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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 16 – Εφαρμογές Google Drive  

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην 
αποθήκευση αρχείων στο διαδίκτυο και το Google Drive. Στο τέλος 
αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα καταλάβουν τι είναι το Google 
Drive, ποιες οι εφαρμογές του Google Drive και ποιες οι κύριες 
λειτουργίες του Google Drive. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Κόλλα Α3 

 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 
 

Κύριες ασκήσεις  

 Άσκηση 1: Εισαγωγή στις εφαρμογές του Google Drive  
 
1.1 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές 
τι είναι τα Έγγραφα (Google Docs) 
https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google  
(2 λεπτά) 
 
1.2 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές 
τι είναι τα Υπολογιστικά φύλλα (Google Sheets) 

https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google
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https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google   
(2 λεπτά) 
 
1.3 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές 
τι είναι οι Παρουσιάσεις (Google Slides) 
https://www.youtube.com/watch?v 
=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org    (2 λεπτά) 
 
1.4 Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο για να καταλάβουν οι μαθητές 
τι είναι οι Φόρμες (Google Forms) https://www.youtube.com/watch? 
v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google   (2 λεπτά) 
 
1.5 Συζήτηση γύρω από τα βίντεο (15 λεπτά) (Φυλλάδιο 1) 

 Τι είναι τα Έγγραφα 

 Τι είναι τα Υπολογιστικά Φύλλα 

 Τι είναι οι Παρουσιάσεις 

 Τι είναι οι Φόρμες 
 
1.6 Γράψτε τους ορισμούς σε διαφορετικά χαρτάκια σημειώσεων:   
(10 λεπτά) (Φυλλάδιο 2) 

 Google Drive 

 Έγγραφα 

 Υπολογιστικά Φύλλα 

 Παρουσιάσεις 

 Φόρμες 
 
1.4 Δώστε τους μαθητές μια κόλλα Α3 με τους ορισμούς. Όλοι οι μαθτές 
να αντιστοιχίσουν τα χαρτάκια σημειώσεων με τους ορισμούς. 
(Φυλλάδιο 3) (15 λεπτά) 
 

 Άσκηση 2: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή στις εφαρμογές του Google Drive 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. Google Drive Το Google Drive είναι μια δωρεάν υπηρεσία 
αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο που 
προσφέρεται από την Google. Σας επιτρέπει να 
διατηρείτε όλη τη δουλειά σας σε ένα μέρος σε 
διαφορετικές μορφές αρχείων και να έχετε 
πρόσβαση στα αρχεία σας οπουδήποτε από 
οποιαδήποτε συσκευή. Με έναν λογαριασμό 
Google, ένας χρήστης μπορεί να συγχρονίσει 
έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ. από τον υπολογιστή, 
το tablet ή τις κινητές συσκευές. Προσφέρει 15 GB 
δωρεάν αποθηκευτικού χώρου και αυτό το ποσό 
κατανέμεται στο Google Drive, το Gmail και τις 
Φωτογραφίες Google. Οι χρήστες μπορούν να 
πληρώσουν 1,59 £ / μήνα για 100 GB έως 239,99 £ / 
μήνα για 30 TB. 

2. Έγγραφα (Google Docs) Το Google Docs είναι ένας επεξεργαστής κειμένου 
στο Διαδίκτυο που παρέχει στους χρήστες την 
δυνατότητα να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο 
με συναδέλφους ή άλλα άτομα για να 
δημιουργήσουν, να μοιραστούν αρχεία. 

3. Υπολογιστικά φύλλα (Google Sheets) Το Google Sheets είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
υπολογιστικών φύλλων που επιτρέπει στους 
χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται 
υπολογιστικά φύλλα και να συνεργάζονται με τους 
άλλους. 

4. Παρουσιάσεις (Google Slides) Το Google Slides είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
παρουσιάσεων που επιτρέπει στους χρήστες να 
δημιουργούν και να μορφοποιούν παρουσιάσεις και 
να συνεργάζονται με πολλά ή με ένα άτομο 
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5. Φόρμες (Google Forms) Το Google Forms είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 
διαδικτυακές έρευνες, φόρμες αξιολόγησης και 
κουίζ και να τις κοινοποιούν σε άλλα άτομα ή 
ομάδες. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Εισαγωγή στις εφαρμογές του Google Drive 

 

 

  

Το _________ είναι μια δωρεάν υπηρεσία 

αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο που 

προσφέρεται από την Google. Σας επιτρέπει να 

διατηρείτε όλη τη δουλειά σας σε ένα μέρος σε 

διαφορετικές μορφές αρχείων και να έχετε 

πρόσβαση στα αρχεία σας οπουδήποτε από 

οποιαδήποτε συσκευή. Με έναν λογαριασμό 

Google, ένας χρήστης μπορεί να συγχρονίσει 

έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ. από τον 

υπολογιστή, το tablet ή τις κινητές συσκευές. 

Προσφέρει 15 GB δωρεάν αποθηκευτικού 

χώρου και αυτό το ποσό κατανέμεται στο 

Google Drive, το Gmail και τις Φωτογραφίες 

Google. Οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν 

1,59 £ / μήνα για 100 GB έως 239,99 £ / μήνα 

για 30 TB. 

Το __________ είναι ένας 

επεξεργαστής κειμένου στο 

Διαδίκτυο που παρέχει στους 

χρήστες την δυνατότητα να 

συνεργάζονται σε πραγματικό 

χρόνο με συναδέλφους ή άλλα 

άτομα για να δημιουργήσουν, να 

μοιραστούν αρχεία. 

Το ___________ είναι μια 

διαδικτυακή εφαρμογή 

υπολογιστικών φύλλων που 

επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν, να 

επεξεργάζονται 

υπολογιστικά φύλλα και να 

συνεργάζονται με τους 

άλλους. 

Το ________ είναι μια 

διαδικτυακή εφαρμογή 

παρουσιάσεων που 

επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν και να 

μορφοποιούν παρουσιάσεις 

και να συνεργάζονται με 

πολλά ή με ένα άτομο 

Το _______ είναι μια 

διαδικτυακή εφαρμογή που 

επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν διαδικτυακές 

έρευνες, φόρμες 

αξιολόγησης και κουίζ και να 

τις κοινοποιούν σε άλλα 

άτομα ή ομάδες. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Εισαγωγή στις εφαρμογές του Google Drive 

 

 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. Google Drive  

2. Έγγραφα (Google Docs)  

3. Υπολογιστικά φύλλα (Google Sheets)  

4. Παρουσιάσεις (Google Slides)  

5. Φόρμες (Google Forms)  

 


