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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 2  Τίτλος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Σχέδιο Μαθήματος 11  – Προσθήκη φίλων, "Like - Μου αρέσει" σε σελίδες και συμμετοχή σε ομάδες 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι, να παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για το πώς να αναζητήσουμε και 
να προσθέσουμε φίλους, να κάνουμε Like σε σελίδες και να γίνουμε 
μέλος σε ομάδες. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου)  

Εργαλεία/ Υλικά 
 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook 
 
 

2. Εργασία 2: Αναζήτηση και προσθήκη φίλων 
 
2.1 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει, να εξηγήσουν στους 
μαθητές, πώς να αναζητήσουν  φίλους στο Facebook (30  λεπτά)  
 
2.2 Οι ενήλικες μαθητές πρέπει, να  αναζητήσουν και να προσθέσουν 
ως φίλους όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος  (30  λεπτά) 
 

3. Εργασία 3: Αναζήτηση σελίδων ή ομάδων 
 

3.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς 
να αναζητούν σελίδες και ομάδες στο Facebook  (20  λεπτά) 
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3.2 Οι μαθητές πρέπει, να αναζητήσουν σελίδες και ομάδες, για 
να ακολουθήσουν στο Facebook (30 λεπτά) 

 

 Σελίδα Facebook: Emphasys Centre 

 Σελίδα Facebook: DigitaliseMe project  

 Ομάδα: E-Café @ Emphasys Centre 
 

4. Εργασία 4: Κάνε Like σε μια σελίδα 
 
4.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
κάνουν Like σε μια σελίδα στο Facebook (30  λεπτά) 
 
4.2 Οι μαθητές θα πρέπει, να κάνουν Like στις σελίδες «Emphasys 
Centre» και «DigitaliseMe» στο Facebook (30  λεπτά) 
 

5. Εργασία 5:  Γίνετε μέλος μιας ομάδας Facebook 
 
5.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
ενταχθούν σε μια ομάδα στο Facebook (30  λεπτά) 
 
5.2 Οι μαθητές θα πρέπει, να ενταχθούν στην ομάδα Facebook «e-
Café @ Emphasys Centre» (30  λεπτά) 
 

6. Εργασία 6: Σύνοψη (10 λεπτά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/emphasyscentre
https://www.facebook.com/digitaliseme.project
https://www.facebook.com/groups/368074320501058

