
  
   

 
 
 

All4Inclusion – Εκπαιδευτικό 

Πακέτο 

Δομή Ενοτήτων 

Γενικοί στόχοι: 

• Καθοδήγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων που δουλεύουν με ηλικιωμένους 

στο να ενσωματώσουν εικονικά ή ημι-εικονικά περιβάλλοντα στις 

παραδόσεις τους. 
• Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των συμμετεχόντων μέσω 

συνεργατικών δραστηριοτήτων 

• Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
 
 

Ενότητες 1. Υπολογιστικό 
Υλικό και 
Βασικές 
Λειτουργίες 

2. Βασικό Λογισμικό 3. Επικοινωνία και 
Συνεργασία 

4. Διαδικτυακές 

πληρωμές / αγορές 

και Διαδικτυακή 
Επιχειρηματικότητα 

 

5. Ψηφιακή Ιθαγένεια 6. Έξυπνα Κινητά/Android 

Τάμπλετ 

Θέματα 

 

Δραστηριότητες 

 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Μάθετε πώς να 

χειρίζεστε έναν 

υπολογιστή (βασικό 

υλικό και λογισμικό 

• Μάθετε πώς να 

χειρίζεστε ένα 

έξυπνο κινητό 

και ένα τάμπλετ 

• Ανάψτε και σβήστε τη 
συσκευή σας 

• Μάθετε πώς να 

συνδέεστε στο 

Ίντερνετ 

• Μάθετε πώς 
λειτουργούν οι 
Μηχανές 
Αναζήτησης 

• Πώς να κάνετε 
διαδικτυακή 
αναζήτηση 
(λέξεις κλειδιά) 

• Πώς να 
αποθηκεύσετε 
ένα αρχείο ή μια 
ιστοσελίδα 

• MS Word/Έγγραφα Google 

• Excel / Φύλλα 
Google  

• PPT- Παρουσιάσεις Google 

• Canvas 

• Αριθμομηχανή 

• Δημιουργία 
οπτικοακουστικού 
υλικού 

• Πώς να δημιουργήσετε 

Podcasts 

• Δημιουργία και 
επεξεργασία εγγράφων 

• Δημιουργία και επεξεργασία 
υπολογιστικών φύλλων 

• Δημιουργία μιας 
παρουσίασης 

 

• Δημιουργία, αποστολή και 
διαχείριση μηνυμάτων στο 
Gmail 

• Δημιουργία προφίλ και 
πλοήγηση στο Facebook 

• Βιντεοκλήση μέσω 
Skype και Zoom 

• Χρήση του Ημερολογίου 
Google 

• Τύποι ηλεκτρονικού 

εμπορίου 

• Κύκλος ζωής του 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

(Παραγγελία, Πληρωμή, 

Διανομή, Επικοινωνία, 

Εξυπηρέτηση Πελατών) 
• Πληρωμή 

λογαριασμών 

διαδικτυακά 

• Διαδικτυακές αγορές 

• Πώληση αγαθών 
διαδικτυακά 

• Διαδικτυακή 
επιχειρηματικότητα 

• Ψηφιακά 

Δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις 

• Ψηφιακός Νόμος 

• Ψηφιακοί καλοί τρόποι 
• Ψηφιακή 

Ασφάλεια 

• Διαδικτυακή 
πολιτική συμμετοχή 

• Βασικές πληροφορίες 

για τα έξυπνα κινητά, το 

σύστημα Android και τα 

τάμπλετ 

• Εγκατάσταση ενός έξυπνου 

κινητού και ενός τάμπλετ 

(μέγεθος γραμματοσειράς, 

ένταση ήχου κλπ) 

• Κατέβασμα χρήσιμων 

εφαρμογών για ηλικιωμένους 

• Διαδικτυακή ασφάλεια, πώς να 

προστατεύσετε τα δεδομένα της 
συσκευής σας 

• Δυνατότητες των έξυπνων 

κινητών και των τάμπλετ 

(αποστολή μηνυμάτων, 

αποστολή MMS, λήψη 
φωτογραφιών, Χάρτες Google 

κλπ) 
• Διαδικτυακό σερφάρισμα 

μέσω τάμπλετ και 
έξυπνου κινητού 


