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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 3  Τίτλος: Υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων 

Σχέδιο Μαθήματος 16  –  Εισαγωγή στις  υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι η εισαγωγή στις υπηρεσίες 
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου)  

Εργαλεία/ Υλικά 
 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Εισαγωγή στις  υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων 
μηνυμάτων 

 
1.1 Ξεκινήστε την εργασία με το βίντεο: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AtP874lpenI&ab_channel=raza
mith  (2  λεπτά) 

 
1.2 Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με το βίντεο (15  λεπτά) 

 Τι είναι οι υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων; 

 Πώς λειτουργούν;  

 Ποια είναι η σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνίες; 

 Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων; 
 

2. Εργασία 2: Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες 
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtP874lpenI&ab_channel=razamith
https://www.youtube.com/watch?v=AtP874lpenI&ab_channel=razamith
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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 

2.1 Ξεκινήστε την εργασία με το βίντεο: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KbWfzyQBWrU&ab_channel=DataIs
Beautiful 
  (5 λεπτά) 

 
2.2 Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με το βίντεο (15  λεπτά) 

 Η εξέλιξη των υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων  

 Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων 
μηνυμάτων   

 
3. Εργασία 3: Πρόγραμμα εκπαιδευτικής κατάρτισης DIGITALISEME 

σχετικά με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 
3.1 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, σε 
ποιες υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων θα επικεντρωθούν σε αυτήν 
την κατάρτιση: (25 λεπτά) 

 Messenger 

 Viber 

 Whatsapp 

 Skype 
 

4. Εργασία 4: Σύνοψη (10 λεπτά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbWfzyQBWrU&ab_channel=DataIsBeautiful
https://www.youtube.com/watch?v=KbWfzyQBWrU&ab_channel=DataIsBeautiful

