ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
INSTAGRAM 
Μάθημα 1
Κατηγορία: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Περιγραφή Δραστηριότητας: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ INSTAGRAM
Δημιουργία Λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.Instagram.com
Στόχοι:
Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε να:
 Εντοπίζουμε και να ανοίγουμε την ιστοσελίδα του Instagram
 Δημιουργούμε και να συνδεόμαστε σε προσωπικό μας λογαριασμό.
Ψηφιακές δεξιότητες:
 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.
 Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.
Τι θα χρειαστούμε;
Υλικός Εξοπλισμός (Hardware):
 Ηλεκτρονικό υπολογιστή φορητό ή όχι, ή έξυπνη συσκευή.
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Λογισμικό(Software):
 Πρόγραμμα πλοήγησης
Ακροατήριο: 16 ετών και άνω
Χρονική Διάρκεια: 20 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας: 1
Πριν αρχίσουμε βεβαιωνόμαστε ότι ο χρήστης έχει:
 Τη δυνατότητα να χειρίζεται βασικές λειτουργίες ενός Η/Υ ή μιας έξυπνης συσκευής
 Βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο Διαδίκτυο
Διαδικτυακές πλατφόρμες με παρόμοια χρήση:
 www.Facebook.com
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Ας προχωρήσουμε ….
Σημείωση: Για τις ανάγκες του μαθήματος θα δοθεί παρακάτω η διαδικασία
δημιουργίας λογαριασμού στο Instagram.

Δημιουργία
λογαριασμού στο Instagram
(1)

 Ενεργοποιείτε έναν φυλλομετρητή ιστού (Browser) και







στην διεύθυνση πληκτρολογείτε www.Instagram.com .
Στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί, θα παρατηρήσετε
κάποια κενά στα οποία πρέπει να συμπληρώσετε
κάποια στοιχεία
Create an account.
Για να συνδεθείτε μέσω Facebook που είναι η πρώτη
επιλογή που εμφανίζετε στην οθόνη σας, χρειάζεται
απλώς να δώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας
(password) που έχετε και στην πλατφόρμα του
Facebook.
Mobile Phone ή email address: Μια από τις δυο
πληροφορίες αυτές πρέπει να δοθεί, καθώς το
Instagram θα σας στείλει έναν κωδικό είτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο είτε στο κινητό σας

 Name: Πληκτρολογείτε το όνομα και το επίθετό σας χρησιμοποιώντας είτε ελληνικούς είτε
αγγλικούς χαρακτήρες.
 Choose your username: Βάζετε ένα οποιοδήποτε όνομα η ψευδώνυμο, που θα είναι αυτό με το
οποίο θα εμφανίζεστε ως χρήστης.
 Create a password: δημιουργείτε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά
που θα μπαίνετε στο Instagram

Φτάσαμε ήδη στο τέλος του 1ου μαθήματος!!!
Αξιολόγηση του μαθήματος

Στόχος

Κυκλώστε

Δημιουργία λογαριασμού Instagram

ΝΑΙ/ΟΧΙ

