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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία 

Τίτλος μαθήματος: Προώθηση εαυτού και Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας   

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 – Πλασάροντας στον εαυτό μας – Εισαγωγή στο LinkedIn 

Διάρκεια: 45- 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους 
μαθητές τρόπους προώθησης του εαυτού τους στο 
διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας LinkedIn. 

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών που να δείχνει το βίντεο   
 Φορητοί υπολογιστές 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικά  Αν δεν έχετε λογαριασμό στο LinkedIn ή αν έχετε 
και δεν θέλετε να τον μοιραστείτε με τους 
μαθητές σας, δημιουργήστε έναν πριν το μάθημα.  

 Φυλλάδιο ‘6 βήματα για να ξεχωρίσει το προφίλ 
σας στο LinkedIn’  

 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Εισαγωγή (10 λεπτά) 
Για να συνεχίσετε από εκεί που μείνατε στο προηγούμενο 
μάθημα ξεκινήστε την συζήτηση εξηγώντας στους μαθητές 
ότι η εικόνα τους στο διαδίκτυο είναι σημαντική, αφού με 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε ο τρόπος με τον 
οποίο στέλνουμε αίτηση για μια δουλειά και πλέον η 
προώθηση του εαυτού μας είναι απαραίτητη. Επομένως, 
έχει έρθει η ώρα να λάβουμε την εικόνα που βγάζουμε 
στο διαδίκτυο σοβαρά υπόψην. Ένας απός τρόπος για να 
το πετύχουμε είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο 
LinkedIn. 
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2. Εισαγωγή στο LinkedIn (10 λεπτά) 
 
Σε μερικά λεπτά κάντε μια εισαγωγή στο LinkedIn και 
δείξτε στους μαθητές πάνω στον προβολέα διαφανειών 
μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του και τρόπους 
χρήσης του.   
 

3. Δραστηριότητα 1: Εξερεύνηση στο LinkedIn  (15 
λεπτά) 

 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3 ατόμων και δώστε 
τους λίγο χρόνο να εξερευνήσουν το LinkedIn από τον 
λογαριασμό που θα δημιουργήσετε εσείς για τους 
σκοπούς του μαθήματος.  
 

4. Δραστηριότητα 2: Πως θα ξεχωρίσει ένα προφίλ 
(20 λεπτά) 

 
Διανέμετε στους μαθητές το φυλλάδιο ‘6 βήματα για να 
ξεχωρίσει το προφίλ σας στο LinkedIn’ και δώστε τους τις 
απαραίτητες οδηγίες ως προς το πως να κτίσουν το δικό 
τους προφίλ.  
 

5. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

Αξιολόγηση 
Διαγώνισμα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 
Σωστό/Λάθος, Αντιστοίχηση   

 

 


