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ΕΡΓΟ: ENTRE4ALL ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΨΗΔΙΑΚΕΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Τεχνικές και
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Ενότητα
Αριθμός
Δραστηριότητας
Θέμα

2. Ψηφιακές Δεξιότητες
M2-T4-A1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Επίπεδο 3 - 4:

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

-

Για να μάθετε ποια είναι τα στοιχεία και τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας

-

Για να μάθετε πώς να επιλέγετε λογισμικό.

Μαθησιακή
Προσέγγιση

☒ Μικτές ευκαιρίες μάθησης
☒ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
☐Εκμάθηση βάσει εργασίας
☐ Άλλο (διευκρινίστε)

Τεχνικές
κατάρτισης

Διάλεξη

Διάρκεια

☒ Φυσική Εκπαίδευση (Face-to-Face)
☒ Ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθηση
☐ Κοινοτική εργασία

90 ΛΕΠΤΑ

Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

Αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστές, προβολέα, στυλό, πίνακα, τραπέζια,
καρέκλες, προσωπικούς υπολογιστές, post-it note, flip board

Οι
συμμετέχοντες
θα χρειαστούν:

Στυλό και τετράδιο

Συνημμένα
φύλλα εργασίας

I.1-1_ Parts of a website - Handout for the students
I.1-2_ Pros and cons of website development software - For the lecturer

ΕΡΓΑΣΙΑ 1:
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Ξεκινήστε το μάθημα με την εισαγωγή της διάλεξης, αφήστε τους συμμετέχοντες
να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το ιστορικό τους.
Κύρια
καθήκοντα/
Διαδικασία

ΕΡΓΑΣΙΑ 2: Συνεχίστε με την προβολή της παρουσίασης Power Point του
διδακτικού υλικού. Πριν δείξετε τη διαφάνεια αρ. 47: Συζητήστε με τους
συμμετέχοντες ποια είναι τα οφέλη μιας ιστοσελίδας. Γράψτε τις προτάσεις τους
σε έναν πίνακα.
ΕΡΓΑΣΙΑ 3: Πριν από την εμφάνιση της διαφάνειας αρ. 48: Δώστε το φύλλο
εργασίας και αφήστε τους μαθητές να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που
λείπουν. (10 λεπτά). Εμφάνιση διαφανειών αριθ. 48 - 51 και συζητήστε τα
αποτελέσματά τους.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Δείξτε Τα "χειρότερα παραδείγματα ιστότοπων" και τα "καλύτερα
παραδείγματα ιστότοπων" της Google και συζητήστε με τους συμμετέχοντες για
τις διαφορές μεταξύ των εμφανιζόμενων
ΕΡΓΑΣΙΑ 5: Πριν από την εμφάνιση της διαφάνειας αρ. 53 συζητήστε με τους
συμμετέχοντες ποια μέρη λείπουν από το φυλλάδιο σε σύγκριση με ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα.
ΕΡΓΑΣΙΑ 6: Εμφάνιση διαφανειών 53 - 55.
ΕΡΓΑΣΙΑ 7: Διαφάνεια 56 - δείξτε στους συμμετέχοντες αρχικές σελίδες
λογισμικού σχεδιασμού ιστοσελίδων και συζητήστε τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα κάθε λογισμικού. Βοήθεια: https://websitesetup.org/web-designsoftware/
Πρόσθετη πρόταση σχετικά με αυτό το βήμα: έρευνα του καλύτερου
λογισμικού σχεδιασμού ιστοσελίδων της τρέχουσας χρονιάς. Μπορείτε να
γράψετε τα ονόματα λογισμικού σε έναν πίνακα και να γράψετε τα υπέρ και
τα κατά.
ΕΡΓΑΣΙΑ 8: Ανακεφαλαιώστε και ολοκληρώστε το μάθημα (5 λεπτά)
Χρήσιμες πηγές
που
αναφέρονται
στο DATABANK
(IO2-A2)

Πηγή:
ENTRE4ALL Εκπαιδευτικό Υλικό
https://www.cleart.com/why-should-i-have-a-website.html
https://websitesetup.org/web-design-software/
Επίπεδο 5:
ΓΝΩΣΕΙΣ
• Εγκατάσταση βασικής ιστοσελίδας
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Δημιουργία βασικής ιστοσελίδας

Συμβουλές

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων
• Προστασία προσωπικών δεδομένων
• Νόμοι επικοινωνίας ηλεκτρονικών
• Σχεδιασμός ιστοσελίδας
Επίπεδο 6:
ΓΝΩΣΕΙΣ
• Προηγμένος σχεδιασμός ιστοσελίδων
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Προηγμένος σχεδιασμός ιστοσελίδων
• Ηλεκτρονικό κατάστημα
• Προστασία δεδομένων
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Σχεδιασμός ιστοσελίδων και δυνατότητες
• Δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού καταστήματος
• Λέξεις-κλειδιά και χρήση μηχανών αναζήτησης
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Φύλλο Εργασίας 1 – Φυλλάδιο
I.1-1 Τμήματα ενός ιστότοπου
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Φύλλο εργασίας 2 – Για τη διάλεξη
I.1-2 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του λογισμικού ανάπτυξης ιστότοπων
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Adobe Dreamweaver CC

Wix

Wordpress

Weebly

Webflow
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