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Εισαγωγή- Σχετικά με αυτό το αρχείο 
 

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης αποτελούν 
μια εξαιρετική ευκαιρία για τους ηλικιωμένους 
ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει και να 
γνωρίσουν νέα θέματα και ιδέες. Η δια βίου 
μάθηση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική και 
σωματική υγεία καθώς και να ενισχύσει τις 
κοινωνικές επαφές. 

 

“Η επιδίωξη της γνώσης είναι ένα όμορφο πράγμα. Εκτός του ότι μας κρατά 
απασχολημένους ή κοινωνικούς, η εκπαίδευση κεντρίζει την περιέργεια μας και μας 
αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τον ισχυρότερο μυ μας: το μυαλό μας. Και δεν 
λείπουν οι έρευνες που υποδηλώνουν την σημασία του να μένουμε ξύπνιοι και ποτέ 
να μην σταματάμε να μαθαίνουμε; η δια βίου μάθηση είναι συνδεδεμένη με την 
βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, την υγιή συναισθηματική ευεξία και την θετική 
αυτοαντίληψη.” (Wingate Healthcare)1   

 

Η αναδυόμενη τάση στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να προσφέρει 
διαδικτυακά μαθήματα για ηλικιωμένους βασίζεται στο γεγονός, ότι στηρίζει την 
συμμετοχή των ηλικιωμένων σε προγράμματα ακόμη και αν πάσχουν από μειωμένη 
κινητικότητα. Η αντιμετώπιση της ψηφιακής υποδομής και η δημιουργία ενός 
ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση τόσο για τους 
διδάσκοντες όσο και για τους εκπαιδευόμενους. 

 

Αυτή η εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία του προγράμματος All4In-
clusion ώστε να παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς ενηλίκων, οι οποίοι 
εργάζονται με ηλικιωμένους.  

Το έργο αποσκοπούσε στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων με τη 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών στρατηγικών για μαθήματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων που περιλαμβάνουν συνεργατικές και παρακινητικές 
δραστηριότητες με ψηφιακά εργαλεία. 

Μετά από μια επισκόπηση του έργου στο κεφάλαιο 1, στο οποίο περιγράφονται οι 
στόχοι των έργων και των αποτελεσμάτων, που αποτελούνται από έξι ενότητες και 

                                                       
1 www.onewingateway.com/education-is-important-for-older-adults-get-started/ 

“Πάντα να περιηγείστε στη 
ζωή σαν να έχετε κάτι 
καινούριο να μάθετε, και 
θα έχετε.”  
 

 Vernon Howard 
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υποστηρικτικό υλικό, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οδηγίες για τη χρήση αυτών 
των αποτελεσμάτων. Το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου συνοψίζει τις εμπειρίες 
από τη φάση της δοκιμής, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που μοιράστηκαν μαζί 
μας εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 
παράρτημα του παρόντος εγγράφου περιέχει χρήσιμα πρότυπα για την υλοποίηση 
μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν και να 
προσαρμοστούν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα. 

 

1.  Το πρόγραμμα All4Inclusion 
Το πρόγραμμα All4Inclusion χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Eras-
mus+ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Κύριοι στόχοι 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων μέσω 
ψηφιακών, διαδραστικών ή συνεργατικών δραστηριοτήτων   

• Προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού των συμμετεχόντων  
• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων για 

ηλικιωμένους στην υλοποίηση μαθημάτων σε ψηφιακά θέματα 
 

Κοινοπραξία 

Το All4Inclusion συγκέντρωσε τη εμπειρογνωμοσύνη στους εξής τομείς:  

• Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ηλικιωμένους 
• Ψηφιακή Εκπαίδευση 
• Πολιτική Εκπαίδευση 

Την κοινοπραξία συντελούν: Leibniz University Hannover (Γερμανία),  
A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Κύπρος), A1 Community Works 
Ltd (ΗΒ), IDEC (Ελλάδα), Associação Rede de Universidades da Terceira 
Idade (Πορτογαλία), Fundacja Mapa Pasji (Πολωνία) 

Επικοινωνία 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.all4inclusion.eu 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: www.facebook.com/all4inclusion/ 

http://www.all4inclusion.eu/
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Θεωρητικό υπόβαθρο  

Όπως αναφέρεται στο EAEA Manifesto για την εκπαίδευση ενηλίκων στον 21ο 
αιώνα(2019) 2  μια ψηφιοποιημένη κοινωνία δομείται από την δια ζώσης 
αλληλεπίδραση και την ψηφιακή αλληλεπίδραση. Οι ηλικιωμένοι, ειδικότερα, 
μπορούν να επωφεληθούν από τα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να αυξήσουν την 
κοινωνική τους ένταξη. 

Οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις πτυχές και να 
παρέχουν στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων υπό τις παρούσες 
συνθήκες.  

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε στην εστίαση αυτού του έργου στην υποστήριξη 
εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων και τον εκπαιδευόμενων τους σε σχέση με την 
τρέχουσα κατάσταση: 

Πολλά δια ζώσης προγράμματα στην εκπαίδευση ενηλίκων έπρεπε να στραφούν σε 
διαδικτυακά μαθήματα ή σε ημι-εικονικά περιβάλλοντα, γεγονός που δημιούργησε 
μια πρόσθετη πρόκληση για τους εκπαιδευόμενους με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. 
Ο στόχος των εκπαιδευομένων να συνδέσουν την ψηφιακή εκπαίδευση με την 
κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο του μαθήματος θα πρέπει να εξακολουθεί να 
επιτυγχάνεται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

 

Διδακτική Στρατηγική  

Το υλικό που θα παραχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να σέβεται τις 
ακόλουθες πτυχές:  

• Δημιουργία κινητήριων και συνεργατικών δραστηριοτήτων για την προώθηση 
της ψηφιακών ικανοτήτων και ταυτόχρονα της κοινωνικής ένταξης  

• Να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και οι στόχοι των ηλικιωμένων ως 
μαθητές 

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων και γνώσεων των ηλικιωμένων 

 

Αποτελέσματα  

Το διδακτικό υλικό αποτελείται από έξι ενότητες και μπορεί να μεταφορτωθεί από 
την ιστοσελίδα του προγράμματος www.all4inclusion.eu/io2. Όπως και τα άλλα 
αποτελέσματα αυτού του προγράμματος , το υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, 
Πορτογαλικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Γερμανικά.  

                                                       
2 The manifesto can be accessed at:  
   https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf 

http://www.all4inclusion.eu/io2
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Το Εκπαιδευτικό Πακέτο αποτελείται από έξι ενότητες: 

Υλικό και Βασικές Λειτουργίες- Βασικό Λογισμικό, Επικοινωνία και Συνεργασία- 
Ηλεκτρονικές πληρωμές/Αγορές και Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα- Ψηφιακός 
πολίτης και Έξυπνα τηλέφωνα/ Android ταμπλέτες. 

Το πλαίσιο ενοτήτων στην επόμενη σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των ενοτήτων 
και των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Οι έξι ενότητες του προγράμματος All4Inclusion είναι σχεδιασμένες να διατρέχουν η 
μια με την άλλη. Τα στοιχεία των πρώτων ενοτήτων είναι σημαντικά για να 
μπορέσετε να κάνετε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις επόμενες 
ενότητες. Από την άλλη πλευρά, οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
τις ενότητες που είναι κατάλληλες για τις μαθησιακές τους ομάδες σε σχέση με τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες στις ενότητες 
κατατάσσονται ως εύκολες, μέτριες ή προχωρημένες για να υποστηριχθούν οι 
εκπαιδευτικοί στον προγραμματισμό των μαθημάτων τους. 

Το διδακτικό υλικό είναι επίσης προσβάσιμο στo All4Inclusion Academy , στo οποίo 
όλες οι ενότητες μπορούν να εξεταστούν ως διαδικτυακό μάθημα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας λήψης ανοικτών σημάτων. To Academy  
είναι προσβάσιμo στη διεύθυνση: www.academy.all4inclusion.eu. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τo academy, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού και μιας 
επισκόπησης για τα ανοικτά σήματα, μπορείτε να βρείτε στον ισότοπο του έργου: 
www.all4inclusion.eu/io3 

Η δημιουργία του διδακτικού υλικού καθώς και των υποδειγμάτων του παρόντος 
εγγράφου υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό την άδεια 
Creative Com-mons BY-SA 4.0, που σημαίνει ότι τα έγγραφα μπορούν να 
μεταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν δωρεάν, εφόσον αναφέρεται η αρχική 
συγγραφή και παρέχεται σύνδεσμος προς την άδεια χρήσης. 

