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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Σε κάθε ενότητα ο εκπαιδευτής πρέπει να ελέγχει εάν όλοι έχουν 
ολοκληρώσει την εργασία που έχει αναθέσει. Εάν όχι, τους βοηθά να βρουν 
τη σωστή λειτουργία και να τη χρησιμοποιήσουν. Λάβετε υπόψη ότι 
smartphones που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικές εταιρείες ίσως 
έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις/μενού/εμφάνιση. Όσο υψηλότερο το 
επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο πιο ανεξάρτητοι γίνονται οι συμμετέχοντες. 

Προσαρμοστείτε στο επίπεδο των συμμετεχόντων: όσο πιο προχωρημένοι 
είναι, τόσο λιγότερο χρειάζονται λεπτομερείς οδηγίες. 

Εισαγωγή 

Σε αυτήν την ενότητα κάθε συμμετέχων θα μάθει πώς να χρησιμοποιεί 
ένα Smartphone ή ένα tablet με πρόγραμμα Android. Καλύπτονται οι 
βασικές λειτουργίες (κλήση, αποστολή μηνυμάτων), αλλά επίσης και 
μερικές πιο προηγμένες επιλογές. Σήμερα η τεχνολογία αλλάζει πολύ 
πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να παρακολουθήσουν οι μεγαλύτερες 
ηλικίες. Οι συσκευές με οθόνες αφής είναι πολύ δημοφιλείς, γι 'αυτό 
είναι πολύ σημαντικό όλοι να έχουν επαρκείς δεξιότητες, ώστε να μην 
αισθάνονται σαν ξένοι. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας 
έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Σε αυτή την ενότητα θα έχουν την 
ευκαιρία να ρυθμίσουν τις συσκευές τους με τον τρόπο που εξυπηρετεί. 
Θα δωθεί έμφαση στις δυνατότητες διαφορετικών εφαρμογών και θα 
δοθεί ενθάρρυνση ώστε να τις χρησιμοποιήσουν όλοι. Επιπλέον, η 

ασφάλεια των συσκευών και η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελούν 
μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις 
τρέχουσες απειλές και πώς να τις αντιμετωπίσουν.  

Θα μάθετε: 

 Να ρυθμίζετε το smartphone / tablet 

 Να αναγνωρίζετε τα συστήματα ασφαλείας δικτύου που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας 

 Να στέλνετε μηνύματα και MMS 

 Να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές 

 Να χρησιμοποιείτε περισσότερες λειτουργίες του smartphone / 

tablet (πχ: e-mails, σερφάρισμα στο διαδίκτυο, εγγραφή κ.λπ.) 

 Να τραβάτε και να επεξεργάζεστε φωτογραφίες  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Μπορείτε να ξεκινήσετε την ενότητα με μια ερώτηση: Τι είναι το tablet; Είναι 
διαφορετικό από ένα smartphone; Εάν ναι, ποια είναι η διαφορά; 

 

Θέματα: Smartphones/Android Tablets  

1. Ρύθμιση της συσκευής: βασικές πληροφορίες για 

Smartphones/Tablets - Εύκολο  

Διάρκεια : 10 λεπτά   

Τα smartphones είναι τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να 
πραγματοποιείτε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα. Έχουν οθόνη αφής 
και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για πλοήγηση σε πληροφορίες. Υπάρχουν 
3 βασικοί τύποι smartphone: iPhone, από την εταιρία Apple, τηλέφωνα 
Android, π.χ. Samsung, Sony, κ.α., και Windows, από την εταιρία Nokia. 

Το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα είναι το Android. 

Τα smartphone προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Μπορείτε να 
στέλνετε φωτογραφίες, να κάνετε βιντεοδιασκέψεις, να εγκαταθιστάτε 
εφαρμογές, να χρησιμοποιείτε το ξυπνητήρι και την αριθμομηχανή, να 
ακούτε ραδιόφωνο, να ηχογραφείτε, να σημειώνετε, να κρατάτε 
ημερολόγιο, να μεγεθύνετε εικόνες, να χρησιμοποιειτε Wi-Fi, φακούς, 
Hotspot ή Bluetooth. 

Το Tablet είναι ένας υπολογιστής με οθόνη αφής που είναι ελαφρύς, 
ασύρματος και φορητός. Δεν ελέγχεται από το ποντίκι, αλλά αγγίζοντας 
εικόνες στην οθόνη. Είναι μικρότερο από έναν κανονικό υπολογιστή, και 
είναι εύκολο να το πάρετε μαζί σας παντού.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αφήστε τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν όλες τις επιλογές πολύ αργά. 
Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειάζονται αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν 
όλες τις εργασίες. Δώστε τους χρόνο.  

