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Εισαγωγή
Το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, τα ψηφιακά μέσα και οι έξυπνες
συσκευές, γενικά, έχουν μεταμορφώσει σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα πολλές πτυχές της ιδιωτικής, επαγγελματικής και
κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. 

Η απόκτηση γνώσεων ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και
Επικοινωνίας) και ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στην
αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής πρόκλησης. Η διασφάλιση ότι οι
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
ενεργά στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική, ώστε να έχουμε μια
κοινωνία που δεν αποκλείει κανέναν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως άτομα
ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία δεν μεγάλωσαν στη λεγόμενη
Ψηφιακή Εποχή και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες ψηφιακές
δεξιότητες, για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η
προώθηση της πρόσβασής τους σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης που θα
τους εξοπλίσουν, ώστε να καλύψουν το χάσμα αυτό των ψηφιακών
δεξιοτήτων, καθώς και η επέκταση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
και των μεντόρων που συνεργάζονται μαζί τους θα είναι ο κύριος
στόχος του Ευρωπαικού Προγράμματος DIGITALISE ME. 

Οι ψηφιακές
δεξιότητες αποτελεί

μέρος της
αναθεωρημένης
Ευρωπαϊκής

Αναφοράς για τη διά
βίου μάθηση, και
είναι κάτι που θα

πρέπει να έχουν όλοι
οι πολίτες

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Η Σ  Γ Ι Α  Τ Η  Ψ Η Φ Ι Α Κ Η
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η



Στόχοι του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος DIGITALISE ME

Να προτείνει καινοτόμες
μεθοδολογίες για την
εκπαίδευση και την

κατάρτιση των ενηλίκων
τρίτης ηλικίας, ώστε να 

 βελτιωθούν οι ψηφιακές
τους δεξιότητες και οι

δεξιότητες ΤΠΕ.

1 .
Να βελτιώσει τις ευκαιρίες
πρόσβασης των ενηλίκων
τρίτης ηλικίας σε ποιοτική
κατάρτιση και εκπαίδευση
μέσω της ενίσχυσης της

διατομεακής συνεργασίας σε
τοπικό επίπεδο.

2 .

Να αναβαθμίσει τις διδακτικές και
εκπαιδευτικές δεξιότητες των

εκπαιδευτών μεγαλύτερης ηλικίας
μαθητών, οι οποίοι εργάζονται με
τους τελευταίους, αναπτύσσοντας

και αξιοποιώντας ένα μεικτό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

3 .



Εισαγωγή

ΣΤΟΧΟΙ

Ο «Οδηγός Εκπαιδευτών» παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες στους
εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης του «Προγράμματος Κατάρτισης

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIGITALISE ME». 

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει:

ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

https://www.europarl.europa.eu/portal/el


ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικό
Υλικό - Ενότητες

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΤΙΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



Information & Data Literacy

Ενότητα 1 – Γραμματισμός Πληροφοριών & Δεδομένων στοχεύει στην εξοικείωση των ατόμων
τρίτης ηλικίας με το διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο, παρέχοντας ορισμούς,

παραδείγματα και περιγραφές που σχετίζονται με το γραμματισμό αυτό. Ο κύριος στόχος
αυτής της ενότητας είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με την απόκτηση και τη διαχείριση
πληροφοριών και δεδομένων εντός και εκτός διαδικτύου. Αυτή η ενότητα ασχολείται
επίσης με το χειρισμό και την οργάνωση δεδομένων στον υπολογιστή και τον τρόπο
χρήσης λέξεων-κλειδιών και προηγμένου φιλτραρίσματος.

Τι είναι το διαδίκτυο και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.

Πώς να αναγνωρίσετε συχνά χρησιμοποιούμενα εικονίδια, όπως αρχεία, φακέλους, εφαρμογές,

εκτυπωτές, drivers, συντομεύσεις, κάδο ανακύκλωσης κ.λπ.

Πώς να επιλέξετε και να μετακινήσετε εικονίδια.

Πώς να ανοίξετε και να κλείσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, να ανοίξετε/ ανανεώσετε/

κλείσετε μια ιστοσελίδα, να εμφανίσετε διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε προηγουμένως.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις μηχανές αναζήτησης για διαδικτυακές πληροφορίες.

Πώς να περιηγηθείτε στο ιστορικό του προγράμματος περιήγησης.

Πώς να δημιουργήσετε/ δείτε/ διαγράψετε σελιδοδείκτες.