  

http://www.academy.all4inclusion.eu/
http://www.all4inclusion.eu/io3
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2. Οδηγίες για την εφαρμογή του Α4i 
Οι επιτυχημένες διδακτικές στρατηγικές για ηλικιωμένους θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις γνωστικές διαδικασίες, τα φυσικά/σωματικά χαρακτηριστικά καθώς και τα 
κοινωνικοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στόχου. Στην 
περίπτωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλαισίων, η αντιμετώπιση αυτών των 
χαρακτηριστικών και η αξιοποίηση του δυναμικού των ηλικιωμένων αποτελεί 
πρόσθετη πρόκληση. Εκτός από τους μαθησιακούς στόχους του συγκεκριμένου 
μαθήματος, η χρήση της τεχνικής υποδομής αποτελεί από μόνη της μαθησιακή 
πρόκληση, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευόμενους. 

Σε αυτές τις οδηγίες οι εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να βρουν 
χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υλοποίηση διαδικτυακών 
μαθημάτων για ηλικιωμένους. Αρχικά, προ-στέλλονται κατευθυντήριες γραμμές για 
τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να τους υποστηρίξουν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μαθημάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται συστάσεις για τους 
εκπαιδευόμενους που μπορούν να τους προωθηθούν από τους καθηγητές 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Το περιεχόμενο της κατευθυντήριας γραμμής αντλήθηκε από 
δύο πηγές. 

Αφενός συνοψίζει τις εμπειρίες από τις πιλοτικές δοκιμαστικές φάσεις που 
εφαρμόστηκαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Οι δοκιμαστικές φάσεις κάλυψαν τις 
ενότητες του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν στο VHS Hannover (Γερμανία); 
Emphasys Center (Κύπρος), A1 Community Work (ΗΒ), Third Age University of Lumiar 
Lisbon (Πορτογαλία), Rio de Mouro Senior University (Πορτογαλία) and at Map of Pas-
sion Fundation in Zawoja, Kozłów and Witkowice (Πολωνία). 

Αφετέρου, το έργο διεξήγαγε μια έρευνα μεταξύ εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά με την άποψή τους για τις 
στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας στο πλαίσιο που κάλυπτε αυτό το έργο. Οι 
συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες ήταν οι Inga Lücking και Janine Gunzenheimer από 
το VHS Hannover (Γερμανία), ο Stelios Stylianou από το Emphasys Center (Κύπρος), η 
Betty Aggeletaki από την IDEC (Ελλάδα), η Andreia Patrícia Neves Veloso Guerreiro 
από το Rutis (Πορτογαλία), η Marisa da Conceição Dias Pereira από το Rio de Mouro 
Parish Council – Senior University Criar Afectos oh the Rio (Πορτογαλία) και Wicher 
Regina από το Cultural Centre in Zawoja (Πολωνία). 

Συμπληρωματικά με τις οδηγίες που παρουσιάζονται σε αυτή την εργαλειοθήκη, το 
πρόγραμμα δημιούργησε ένα Εργαλείο Χαρτογράφησης στο οποίο παρατίθενται 
άλλοι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων στις συμμετέχουσες χώρες. Παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των οργανισμών και το περιεχόμενο του 
προγράμματος κατάρτισης που προσφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες, το εργαλείο υποστηρίζει τους εκπαιδευτές 
εκπαίδευσης ενηλίκων στη δημιουργία δικτύων με άλλους οργανισμούς που 
εργάζονται σε παρόμοιο τομέα. 
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Το εργαλείο είναι προσβάσιμο από εδώ: www.all4inclusion.eu/mapping-tool 

Οδηγίες και συμβουλές για εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων 
που εργάζονται με ηλικιωμένους  

 

1. Προετοιμασία 

 Γνωρίστε τους συμμετέχοντες σας και δείτε πως μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα παραλληλισμό μεταξύ των θεμάτων και εμπειριών και αναγκών της ζωής 
τους.   

 Μάθετε αν οι συμμετέχοντες γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους. Αυτό θα κάνει 
την υλοποίηση των ομαδικών δραστηριοτήτων πολύ πιο εύκολη, καθώς οι 
ηλικιωμένοι είναι μερικές φορές επιφυλακτικοί, όταν πρέπει να 
συνεργαστούν με κάποιον που δεν έχουν συναντήσει ακόμα στην 
πραγματική ζωή.  

 Η στενή υποστήριξη που χρειάζονται ορισμένοι ηλικιωμένοι κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω ενός tandem στο οποίο 
κάθε ηλικιωμένος υποστηρίζεται άμεσα από έναν εθελοντή, ο οποίος είναι 
παρών στον ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες ή συνδέεται μέσω τηλεφώνου.  