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αν είναι αναμένο το φως στην αίθουσα, σβήστε το για να δείξετε τη λειτουργία 
του φακού.  

 

2. Ρύθμιση της συσκευής: εξοικείωση με την οθόνη αφής - Εύκολο  
Διάρκεια : 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων/ουσα θα προσπαθήσει να εξερευνήσει το 
smartphone του/της, δηλαδή να μετακινηθεί από τη μία οθόνη στην 
άλλη, να κάνει μεγέθυνση, σμίκρυνση, να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά 
("πίσω", "αρχική οθόνη"), να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει το 
smartphone. Ο/Η εκπαιδευτής δείχνει πολύ αργά τον τρόπο, βοηθώντας 
/ επαναλαμβάνοντας εάν υπάρχει ανάγκη). 

 

3. Ρύθμιση της συσκευής: χρήση του μενού του smartphone -  

Εύκολο  

Διάρκεια : 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ανοίξει το βασικό μενού του smartphone και θα 
αναζητήσει βασικές λειτουργίες όπως ένταση ή φακός. Θα μάθουν τι 
είναι η λειτουργία του αεροπλάνου και πώς τη χρησιμοποιούν. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει όλες τις λειτουργίες πολύ αργά, βοηθώντας/ 
επαναλαμβάνοντας αν χρειάζεται: 

Από την κορυφή της οθόνης σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω για να 
ανείξετε το μενού. Σύρετε ξανά προς τα κάτω για να εμφανίσετε όλα τα 
εικονίδια. Αγγίξτε τα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις 
λειτουργίες. Δοκιμάστε τη λειτουργία δόνησης. Αλλάξτε την ένταση του 
ήχου από το μενού ή τα κουμπιά στη συσκευή (εάν υπάρχουν). 
Ενεργοποιήστε το φακό. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αεροπλάνου. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αν οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν αριθμούς τηλεφώνου, 
επεκτείνετε τη δραστηριότητα για να δώσετε λίγο χρόνο και χώρο για αυτό.   

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Εάν στο μεταξύ κάποιος έχει λάβει ένα μήνυμα, εξηγήστε ότι σύντομα 
πρόκειται να μιλήσετε για αυτό το  θέμα σε άλλη δραστηριότητα. 

 

4. Επικοινωνία μέσω smartphone: κλήσεις και επαφές - Εύκολο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα προσθέσει τουλάχιστον 2 άτομα στη λίστα 
επαφών και θα καλέσει κάποιο. Ο εκπαιδευτής δείχνει αργά τον τρόπο, 
βοηθώντας/ επαναλαμβάνοντας αν χρειάζεται: 

Προσθέστε έναν συμμετέχοντα στη λίστα επαφών. Στην αρχική οθόνη 

αγγίξτε το εικονίδιο με το τηλέφωνο. Εμφανίζεται ένα κουμπί “+" . 

Πατήστε το και θα δείτε κάποια κουτάκια. Διαβάστε τις οδηγίες, γράψτε 

τα σωστά στοιχεία στα σωστά κουτάκια και μετά πατήστε “save” 

(αποθήκευση). Επαναλάβετε για το 2ο αριθμό. Καλέστε ένα άτομο που 
έχετε προσθέσει στη λίστα επαφών. Στο τέλος καλέστε έναν αριθμό που 
είναι γραμμένος στον πίνακα. Αν σας καλέσει κάποιος, μην απαντήσετε. 

5. Επικοινωνία μέσω smartphone: ειδοποιήσεις - Εύκολο 

Διάρκεια: 5 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα κατανοήσει και χρησιμοποιήσει τις ειδοποιήσεις. 
Ο εκπαιδευτής δείχνει αργά τον τρόπο, βοηθώντας/ επαναλαμβάνοντας 
αν χρειάζεται: 

Μετά την προηγούμενη δραστηριότητα θα πρέπει να έχετε κάποιες 
αναπάντητες κλήσεις. Μια ειδοποίηση πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω 
μέρος της οθόνης. Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω από την κορυφή για 
να τη δείτε και να αποκριθείτε. Εάν υπάρχει ειδοποίηση αναπάντητης 
κλήσης, πατήστε πάνω της και αναζητήστε ένα εικονίδιο με τηλέφωνο, 
με το οποίο θα μπορέσετε να καλέσετε το άτομο που σας πήρε.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Εάν οι συμμετέχοντες δεν έχουν το Gallery στην αρχική οθόνη, δείξτε τους 
πώς να βρουν τη λίστα όλων των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες (ο 
τρόπος ίσως διαφέρει σε διαφορετική συσκευή). Θα ήταν χρήσιμο να τους 
βοηθήσετε να φέρουν το εικονίδιο Gallery στην αρχική τους οθόνη. 