Πώς να βρείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως εικόνες, ειδήσεις, βίντεο.

Πώς να εκτυπώσετε έγγραφα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες βοήθειας και πώς να κάνετε Σύνθετη
Αναζήτηση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε φίλτρα και λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών.

Πώς να αναγνωρίσετε τους διαφορετικούς τύπους αρχείων, όπως εικόνες, PDF, έγγραφα κλπ.

Πώς να ανοίξετε/ αποθηκεύσετε ένα έγγραφο.

Τι είναι το Google Drive και πώς να συνδεθείτε σε αυτό.

Η ενότητα του Γραμματισμού των Πληροφοριών και των Δεδομένων περιλαμβάνει:



Λέξεις κλειδιά:

A APPLICATION

(ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

B BOOKMARK

(ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ)

D DATA LITERACY 

DESKTOP

DOMAIN

G GOOGLE DRIVE

F FILE (ΑΡΧΕΙΟ)

FOLDER

(ΦΑΚΕΛΟΣ)

I INFORMATION

LITERACY

INTERNET 
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P PRINTER

(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ)

R RECYCLE BIN

(ΚΑΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)

S SEARCH ENGINE

(ΜΗΧΑΝΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣ)

SHORTCUT

BROWSER

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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U URL
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Επικοινωνία &

Συνεργασία
Ενότητα 2 - Επικοινωνία & Συνεργασία παρέχει πληροφορίες στα άτομα τρίτης ηλικίας
σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

τον τρόπο χρήσης του Facebook και του YouTube, τον τρόπο χρήσης υπηρεσιών
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, όπως το Messenger, το Viber, το WhatsApp και το
Skype και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή πολιτότητα. 

Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Πώς να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Facebook/YouTube/Viber/WhatsApp/Skype 

Πώς να ανεβάσετε/ δείτε/επεξεργαστείτε βίντεο 

Πώς να επικοινωνείτε με φίλους και συγγενείς μέσω κειμένου, φωνής και βίντεο.

Πώς να συμπεριφέρεστε στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, να μην κοροϊδεύετε
άλλους, μη χρησιμοποιείτε προσβλητική γλώσσα, να αποφεύγετε να απαντάτε σε
αρνητικά σχόλια με πιο αρνητικούς χαρακτηρισμούς κ.λπ.

Τι να δημοσιεύετε / μη δημοσιεύετε στο διαδίκτυο 

Πώς να διαχειριστείτε ρυθμίσεις, π.χ. λογαριασμούς  μέσων κοινωνικής
δικτύωσης

Η ενότητα Επικοινωνία και Συνεργασίας περιλαμβάνει:
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Δημιουργία Ψηφιακού
Περιεχομένου 

Ενότητα 3 - Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου  παρέχει πληροφορίες στους ενήλικες
μαθητές σχετικά με τις βασικές έννοιες που απαιτούνται, για την αρχή της ανάπτυξης
διαδικτυακού περιεχομένου: στοιχεία και λειτουργίες υπολογιστών και smartphones,

βασικές εφαρμογές, προγράμματα, πλατφόρμες και εργαλεία για εργασία στο
διαδίκτυο. Η ενότητα ασχολείται επίσης με τις κύριες και πιο σχετικές πτυχές του
ισχύοντος κανονισμού για τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία των
δεδομένων, καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται
αυτοί οι τύποι αδειών χρήσης κατά τη δημιουργία νέου περιεχομένου.

Ποια είναι τα διάφορα προγράμματα περιήγησης και πώς να τα χρησιμοποιήσετε
Πώς να οργανώσετε την επιφάνεια εργασίας σας  

Πώς να δημιουργήσετε αρχεία με το Word/ Excel/ PowerPoint/ Ζωγραφική 

Πώς να εργαστείτε στο cloud 

Πώς να χρησιμοποιήσετε συνδέσμους και υπερσυνδέσμους
Πώς να κάνετε ψηφιακές δημιουργίες με νέα εργαλεία (Canva, Infogram...)

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και πώς να τα εφαρμόσουμε στο έργο μας 

Η ενότητα Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου περιλαμβάνει:
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Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ενότητα 4 – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο παρέχει πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους
μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με την προστασία κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών,

όπως κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Η ενότητα παρουσιάζει ορισμένες
έννοιες και διαδικασίες, που θα σας βοηθήσουν να γνωρίζετε, πώς να σερφάρετε
στο Διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο, μαθαίνοντας πώς να προστατεύετε τις συσκευές,

τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο, την υγεία και την ευημερία. 

