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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία
Υπο-Ενότητα 2 Τίτλος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σχέδιο Μαθήματος 15 - Κανάλια YouTube
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι, να παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης καναλιών στο
YouTube.

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
1.1 Ξεκινήστε αυτήν την εργασία με ένα βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=l0eM1_JVqHE&feature=emb_title&ab_channel
=TeamYouTube%5BHelp%5D (4 λεπτά)
2. Εργασία 2: Κανάλια YouTube
Βασικές εργασίες

2.1 Συζήτηση για το βίντεο (20 λεπτά)
 Τι είναι ένα κανάλι YouTube;
 Πώς λειτουργεί ένα κανάλι YouTube;
 Γιατί είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα κανάλι YouTube;
3. Εργασία 3: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο YouTube
3.1 Οι μαθητές θα πρέπει, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο YouTube (10
λεπτά)
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4. Εργασία 4: Αναζήτηση και εύρεση καναλιών στο YouTube
4.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να αναζητήσουν
κανάλια στο YouTube (20 λεπτά)
4.2 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να παρέχουν στους μαθητές, (βλ. Συνοδευτικό υλικό
1), μια λίστα με κανάλια YouTube για αναζήτηση (5 λεπτά)
4.3 Οι μαθητές πρέπει, να αναζητήσουν τα κανάλια στο YouTube (25 λεπτά)
5. Εργασία 5: Σύνοψη (10 λεπτά)
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚO 1: Αναζήτηση καναλιών στο YouTube

1. Google
2. Alpha Κύπρος
3. ANT1 TV Ελλάδα
4. Council of the EU (Συμβούλιο της ΕΕ)
5. Digital Single Market (Ενιαία Ψηφιακή Αγορά)
6. European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
7. Visit Cyprus (Επισκεφθείτε την Κύπρο)
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