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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 46 – Επεξεργασία ερωτήσεων      

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στους ενήλικες μαθητές σχετικά με το πώς 
να αντιγράφουν, να διαγράφουν και να προσθέτουν μια ερώτηση 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Άνοιγμα Φόρμας Google    
 
1.1 Όλοι οι μαθητές πρέπει να ανοίξουν την παρουσίαση με όνομα 
‘FINE2WORK Training – Form - exercise 1’ (10 λεπτά) 
 

2. Άσκηση 2: Κατανοήστε πως να αντιγράψετε μια ερώτηση 
 
2.1 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως να αντιγράψουν 
ερωτήσεις σε μια Φόρμα Google (25 λεπτά)  
 
2.2 Οι εκπαιδευτές να εξηγήσουν στους μαθητές πως να 
αντιγράψουν την ερώτηση 1 – Πολλαπλής επιλογής (15 λεπτά) 
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2.3 Όλοι οι μαθητές πρέπει να αντιγράψουν την ερώτηση 1 – 
Πολλαπλής επιλογής στην Φόρμα (25 λεπτά) 
 
2.4 Όλοι οι μαθητές πρέπει να μετονομάσουν την ερώτηση που 
αντέγραψαν σε ‘Question 1 – Multiple choice’ (10 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Κατανοήστε πως να διαγράψετε μια ερώτηση 
 
3.1 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως διαγράψουν μια 
ερώτηση από μια Φόρμα (25 λεπτά) 
 
3.2 Οι εκπαιδευτές να εξηγήσουν στους μαθητές πως να 
διαγράψουν την ερώτηση 1 (15 λεπτά) 
 
3.3 Όλοι οι μαθητές πρέπει να διαγράψουν την ερώτηση 1 (15 λεπτά) 
 

4. Άσκηση 4: Κατανοήστε πως να προσθέσετε μια ερώτηση 
 
4.1 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως να προσθέτουν 
μια συγκεκριμένη ερώτηση (25 λεπτά) 
 
4.2 Όλοι οι μαθητές πρέπει να θέσουν μερικές ερωτήσεις (15 λεπτά) 
 

5. Άσκηση 5: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 