6. Χρήση πολυμέσων: λήψη φωτογραφικών & μεγέθυνση  - Εύκολο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Όλοι θα τραβήξουν φωτογραφίες και θα μάθουν πού να τις εντοπίσουν 

στη συσκευή τους. Ο εκπαιδευτής δείχνει αργά τον τρόπο, βοηθώντας/ 
επαναλαμβάνοντας αν χρειάζεται: 

Στην αρχική οθόνη αγγίξτε το σύμβολο με την «κάμερα», κατευθύνετε 
τη συσκευή προς ένα μέρος ή άτομο που θέλετε να φωτογραφίσετε και 
πατήστε το κουμπί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μετά, 
με τη μπροστινή κάμερα τραβήξτε μια "selfie". Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το ζουμ της κάμερας ως μεγεθυντικό φακό! 
Κατευθύνετε προς ένα αντικείμενο και κάντε μεγέθυνση. Στην αρχική 
οθόνη αγγίξτε το Gallery (συλλογή φωτογραφιών), για να δείτε την 

εικόνα που τραβήξατε.  

 

7. Επικοινωνία μέσω smartphone: σύνταξη και αποστολή γραπτών 

μηνυμάτων και MMS - Εύκολο  

Διάρκεια : 15 λεπτά  

Όλοι θα μάθουν να στέλνουν γραπτά μηνύματα & MMS. Ο εκπαιδευτής 
δείχνει αργά τον τρόπο, βοηθώντας/ επαναλαμβάνοντας αν χρειάζεται:   

Στην αρχική οθόνη αγγίξτε “Messages” («Μηνύματα»). Επιλέξτε “create 

a message”. Εμφανίζονται 2 κουτάκια: ένα για να γράψετε τον αριθμό 
(ή να επιλέξετε από τη λίστα επαφών) και το 2ο για τη σύνταξη του 
μηνύματος. Αν θέλετε να γράψετε τον αριθμό, αγγίξτε το κουτάκι. Όταν 
εμφανιστεί ο δρομέας, αρχίστε να γράφετε στο αριθμητικό 
πληκτρολόγιο που εμφανίζεται. Μετά αγγίξτε το άλλο κουτάκι. Όταν 
εμφανιστεί ο δρομέας, αρχίστε να γράφετε το μήνυμα με το 
πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης. Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Πριν αρχίσετε τη δραστηριότητα μπορείτε να ρωτήσετε: σε ποιες περιπτώσεις 
πιστεύετε ότι είναι χρήσιμα τα μηνήματα; Πότε είναι καλύτερο να καλέσετε; 

ειδικά αν δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιο πληκτρολόγιο. Γράφετε 
κεφαλαία με το πλήκτρο με το πάνω βέλος. Για ειδικούς χαρακτήρες (πχ 
ą, ü, é), πατήστε για λίγο το πλήκτρο με το βασικό γράμμα  και επιλέξτε 
το σωστό γράμμα από το μενού που εμφανίζεται. Όταν ολοκληρώσετε 
το μήνυμα, βρείτε το κουμπί “send” ("αποστολή") και πατήστε το. 

Για να στείλετε MMS, πηγαίνετε στα μηνύματα και επιλέξτε “create a 

message”. Μετά γράψτε τον αριθμό στον οποίο θα σταλεί το MMS στο 
πρώτο κελί. Δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα εικονίδιο με κάμερα που πρέπει 
να πατηθεί και μετά εμφανίζεται η γκαλερί με τις εικόνες. Κάθε χρήστης 
πρέπει να επιλέξει μία εικόνα και να πατήσει “Send” («Αποστολή»). Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες που 
τραβήχτηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα. 

