Πρακτικός οδηγός για την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων σε υπολογιστή 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Στόχος 

Αυτό το σχέδιο μαθήματος έχει ως στόχο την παρουσίαση των κύριων 
δραστηριοτήτων, που μπορούν να εκτελεστούν σε έναν υπολογιστή, 
την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τη χρήση των λειτουργιών της 
επιφάνειας εργασίας. 

Ομάδα-στόχος 

Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

Εγκατάσταση/Εξοπλισμός 

● Τάξη 
● Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
● Προτζέκτορας 
● Λευκός πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 

Εργαλεία/Υλικά 

● Φορητός υπολογιστής/Tablet/Smartphone 

Βασικές Εργασίες  

1. Εργασία 1: Πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

(15 λεπτά) 

 

1.1 Χρησιμοποιώντας τον προτζέκτορα, πραγματοποιήστε μια 
αναζήτηση στο Google, κάνοντας μια βήμα προς βήμα προσέγγιση 
και εξηγώντας κάθε όρο:  
 

● Δείξτε το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης και πώς 

έχουμε πρόσβαση σε αυτό 

● Εξηγήστε τα στοιχεία/τη δομή μιας σελίδας Google  
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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-KA204-

060701 

● Εκτελέστε μια Αναζήτηση στο Google σε ένα κοινότυπο θέμα, 

για παράδειγμα: γενικές πληροφορίες της χώρας σας - 

wikipedia 

 
2. Εργασία 2: Βασικές δραστηριότητες σε έναν υπολογιστή 

(15 λεπτά) 

 

2.1 Χρησιμοποιώντας τον προτζέκτορα, εξηγήστε και δείξτε 
παραδείγματα για τους ακόλουθους όρους:  

● Τι είναι η επιφάνεια εργασίας; Ποια στοιχεία μπορούμε να 

βρούμε στην επιφάνεια εργασίας; 

● Τι είναι ένα αρχείο ή ένας φάκελος; 

● Τι είναι ο Κάδος Ανακύκλωσης και πώς να τον 

χρησιμοποιήσουμε; 

● Πώς να τακτοποιήσουμε / μετακινήσουμε / αφαιρέσουμε 

εικονίδια; 

● Πώς να αλλάξουμε το μέγεθος ενός εικονιδίου; 

 
 

3. Εργασία 3: Σύνοψη (10 λεπτά) 

 

 