 Σεβαστείτε το ρυθμό κάθε συμμετέχοντα: οι χρόνοι αντίδρασης (λεκτικά και 
εκτέλεση εργασιών) κάθε συμμετέχοντα.  

 Υποστηρίξτε το υλικό με μεγάλα και ισχυρά γράμματα.  
 Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται μικρά μαθήματα διαχειρίσιμης διάρκειας (δύο 

ώρες, με διάλειμμα ενδιάμεσα). Τα διαλείμματα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την προσφορά απλών δραστηριοτήτων στις οποίες οι 
συμμετέχοντες παρακινούνται να σηκωθούν, να περπατήσουν ή να 
κουνήσουν τα χέρια τους.  

 Μην κατακλύζετε τους συμμετέχοντες δείχνοντάς τους μια μεγάλη ποικιλία 
διαφορετικών ιστοσελίδων για αγορές. Μείνετε σε ένα παράδειγμα στην 
αρχή και εξετάστε το μαζί. Προσπαθήστε να μάθετε τι ενδιαφέρει τους 
εκπαιδευόμενους (π.χ. βιβλία) και βρείτε μια ιστοσελίδα για να το 
αγοράσουν. 

 Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες να είναι προσεκτικοί στο διαδίκτυο και να 
παρακολουθούν τα δεδομένα τους. Κατά την προετοιμασία ενός μαθήματος 
είναι σημαντικό να συζητήσετε τις πτυχές της προστασίας των δεδομένων 
πριν από την έναρξη του μαθήματος.  

 Βεβαιωθείτε ότι κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια 
βιντεοκλήση ή ότι έχει ένα άτομο που μπορεί να το κάνει για λογαριασμό 
του σε κάθε μάθημα.  

 Η διδασκαλία μέσω βιντεοκλήσης μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τις διδακτικές σας δεξιότητες ώστε να διδάξετε το ίδιο 
θέμα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  
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2. Υλοποίηση και επικοινωνία 

 Προσαρμόστε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε μια κατανοητή γλώσσα. 
Προσπαθήστε να εξηγήσετε τεχνικούς όρους μέσω ενός παραλληλισμού με 
την πραγματική ζωή. Π.χ.: "το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο είναι σαν το 
γραμματοκιβώτιο του σπιτιού σας". 

 Μιλήστε αργά.  
 Χτίστε την αυτοπεποίθησή τους με μικρές ανταμοιβές (μικρές νίκες).  
 Εξασκηθείτε στην υπομονή! Δώστε τους χρόνο να κατανοήσουν και να 

εφαρμόσουν μια δραστηριότητα. 
 Η επανάληψη κάνει τα πάντα καλύτερα! Λόγω της μειωμένης 

βραχυπρόθεσμης μνήμης τους, ορισμένοι ηλικιωμένοι χρειάζονται πολλές 
επαναλήψεις, ερωτήσεις, για να καθορίσουν το επίπεδο διατήρησης και 
πρακτική εξάσκηση.  

 Κάντε ένα βήμα τη φορά. Μην βιάζεστε. 
 Δώστε χρόνο στους συμμετέχοντες να παίξουν και να εξοικειωθούν με τις 

εφαρμογές. Αφήστε τους να παίξουν χωρίς αναστολές.  
 Εξηγήστε την αξία της εκμάθησης βασικού λογισμικού και πόσο χρήσιμο 

μπορεί να είναι στην καθημερινή ζωή. 
 Λάβετε υπόψη σας ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί να υποτιμούν τις δεξιότητές 

τους στον υπολογιστή.  
 Αποφύγετε την ορολογία: προσπαθήστε να μεταφράζετε/εξηγείτε τους 

όρους (λειτουργίες στο Word, Excel, Power-Point) σε απλή, καθημερινή 
γλώσσα. 

 Υπενθυμίστε στους μαθητές να είναι προσεκτικοί στο διαδίκτυο και να 
προσέχουν τα δεδομένα τους (π.χ. να ερευνούν τους διαδικτυακούς 
εμπόρους λιανικής πώλησης για να βεβαιώνονται ότι είναι αξιόπιστοι, να 
βεβαιώνονται ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής ("https" πράσινο λουκέτο, να 
γνωρίζουν τα δικαιώματα των πελατών και τις πολιτικές επιστροφών, να 
χρησιμοποιούν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για τους διαδικτυακούς 
λογαριασμούς κ.λπ.). 

 Σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης, ο δάσκαλος πρέπει να ελέγχει ότι κάθε 
ηλικιωμένος έχει κατακτήσει το έργο. Εάν όχι, βοηθά τον εκπαιδευόμενο. 
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Οδηγίες συμβουλές για τους ηλικιωμένους ως συμμετέχοντες 

 

 Η εκμάθηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει 
πρόκληση. Έχετε όμως κατά νου ότι τα εργαλεία που παρουσιάζονται στα 
μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι σχεδιασμένα για όλα τα είδη 
ανθρώπων, όχι για ειδικούς. Αν συνεχίσετε να εξασκείστε, θα καταφέρετε να 
τα χρησιμοποιείτε με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλοι άνθρωποι.  

 Η συμμετοχή σε ένα μάθημα μέσω βιντεοκλήσης μπορεί να είναι μια μη 
ικανοποιητική εμπειρία σε σύγκριση με ένα δια ζώσης. Φυσικά, ένα 
διαδικτυακό περιβάλλον δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει την πραγματική 
κοινωνική αλληλεπίδραση. Μπορεί όμως να αποτελέσει στήριγμα για την 
αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη 
βελτίωση της κοινωνικής σας ένταξης π.χ. με τον προγραμματισμό ραντεβού 
στην πραγματική ζωή. 

 Πειραματιστείτε ελεύθερα! Αν κάνετε κάτι που δεν φαίνεται αρκετά σωστό, 
δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε - μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία Αναίρεση!  

 Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τη λειτουργία ενός κουμπιού, μετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού πάνω του. Λίγο αργότερα, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο 
που θα εξηγεί τη λειτουργία του κουμπιού.  

 Όταν αντιγράφετε ή αφαιρείτε δεδομένα στο Excel, μια κινούμενη 
διακεκομμένη γραμμή εμφανίζεται γύρω από το επιλεγμένο υλικό, ώστε ο 
χρήστης να μπορεί εύκολα να δει τι έχει στο πρόχειρο. Για να αφαιρέσετε 
αυτή τη γραμμή - και τα αντιγραμμένα δεδομένα από το πρόχειρο - μπορείτε 
να πατήσετε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιό σας.  

 Το Google Docs και Google Sheets είναι προσβάσιμα μέσω του 
προγράμματος περιήγησης στο Internet, όπως το Microsoft Edge ή το Google 
Chrome. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία 
προσφέρουν μια λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης, που σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να αποθηκεύετε χειροκίνητα τις αλλαγές σας - αποθηκεύονται για 
εσάς κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή. 

 Θυμηθείτε να κάνετε τακτικά κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" καθώς 
εργάζεστε. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσετε όλη τη δουλειά σας αν συμβεί 
κάτι (για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής καταρρεύσει ή κοπεί το ρεύμα).  

 Συνιστάται ιδιαίτερα να μην ανοίγετε μηνύματα spam από αποστολείς που 
δεν γνωρίζετε, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περιέχουν ιούς 
υπολογιστών.  

 Ελέγξτε αν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ασφαλή κρυπτογράφηση (HTTPS).  
 Διαβάστε τη σελίδα ή το κείμενο του δικτυακού τόπου και ελέγξτε αν 

περιέχει τυπογραφικά λάθη, λανθασμένη γραμματική και στίξη  
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Παράρτημα: Υποδείγματα 
Στις επόμενες σελίδες το παράρτημα παρέχει χρήσιμα πρότυπα για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ηλικιωμένους. 

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα πρότυπα για το δικό σας σκοπό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους συνδέσμους στο Canva:  

Πρόσκληση σε εργαστήριο:  
https://www.canva.com/design/DAE5RL4lwyw/XdjO7IpwvuHHIVq-hs0irw/edit  
 
Λίστα συμμετεχόντων:  
https://www.canva.com/design/DAEkuVOYZPg/8yQ5VeOq1EnCHv4sLwYbfg/edit  
 
Υλικό για ηλικιωμένους: 
https://www.canva.com/design/DAEkts6bpzk/85aYljvKHNeBZGdSpY3TrQ/edit  
 
Ενότητα/Πρόγραμμα: 
https://www.canva.com/design/DAEkuH9cdZA/U7pmVdEtCAY6HCSNpa3arw/edit 

 

https://www.canva.com/design/DAE5RL4lwyw/XdjO7IpwvuHHIVq-hs0irw/edit
https://www.canva.com/design/DAEkuVOYZPg/8yQ5VeOq1EnCHv4sLwYbfg/edit
https://www.canva.com/design/DAEkts6bpzk/85aYljvKHNeBZGdSpY3TrQ/edit
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