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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 7 – Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Gmail  

Διάρκεια: 70 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στο 
Google E-mail (Gmail). Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι μαθητές 
θα καταλάβουν τι είναι το Gmail, πώς λειτουργεί το Gmail, πώς να 
αναγνωρίζουν έναν λογαριασμό Gmail και τα οφέλη του Gmail. 

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 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Gmail  
 
1.1 Ξεκινήστε την άσκηση με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι 
μαθητές τι είναι το Gmail https://www.youtube.com/watch? 
v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable    (2 λεπτά) 
 
1.2 Συζήτση γύρω από το βίντεο (15 λεπτά) 

 Τι είναι το Gmail  

 Πως λειτουργεί 

 Πως να αναγνωρίσουμε έναν λογαριασμό Gmail 
 
1.3 δώστε μια κόλλα Α4 που καταγράφει διαφορετικούς 
λογαριασμούς (Φυλλάδιο 1) σε όλους τους μαθητές (5 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable
https://www.youtube.com/watch?v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable
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1.4 Οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν ποιοι από αυτοί είναι 
λογαριασμοί Gmail (15 λεπτά) 
1.5 Συζητήστε τα αποτελέσματα με όλη την τάξη (10 λεπτά) 
 

2. Άσκηση 2 Πλεονεκτήματα του Google Email (Gmail) 
 
2.1 Συζητήστε με όλη την τάξη τα πλεονεκτήματα του Google Email 
(Gmail) (15 λεπτά)  

 Χώρος αποθήκευσης: Το Google Email προσφέρει έναν 
τεράστιο χώρο αποθήκευσης 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο οπουδήποτε 

 Συγχρονισμός με Android: Οι χρήστες Android μπορούν να 
συγχρονίσουν αυτόματα τον λογαριασμό τους Android με 
τον λογαριασμό τους Google 

 Εύκολη αναζήτηση στα email 

 Οργάνωση email: Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 
φακέλους για να διατηρήσουν τα email τους οργανωμένα 

 
3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή στο Google E-mail - Gmail 

 

 

 


