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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 2  Τίτλος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Σχέδιο Μαθήματος 10  -  Ρύθμιση του προφίλ στο Facebook 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι, να παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης του 
προφίλ σας στο Facebook  

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου)  

Εργαλεία/ Υλικά 
 Συνοδευτικό υλικό 1 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook 
 
1.1 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει, να εξηγήσουν στους 
μαθητές, πώς να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στο Facebook (20  
λεπτά) 
 

2. Εργασία 2: Ρυθμίσεις  λογαριασμού Facebook 
 
2.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
αλλάξουν τις ρυθμίσεις λογαριασμού του λογαριασμού τους στο 
Facebook (30  λεπτά)  
 
2.2 Οι ενήλικες μαθητές μπορούν, να αλλάξουν στις ρυθμίσεις του 
λογαριασμού τους: 

 Φωτογραφία προφίλ 

 Φωτογραφία εξωφύλλου 



Σ ε λ ί δ α  | 2 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

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 

 

 Ρυθμίσεις απορρήτου, για παράδειγμα, ποιος μπορεί να δει 
τις δημοσιεύσεις σας, πώς μπορούν να σας βρουν και να 
επικοινωνήσουν μαζί σας κ.λπ.  

 Προβολή και κοινοποίηση, για παράδειγμα, ποιος μπορεί να 
δημοσιεύσει στο προφίλ σας, ποιος μπορεί να δει τις 
αναρτήσεις, στις οποίες έχετε προστεθεί με ετικέτα στο 
προφίλ σας κ.λπ.   

 Αποκλεισμός χρηστών ή αποκλεισμός μηνυμάτων  

 Γλώσσα  

 Ειδοποιήσεις για σχόλια, ετικέτες, υπενθυμίσεις, αιτήματα 
φιλίας κ.λπ.  

 
3. Εργασία 3: Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού Facebook 

 
3.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, τι 
αλλαγές πρέπει να κάνουν στο λογαριασμό τους στο Facebook (βλ. 
Συνοδευτικό υλικό 1)  (30  λεπτά) 
 

4. Εργασία 4: Σύνοψη (10 λεπτά) 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Αλλαγή ρυθμίσεων στο λογαριασμό 

του Facebook 

  

 

1. Αλλαγή φωτογραφίας προφίλ  

2. Αλλαγή φωτογραφίας εξωφύλλου  

3. Αλλαγή γλώσσας – Ελληνικά  

4. Αλλαγή των ειδοποιήσεων: 

α. Σχόλια: Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων Push 

(ειδοποίηση, ενώ δεν είσαι ενεργός στο Fb) 

β. Ετικέτες: Φίλοι 

γ. Αιτήματα φιλίας: Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων 

Push (ειδοποίηση, ενώ δεν είσαι ενεργός στο Fb) 

δ. Περισσότερη δραστηριότητα για εσάς: 

Απενεργοποίηση  


