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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρουσίαση της
πλατφόρμας
Πώς να χρησιμοποιείτε έναν
λογαριασμό GOOGLE (email,
drive, πλατφόρμες,
ημερολόγιο κ.λπ.)
Πώς να συνδεθείτε 
Πώς να χρησιμοποιήσετε
την πλατφόρμα για να
αλληλεπιδράσετε με τους/
τις εκπαιδευτικούς

Τι είναι η Google;
Τι είναι ο χώρος μάθησης
Google;
Ποιοι είναι οι στόχοι μας;

Προπαρασκευαστική φάση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρουσίαση του θέματος του
μαθήματος:
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ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι γονείς (εκπαιδευόμενοι/ες) μαθαίνουν τι είναι και πώς να χρησιμοποιούν
έναν λογαριασμό Google, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να ενταχθούν στην
πλατφόρμα Google classroom. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πλατφόρμα.
Το Google Classroom είναι μια δωρεάν πλατφόρμα μικτής μάθησης που
αναπτύχθηκε από την Google για εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατά την περίοδο
της πανδημίας, έγινε πολύ δημοφιλής στα σχολεία, καθώς βοηθά στην
απλοποίηση της δημιουργίας, της διανομής και της βαθμολόγησης των εργασιών. 
Το Google Classroom ενσωματώνει μια ποικιλία άλλων εφαρμογών της Google
για την εκπαίδευση, όπως τα Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Gmail
και Google Calendar σε μια συνεκτική πλατφόρμα για τη διαχείριση της
επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι μαθητές μπορούν να προσκληθούν
να συμμετάσχουν σε μια τάξη μέσω ενός ιδιωτικού "κωδικού τάξης" ή να
εισαχθούν αυτόματα από μια σχολική ιστοσελίδα. Κάθε τάξη δημιουργεί έναν
ξεχωριστό φάκελο στο Google Drive του εκάστοτε χρήστη, όπου ο μαθητής/τρια
μπορεί να υποβάλει εργασίες που θα βαθμολογηθούν από τον καθηγητή. Οι
εργασίες και οι ημερομηνίες λήξης προστίθενται στο Ημερολόγιο Google, όπου
κάθε εργασία μπορεί να ανήκει σε μια κατηγορία ή ένα θέμα. 
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Φάση πρακτικής δραστηριότητας
 
Οι εκπαιδευόμενοι/ες συνδέονται στους λογαριασμούς τους στο Google και στην
πλατφόρμα Google Classroom.
Στη συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες πλοηγούνται στην πλατφόρμα και εξοικειώνονται με αυτήν. 
Προσομοίωση: ο εκπαιδευτής είναι ο δάσκαλος στην πλατφόρμα. Δημιουργεί την
τάξη όπου το υλικό είναι ανεβασμένο σε ειδικούς φακέλους. Οι εκπαιδευόμενοι/
ες καλούνται να συμμετάσχουν στην τάξη ως μαθητές με τους σχετικούς
λογαριασμούς τους. Στην τάξη, βρίσκουν το υλικό και έναν σύνδεσμο Google
meet όπου μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Στην προσομοίωση,
εξηγούνται όλες οι λειτουργίες των πλατφορμών, ώστε οι γονείς να μάθουν πώς
να τις χρησιμοποιούν με τα παιδιά τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γονέων
Προώθηση των γνώσεων σχετικά με τη χρήση πλατφορμών που
προορίζονται για διδακτική χρήση
Υποστήριξη της χρήσης των πλατφορμών διδασκαλίας/μάθησης για τη
συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

"The European Commission support for the
production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contain does not
constitute an endorsement therein.”



 
Χρήση ψηφιακών πλατφορμών μάθησης:

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Google
Classroom

 

. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μετωπικό μάθημα
- Προπαρασκευαστική φάση: Εισαγωγή και διάλεξη

Εργασία σε ζευγάρια 
- Πρακτική φάση: προσομοίωση

Συνεργατική μάθηση
-Οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσσουν εντυπώσεις για την καλύτερη κατανόηση
του μαθήματος

Αξιολόγηση
-Οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσσουν σχόλια με τον καθηγητή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Google Classroom:
https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/classroom/

Εκπαιδευτικό υλικό βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=qSxNLaWm74g
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