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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 1 Τίτλος: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - E-mail 

Σχέδιο Μαθήματος 4  – Απάντηση και προώθηση e-mail 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι, να παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για το πώς να απαντήσετε και να 
προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 
 

Εργαλεία/ Υλικά 

 Συνοδευτικό υλικό 1 

 Συνοδευτικό υλικό 2 

 Συνοδευτικό υλικό 3 

 Συνοδευτικό υλικό 4 

 Συνοδευτικό υλικό 5 

 Συνοδευτικό υλικό 6  
 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Απάντηση σε e-mail    
 

1.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να στείλουν στους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μαθητών το ακόλουθο e-mail 
(βλ. Συνοδευτικό υλικό 1)  (10 λεπτά) 
 
1.2 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
απαντήσουν στο e-mail   (15  λεπτά) 
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1.3 Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα πρέπει, να απαντήσουν σε αυτό 
το e-mail και να συστηθούν (βλ. Συνοδευτικό υλικό 2)  (15  λεπτά)  
 

2. Εργασία 2: Απάντηση σε όλους  
 
2.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να στείλουν στους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μαθητών το ακόλουθο e-mail  
(βλ. Συνοδευτικό υλικό 3)  (10 λεπτά)  
 
2.2 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
απαντήσουν σε όλους τους παραλήπτες (15  λεπτά) 
 
2.3 Οι ενήλικες μαθητές θα πρέπει, να απαντήσουν σε όλους τους 
παραλήπτες σε αυτό το e-mail   (βλ. Συνοδευτικό υλικό  4)  (15 λεπτά) 
 

3. Εργασία 3:  Προώθηση e-mail    
 

3.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να στείλουν στους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μαθητών το ακόλουθο e-mail   
(βλ. Συνοδευτικό υλικό  5)  (10  λεπτά) 
 
3.2 Οι εκπαιδευτές πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, πώς να 
προωθήσουν το e-mail  (15  λεπτά) 
 
3.3 Οι μαθητές θα πρέπει, να προωθήσουν το e-mail στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  chrystalla@emphasyscentre.com  (βλ. Συνοδευτικό 
υλικό  6)  (15 λεπτά) 
 

4. Εργασία 4: Σύνοψη (10 λεπτά) 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Απάντηση σε ένα e-mail     

 

 

 

 

 

 

  

 ΠΡΟΣ: Όλοι οι μαθητές  

 Δεύτερο e-mail    

Γεια σε όλους, 

Αυτό είναι το δεύτερο μας  e-mail 

Να έχετε μια όμορφη και παραγωγική 

εβδομάδα! 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Emphasys  
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Απάντηση σε ένα e-mail     

 

 

 

 

  

chrystalla@emphasyscentre.com 

Δεύτερο e-mail  

Γειά σου δασκάλα. 

Είμαι η Μαρία. 

Ελπίζω να είσαι κι εσύ καλά. 

 

Ευχαριστώ,  

Ομάδα DIGITALISE ME  

mailto:chrystalla@emphasyscentre.com
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 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3: Απάντηση σε όλους  

 

 

  

ΠΡΟΣ: Όλοι οι μαθητές  

 Απάντηση σε όλους 

Γεια σε όλους, 

Αυτό είναι το τρίτο μας e-mail  

Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα! 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Emphasys 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4: Απάντηση σε όλους  

 

 

  

chrystalla@emphasyscentre.com ; demetra@emphasyscentre.com  

 Απάντηση σε όλους 

Γεια σε όλους, 

Είμαι η Μαρία. Χάρηκα για τη γνωριμία! 

Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα! 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα DIGITALISE ME 

 

 

mailto:chrystalla@emphasyscentre.com
mailto:demetra@emphasyscentre.com
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 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5: Προώθηση ενός e-mail   

 

 

  

ΠΡΟΣ: Όλοι οι μαθητές  

 Προώθηση e-mail  

Γεια σε όλους, 

Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο 

εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. 

Τα λέμε σύντομα. 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Emphasys 
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 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6: Προώθηση ενός e-mail   

 

 

  

stelios@emphasyscentre.com 

 Προώθηση e-mail  

Γεια σε όλους, 

Είμαι η Μαρία. Σας ευχαριστώ για όλα! 

ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ! 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα DIGITALISE ME 

 

 

 

mailto:stelios@emphasyscentre.com