 

8. Σύνδεση σε Wi-Fi ή Internet - Εύκολο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα συνδεθεί σε Wi-Fi ή στο Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτής 
εξηγεί τη διαφορά και υπογραμμίζει το πιθανό κόστος της μεταφοράς 
δεδομένων. Δείχνει αργά τον τρόπο, βοηθώντας/ επαναλαμβάνοντας 
αν χρειάζεται:   

- Wi-Fi 

Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη και θα δείτε το εικονίδιο 

Wi-Fi  . Αγγίξτε το για λίγο, και σύρετε το "κουμπάκι" για να αλλάξτε 

την επιλογή σε ON. Αν υπάρχουν πολλά δίκτυα, επιλέξτε ένα και γράψτε 

το password αν χρειάζεται (εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο  δίπλα στα 

Wi-Fi που απαιτούν password). Μετά πηγαίνετε στην αρχική οθόνη και 
αναζητήστε πληροφορίες μέσω του browser (πρόγραμμα περιήγησης).   

- Mobile Data (δεδομένα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τύποι κλειδώματος της οθόνης, όπως: με ένα 
μοτίβο, με δακτυλικό αποτύπωμα ή με αναγνώριση προσώπου. Θα εξηγηθούν 
στο μάθημα προχωρημένου επιπέδου. 

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Μην ξεχάσετε να πείτε στους συμμετέχοντες ότι πρέπει να συνδέονται μόνο σε 

ασφαλές Wi-Fi.  

Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη, θα δείτε το εικονίδιο 

Data (2 βέλη) . Πατήστε το. Αλλάζει χρώμα όταν είναι έτοιμμο.  

 Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και χρησιμοποιήστε 
ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αναζητήσετε 
πληροφορίες (γράψτε λέξεις-κλειδιά στο Google στην 
αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε “search” 

(αναζήτηση), δηλαδή το μεγεθυντικό φακό που 
φαίνεται στο πληκτρολόγιο).  

 

9. Ρύθμιση συσκευής: Κλείδωμα κάρτας SIM σε smartphone - 

Εύκολο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Οι συμμετέχοντες θα ασφαλίσουν την κάρτα SIM τους. Ο εκπαιδευτής 
δείχνει αργά τον τρόπο, βοηθώντας/ επαναλαμβάνοντας αν χρειάζεται:   

Από την αρχική οθόνη ή το επάνω μενού, αγγίξτε την επιλογή "Settings" 

(ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, βρείτε και αγγίξτε την επιλογή Security 

(Ασφάλεια). Αγγίξτε “SIM card lock settings” (Ρυθμίσεις κλειδώματος 
κάρτας SIM) και μετακινήστε το "κουμπάκι" (slipper) για να 
ενεργοποιήσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM. Γράψτε 4 αριθμούς ως το 
σύνθημα που θα ασφαλίσει την κάρτα SIM και, στη συνέχεια, 
επαναλάβετε και αποθηκεύστε τις αλλαγές. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Πριν εξηγήσετε πώς να ελέγξετε το λειτουργικό σύστημα, κάντε την ανοιχτή 
ερώτηση: γιατί πρέπει να το ξέρω; Τι το χρειάζομαι;   

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε τύπο γραμματοσειράς. Στη διάρκεια αυτής 
της δραστηριότητας μπορείτε να προτείνετε να τον αλλάξουν. 

 

 

10.Ρύθμιση της συσκευής: έλεγχος του λειτουργικού συστήματος 
στο smartphone - Μεσαίο  

Διάρκεια : 5 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ελέγξει τι είδους λειτουργικό σύστημα διαθέτει 
στο smartphone του. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
εγκατάσταση ορισμένων εφαρμογών ή τη σύνδεση άλλων συσκευών. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και βοηθά 
αν χρειάζεται: 

Μπείτε στις ρυθμίσεις, “Settings” (από την αρχική οθόνη ή το πάνω 

μενού), μετά μπείτε στην περιοχή “About phone” ή “About device” 

(σχετικά με το τηλέφωνο ή τη συσκευή) και αναζητήστε τις κατάλληλες 
πληροφορίες.  

11.Ρύθμιση της συσκευής: ρύθμιση γραμματοσειράς - Μεσαίο  

Διάρκεια : 5 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ορίσει γραμματοσειρές προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του/της. Ο εκπαιδευτής δείχνει κάθε βήμα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί, βοηθώντας όποιον/αν χρειάζεται: 

Από την αρχική οθόνη ή από το επάνω μενού αγγίξτε “Settings”, μετά 
“Display” (Εμφάνιση) και μετά “Fonts” (Γραμματοσειρές»). Ελέγξτε τα 
μεγέθη και στο τέλος επιλέξτε ένα κάνοντας κλικ σε αυτό. Μέσα στις 
εφαρμογές μπορείτε πάντα να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε το κείμενο 
με τα δάχτυλά σας. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αν όλοι δοκιμάζουν τους ήχους ταυτοχρόνως, θα δημιουργηθεί φασαρία. 
Θυμίστε τους πώς να χαμηλώνουν την ένταση. 

