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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 2  Τίτλος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Σχέδιο Μαθήματος 8  – Εισαγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του πλάνου μαθήματος είναι μια εισαγωγή στον κόσμο 
των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 
  

Εργαλεία/ Υλικά 
 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Εισαγωγή στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 
1.1 Ξεκινήστε το μάθημα με το βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=N_DNskmUUU4&ab_channel=FutureWor
kplace (3   λεπτά) 
 
1.2 Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με το βίντεο (15  λεπτά) 

 Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 Πώς λειτουργούν ; 

 Ποια είναι η σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνίες; 

 Πλεονεκτήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;  
 

2. Εργασία 2: Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες 
κοινωνικών μέσων  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_DNskmUUU4&ab_channel=FutureWorkplace
https://www.youtube.com/watch?v=N_DNskmUUU4&ab_channel=FutureWorkplace
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2.1 Ξεκινήστε το μάθημα με το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=ihnUg0_eS8Q&ab_channel=CaptainGizmo  
(5 λεπτά) 
 
2.2 Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με το βίντεο (15  λεπτά) 

 Η εξέλιξη των πλατφόρμων κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

 Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων  
 

3. Εργασία 3: Διαδικτυακή μάθηση 
 
3.1 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό 
εργαλείο https://learningapps.org/, για να επιβεβαιώσουν τη γνώση των 
συμμετεχόντων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (15 λεπτά) 
 

4. Εργασία 4: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης DIGITALISE ME 
σχετικά με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 
4.1 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει, να εξηγήσουν στους μαθητές, σε ποιες 
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης θα επικεντρωθούν σε αυτή την 
κατάρτιση: (25 λεπτά) 

 Facebook 

 Youtube 
 

5. Εργασία 5: Σύνοψη (10 λεπτά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihnUg0_eS8Q&ab_channel=CaptainGizmo
https://learningapps.org/