Τι είναι το Τείχος Προστασίας.

Τι είναι το Λογισμικό προστασίας από ιούς.

Τι είναι οι Εφαρμογές.

Τι είναι το κακόβουλο λογισμικό (malware), το λογισμικό υποκλοπής
(spyware), οι ιοί κ.λπ.

Τι σημαίνει διαδικτυακός εκφοβισμός και έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Πώς να ενεργοποιήσετε ένα τείχος προστασίας.

Πώς να εφαρμόσετε ενημερώσεις.

Πώς να εγκαταστήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς / προγράμματα /

εφαρμογές.

Πώς να προχωρήσετε, όταν σερφάρετε στο Διαδίκτυο για να διατηρήσετε και
να διασφαλίσετε την ασφάλεια.

Η ενότητα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  περιλαμβάνει:
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Επίλυση Προβλημάτων

Ενότητα 5 – Επίλυση Προβλημάτων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για το ποια εργαλεία είναι καταλληλότερα,

ανάλογα με το σκοπό ή την ανάγκη, σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών με
δημιουργικό τρόπο και με την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους χρήστες να λύσουν τα πιο συνηθισμένα
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και να είναι
διαρκώς ενημερωμένοι σε σχέση με την ψηφιακή εξέλιξη. Ταυτόχρονα, θα
εξηγήσει, πώς να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες χρησιμοποιώντας
τεχνολογία και ψηφιακά εργαλεία.

Πώς να κάνετε ενημερώσεις στα προγράμματα και τις εφαρμογές των
υπολογιστών. 

Πώς να αναζητήσετε λύσεις στο Διαδίκτυο. 

Πώς να διατηρείτε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

Πώς να ψωνίσετε στο διαδίκτυο. 

Πώς να κάνετε χρήση Online Banking- ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με ένα smartphone.

Πώς να μοιράζεστε φωτογραφίες στο διαδίκτυο ιδιωτικά. 

Ποια ψηφιακά εργαλεία να χρησιμοποιήσετε για τα χόμπι σας.

Τι είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων.

Η ενότητα Επίλυση Προβλημάτων περιλαμβάνει:
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Κριτικός Γραμματισμός 

Ενότητα 6 - Κριτικός Γραμματισμός  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που
επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να αξιολογούν κριτικά και να
δημιουργούν ή να χειρίζονται τα πολυμέσα. Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να
διαμορφώσει την αντίληψη των μαθητευόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, ως προς την
επιρροή των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας. Οι μαθητευόμενοι θα είναι
εξοπλισμένοι με εργαλεία, για να βοηθηθούν στην κριτική ανάλυση των μηνυμάτων.

Η ενότητα θα προσφέρει επίσης στους μαθητές τρίτης ηλικίας πολλές ευκαιρίες, ώστε
να διευρύνουν την εμπειρία τους στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και να
βοηθηθούν στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία των δικών τους
μηνυμάτων στα μέσα. Οι μαθητές παλαιότερων γενιών θα εξοικειωθούν με
διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, για να είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, να την αξιολογήσουν κριτικά και να αυξήσουν την
αντίληψή τους σχετικά με τους κινδύνους που θέτουν τα νέα μέσα.

Μεταξύ ποιων τύπων πηγών και υπηρεσιών πληροφοριών μπορούμε να
επιλέξουμε.

Γιατί η διαφοροποίηση της επιλογής πηγών συμβουλών ή πληροφοριών
είναι τόσο σημαντική.

Πώς να προσδιορίσετε την αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης.

Πώς να αξιολογήσετε την αξιοπιστία των πληροφοριών που συναντάτε.

Πώς να αξιολογήσετε κριτικά τις πληροφορίες.

Πώς χειραγωγούν τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Γιατί η ασφάλεια στο διαδίκτυο συνδέεται με τον ψηφιακό γραμματισμό.

Πώς να διαχειριστείτε τη φήμη μας στο διαδίκτυο.

Η ενότητα Κριτικός Γραμματισμός περιλαμβάνει:
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Η Επιμόρφωση ενηλίκων βασίζεται στην προώθηση κινήτρων και αυτογνωσίας, πέρα από την
εξέταση της εμπειρίας του μαθητή, ως ένα θεμελιώδες στοιχείο. Λειτουργεί με πρακτικό
περιεχόμενο και εφαρμόζεται σε καθημερινές καταστάσεις (η επίτευξη χρήσιμων άμεσων
αποτελεσμάτων αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές). Υποστηρίζει τη διά βίου εκπαίδευση των
ενηλίκων.

