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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 8 – Κατανόηση των βασικών ορισμών που σχετίζονται με το e-mail  

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς όρους που 
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 

 Κόλλα A3  

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2  

 Φυλλάδιο 3 

 Φυλλάδιο 4 

 Φυλλάδιο 5 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Κατανόηση των βασικών ορισμών που 
σχετίζονται με το e-mail 

 
1.1 εξηγήστε στους μαθητές τους παρακάτω ορισμούς: (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)  

 Αναγνωριστικό χρήστη (User ID) 
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 Όνομα Τομέα (Domain name / Host name) 
 

2. Άσκηση 2: Κατανόηση των βασικών ορισμών που 
σχετίζονται με το e-mail: Ομαδική άσκηση  
 

2.1 γράψτε τους ορισμούς των πιο κάτω σε χαρτάκια σημειώσεων:   
(10 λεπτά) (Φυλλάδιο 2) 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)  

 Αναγνωριστικό χρήστη (User ID) 

 Όνομα Τομέα (Domain name / Host name) 
 
2.2 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται 
από 2-3 άτομα. (5 λεπτά) 
 
2.3 Δώστε τους μαθητές μια κόλλα Α3 με τους ορισμούς. Πρέπει να 
τους αντιστοιχίσουν με τα χαρτάκια σημειώσεων. (Φυλλάδιο 3) (15 
λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Κατανόηση των βασικών ορισμών που 
σχετίζονται με το e-mail 

 
3.1 δώστε μερικά παραδείγματα email στους μαθητές. Οι μαθητές θα 
πρέπει να είναι σε θέση  να ξέρουν τι είναι το  email, το 
αναγνωριστικό χρήστη/όνομα χρήστη και το όνομα τομέα (15 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 4) 
 
3.2 Δώστε τις απαντήσεις σε όλη την τάξη (10 λεπτά) (Φυλλάδιο 5) 
 

4. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή στο Google E-mail - Gmail 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E-mail Ένα email είναι μια μέθοδος που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να στείλει 
πληροφορίες από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, 
χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν να έχουν διαφορετικές 
μορφές, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. Τα 
email προορίζεται ιδανικά για απευθείας 
επικοινωνία με όλο τον κόσμο, χωρίς κόστος και 
χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των παραληπτών. 
 

2. Αναγνωριστικό χρήση/όνομα χρήση: 
User ID/Username  

Το αναγνωριστικό χρήστη είναι μια μοναδική 
ταυτότητα (δύο λογαριασμοί δεν μπορούν να έχουν 
το ίδιο αναγνωριστικό) σε έναν συγκεκριμένο 
διακομιστή. 
 

3. Όνομα τομέα: Domain name / Host 
name  

Ο τομέας είναι η τοποθεσία από την οποία 
αποστέλλεται το email. Αυτό αναφέρεται στον 
διακομιστή αλληλογραφίας (εκεί όπου είναι ο 
υπολογιστής) στον οποίο παραλήπτης έχει το 
«γραμματοκιβώτιο». Για παράδειγμα, @ gmail.com, 
@ yahoo.com, @ outlook.com 
 

 

 

 

 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 4 

 

 
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 2: Εισαγωγή στο Google E-mail - Gmail 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Κατανόηση των βασικών ορισμών που σχετίζονται 

με το e-mail 

 

 

 

 

Ορισμός: Sticky notes: 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):  

2. Αναγνωριστικό χρήστη/όνομα χρήστη: 
User ID/Username 

 

3. Όνομα τομέα: Domain name/Host 
name 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4: Κατανόηση των βασικών ορισμών που σχετίζονται 

με το e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fine2workproject@gmail.com 

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):  

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):  

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

1. Ηλεκτορικό ταχυδρομείο (Email):  

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):  

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 7 

 

 
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 5: Κατανόηση των βασικών ορισμών που σχετίζονται 

με το e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):  

Chrystalla_thrasy@gmail.com 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

Chrystalla_thrasy 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

gmail.com 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): 

maria.81.andreou@gmail.com 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

maria.81.andreou 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

gmail.com 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): 

chrystalla@emphasyscentre.com 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

chrystalla 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

emphasyscentre.com 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): 

andreas_pana_90@hotmail.com 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

andreas_pana_90 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

Hotmail.com 

fine2workproject@gmail.com 
1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): 

fine2workproject@gmail.com 

2. Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

fine2workproject 

3. Όνομα τομέα(Domain Name): 

gmail.com 


