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ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ EDUWEB 

 Συμμετοχή στο Ψηφιακό πρωτάθλημα μεγάλη εμπειρία. 

 

 Πιστεύω στον εθελοντισμό και μπορώ να συνεισφέρω 

και με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία – στους ψηφιακά 

αποκλεισμένους. 

 

 Γιατί θα ενισχύσω τις δικές μου ψηφιακές δεξιότητες με 

νέες εφαρμογές και εργαλεία. 



YOUTUBE 

 Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα 

που δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης βίντεο για 

θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγίας 

και διασκέδασης. 

 

 Έχω διαλέξει το YouTube διότι έχει αποδειχθεί  ότι 

είναι ο κυριότερος τρόπος ψυχαγωγίας στο 

διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. 

 



Κατηγορία : Ψυχαγωγία στο διαδίκτυο 

 Ψηφιακές δεξιότητες που αναπτύσσει κάποιος μέσω 
αυτής της κατηγορίας: 
• Πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
• Αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων,  πληροφοριών 

και ψηφιακού περιεχομένου. 

 Ποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό; 

• Κάθε χρήστης με βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο 
διαδίκτυο και σε πιο προχωρημένο στάδιο gmail 
account, αφoύ το YouTube ανήκει στην πλατφόρμα της 
Google. 



Υλικό μαθημάτων 

 Μάθημα 1: Χρήση του Youtube χωρίς λογαριασμό 
 Μάθημα 2: Δημιουργία Λογαριασμού 
 Μάθημα 3: Χρήση του YouTube με λογαριασμό 
 Μάθημα 4: Δημιουργία καναλιού 

 
Όπως έχουμε αποφασίσει όλες οι ομάδες, έτσι κι εγώ 
δημιούργησα υλικό – μαθήματα σε ηλεκτρονική μορφή βήμα με 
βήμα που θα εκτυπωθεί, αλλά και βίντεο που δείχνουν πως 
μπορεί κάποιος να εφαρμόσει το μάθημα μόνος του, σε όποιο 
χρόνο μπορεί και θέλει.  

 



Πιλοτική Εφαρμογή 

 Δοκίμαζα το υλικό που ετοίμαζα συνεχώς με άτομα του 

οικογενειακού  μου περιβάλλοντος που ήθελαν να μάθουν 

τη χρήση του YouTube. 

 Συνεχείς διορθώσεις  και πάλι από την αρχή. 

 Δύσκολη εργασία αλλά άξιζε τον κόπο! 

 

 

 

 



Δείγμα μαθήματος  

 Μάθημα 1 – Χρήση YouTube χωρίς λογαριασμό (Flip Book) 

 Μάθημα 1 – Χρήση YouTube χωρίς λογαριασμό (Video) 
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Σημερινό Εργαστήριο  

Σήμερα στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει θα 
εκπαιδεύσω την κα Ελεονώρα την καθηγήτρια μου των 
Αγγλικών για δημιουργία καναλιού στο YouTube! 

 

Θα σας δω εκεί! 

 

Ευχαριστώ! 