Οι εκπαιδευόμενοι - τα άτομα τρίτης ηλικίας προσπαθούν να καθοδηγήσουν τη μάθησή τους
εστιάζοντας σε εργασίες και επιλύοντας συγκεκριμένα προβλήματα. Για το μαθητή τρίτης
ηλικίας, πρέπει να υπάρχει λόγος μάθησης και η σημασία πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά
τη συνάφεια με τα προβλήματα που έχει και την επίλυσή τους. 

Το πλαίσιο κατάρτισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πρακτικές αμοιβαίου σεβασμού,
συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υποστήριξης και βοήθειας, ανοίγματος και αυθεντικότητας,
ακόμη και ευχαρίστησης, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν πάντα όλοι. δηλαδή  μαθητές
και εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές. Σύμφωνα με το μοντέλο αγωγής των ενηλίκων, το  ευνοϊκό 

 κλίμα για μάθηση έχει ως χαρακτηριστικά την άνεση, την ανεπίσημη ατμόσφαιρα και το
σεβασμό, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος.

Όσο για τους εκπαιδευτές, θεωρούνται διευκολυντές, και ως εκ τούτου, η σχέση τους με τους
μαθητές είναι οριζόντια, με κύριο χαρακτηριστικό το διάλογο, το σεβασμό, τη συνεργασία και την
εμπιστοσύνη.
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Πρακτικές οδηγίες για
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς
ενηλίκων

Περισσότερο πρακτικό, παρά θεωρητικό περιεχόμενο
Προσαρμογή του λόγου/ χρησιμοποιήστε μια κατανοητή γλώσσα
Αργή ομιλία
Να είστε πρακτικοί και άμεσοι
Εμφάνιση επιλογών αντί για οδηγίες 

Χρήση σύντομων και σαφών μηνυμάτων / άμεσης και απλής
ομιλίας
Χρήση απλών όρων
Χρήση γνώριμης γλώσσας

Σεβαστείτε το ρυθμό κάθε μαθητή: τους χρόνους
απόκρισης (σε λεκτικό και πρακτικό επίπεδο εκτέλεσης
μιας εργασίας) του κάθε μαθητή
Εκτέλεση επαναληπτικών δραστηριοτήτων
Κάντε μικρές στάσεις
Δωμάτιο με καλό φωτισμό
Σωστό μέγεθος οθόνης και φωτισμός
Πληκτρολόγιο και ποντίκι με ειδικό σχεδιασμό
Χρήση μεγάλων γραμματοσειρών
Υλικό υποστήριξης με μεγάλους και έντονους χαρακτήρες



Προώθηση της μάθησης μέσω της εμπειρίας (πράξη)

Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε τους μαθητές (προσδοκίες, ενδιαφέροντα,

ανάγκες, ...)

Αποφύγετε τις δραστηριότητες συλλογιστικής που απαιτούν λογική ανάλυση
και αφηρημένες έννοιες
Διαθεσιμότητα πληροφοριών που έχουν ήδη επιλεγεί  

Επιλογή μεθοδολογιών μη τυπικής, αλλά συμμετοχικής εκπαίδευσης
Δώστε στέρεες θεωρητικές γνώσεις
Συμμετοχή των ανθρώπων όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία
σχεδιασμού και μάθησης

Παροχή διδακτικού υλικού που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να είναι ο
διαχειριστής της διαδικασίας (μάθηση όπου και όποτε θέλει)

Μικρές ομάδες μαθημάτων (3-4 άτομα)

Ένας μαθητής ανά υπολογιστή
Ξεκινήστε με παιχνίδια και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες
Εκμεταλλευτείτε τις εμπειρίες ζωής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
Ξεκινήστε από καταστάσεις μέσα σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο
Χρήση της μουσικής και της τέχνης ως συμπληρωματικού μέσου στη μετάδοση
γνώσεων και υλικών
Μην ασκείτε πίεση στη μάθηση/ επίτευξη αποτελεσμάτων

Πρακτικές οδηγίες για
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς
ενηλίκων



Επιθυμητά χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτή – Εγκάρσιες δεξιότητες 

Ενσυναίσθηση

Δημιουργικότητα

Ευελιξία

Επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες Παρουσιάσεων

Επικοινωνιακές Δεξιότητες



http://www.digitaliseme.eu/en

@digitaliseme.project

Επικοινωνήστε μαζί μας

 


