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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 3: Διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων – Google Drive    

Σχέδιο μαθήματος 15 – Εισαγωγή στον διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης αρχείων και το Google Drive    

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος μαθήματος είναι μια περίοδος 
εισαγωγής για την αποθήκευση αρχείων στο διαδίκτυο και το Google 
Drive. Στο τέλος αυτής της περιόδου, οι μαθητές θα καταλάβουν τι είναι 
το Google Drive και τις κύριες δυνατότητες του Google Drive. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / 
εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στον διαδικτυακό τόπο αποθήκευσης 
αρχείων και το Google Drive    

 
1.1 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές τι 
είναι ο διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων  
https://www.youtube.com/watch?v=4 
78TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse n (3 λεπτά) 
 
1.2 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές τι 
είναι το Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google     
(2 λεπτά) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google
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1.3 Συζήτηση γύρω από το βίντεο (15 λεπτά) 

 τι είναι ο διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων   

 τι είναι το Google Drive 

 πως λειτουργεί το Google Drive 
 

2. Άσκηση 2: Κύριες ιδιότητες του Google Drive 
 
2.1 Συζητήστε με όλη την τάξη ποιες οι κύριες ιδιότητες του Google Drive 
(15 λεπτά)  

 Συγχρονισμός 

 Διαθέσιμο σε iOS και Android  

 Ενσωματωμένο με εξωτερικές εφαρμογές όπως QR Code, mind 
map κλπ.  

 Επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων έως 1,02 εκατομμύρια 
χαρακτήρες, υπολογιστικά φύλλα έως 5 εκατομμύρια 
χαρακτήρες, παρουσιάσεις έως 100 MB και ιστοσελίδες Google 
έως και 20000.000 χαρακτήρες ανά σελίδα 

 
3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 

 


