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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Ψηφιακές Δεξιότητες 

Θέμα 2: Google E-mail - Gmail   

Σχέδιο μαθήματος 13 – Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγραφή μιας ετικέτας (label)    

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε και να 
αφαιρέσετε μια ετικέτα και πώς να μετακινήσετε τα E-mail σε 
ετικέτες. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στις ετικέτες     
 
1.1 Ξεκινήστε το μάθημα με αυτό το βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_ 
channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21  (2 λεπτά) 
 
1.2 Συζήτηση γύρω από το βίντεο (15 λεπτά) 

 Τι είναι μια ετικέτα στο Gmail  

 Πως λειτουργεί 

 Ποια τα πλεονεκτήματα της 
 
 

2. Άσκηση 2: Δημιουργία ετικέτας 

https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21
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2.1 Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν 3 ετικέτες με όνομα 
‘Δουλειά’ , ‘Οικογένεια’, ‘Προσωπικά’ (Φυλλάδιο 1) (25 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Μετακίνηση e-mail σε ετικέτες   
 
3.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει να δείξουν στους μαθητές πως να 
μετακινήσουν emails σε ετικέτες (20 λεπτά) 
 
3.2 Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να μετακινήσουν emails σε τρεις 
ετικέτες (20 λεπτά) 
 

4. Άσκηση 4: Διαγραφή ετικέτας (10 λεπτά) 
 
4.1 Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να διαγράψουν την ετικέτα 
‘Προσωπικά’ (15 λεπτά) 
 

5. Άσκηση 5: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 

  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 3 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Δημιουργία ετικέτας    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΑ 1:  

‘Δουλειά’ 

ΕΤΙΚΕΤΑ 2:  

‘Οικογένεια’ 

ΕΤΙΚΕΤΑ 3:  

‘Προσωπικά’ 