 

12.Επικοινωνία μέσω smartphone: ήχοι (ringtones) για κλήσεις και 
ειδοποιήσεις  - Μεσαίο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ορίσει ήχους ειδοποιήσεων προσαρμοσμένους 
στις ανάγκες του/της. Ο εκπαιδευτής δείχνει κάθε βήμα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί, βοηθώντας όποιον/αν χρειάζεται:   

Από την αρχική οθόνη μεταβείτε στο επάνω μενού, επιλέξτε “Sound” 

(ήχος) και ρυθμίστε την ένταση των διαφορετικών τύπων ήχων. Επιλέξτε 
“Details” (λεπτομέρειες) για να ορίσετε τον ήχο που θέλετε - ξεχωριστά 
για κλήσεις και ειδοποιήσεις. Όταν επιλέξετε έναν ήχο από τη λίστα, θα 
παίξει, ώστε να τον ακούσετε. Εντοπίστε αυτόν που σας αρέσει για να 
αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει. 

 

 

13.Επικοινωνία μέσω smartphone: αγαπημένες επαφές για 

γρήγορη κλήση - Μεσαίο  
Διάρκεια: 10 λεπτά  

Όλοι θα επιλέξουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επαφές, θα 
ορίσουν "αριθμούς ταχείας κλήσης", και θα τις προσθέσουν στην ομάδα 
επαφών “my favourite” (αγαπημένα μου), ώστε να μπορούν να τις 
καλούν εύκολα. Ο εκπαιδευτής δείχνει κάθε βήμα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί και βοηθά αν χρειαστεί. 

Από την αρχική οθόνη αγγίξτε τις επαφές. Επιλέξτε “Speed dial 

numbers” (Αριθμοί ταχείας κλήσης) από το μενού και ορίστε τις τρεις 
που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Στη συνέχεια, στην οθόνη κλήσης 
πατήστε τους αριθμούς για να επιλέξετε γρήγορα τις επιθυμητές 
επαφές. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Στην αρχή της δραστηριότητας, αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε οι συμμετέχοντες 
να αποφασίσουν ποιούς αριθμούς θα βάλουν στις "αγαπημένες"  επαφές. 

 

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Ζητήστε από όλους να σας γράψουν ένα μήνυμα. Γράψτε τη διεύθυνση e-

mail σας στον πίνακα, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την δουν.  

Στο δεύτερο βήμα, από στη λίστα επαφών επιλέξτε μια που 
χρησιμοποιείτε συχνά, μεταβείτε στο "i" (πληροφορίες) και κάντε κλικ 
στο αστέρι δίπλα στο όνομα της επαφής. Όταν επιστρέψετε στη λίστα 
επαφών, αυτό το άτομο θα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. 

 

 

14.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: δημιουργία λογαριασμού 
Google - Μεσαίο 

Διάρκεια : 15 minutes 

Όλοι θα δημιουργήσουν ένα λογαριασμό Google. Ο εκπαιδευτής δείχνει 
αργά κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και βοηθά αν χρειαστεί.  

Από ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) γράψτε www.gmail.com, και 
πατήστε “Create new account” (δημιουργία νέου λογαριασμού). Γράψτε 

το ψευδώνυμό σας (ίσως το όνομα/επώνυμό σας ήδη υπάρχουν, άρα 

βρείτε κάποιο άλλο) και μετά ένα ισχυρό συνθηματικό. Γράψτε ξανά το 
password και ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος. Πηγαίνετε ξανά στο 

www.gmail.com, γράψτε το ψευδώνυμο και το συνθηματικό σας και 

τώρα μπορείτε να στείλετε e-mails (πατήστε το , γράψτε μια 

διεύθυνση e-mail, γράψτε θέμα και περιεχόμενο και πατήστε Send, 

αποστολή). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη εφαρμογή 
Gmail για την αποστολή e-mails. 

 

 

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Υπάρχουν και άλλες επιλογές, που ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένες ή 
απενεργοποιημένες, όπως autocorrect (αυτόματη διόρθωση), Undo Send 

(αναίρεση αποστολής), Dynamic e-mail  (δυναμικό e-mail), Grammar 

(γραμματική), Vacation responder (Απόκριση όταν είστε διακοπές).  

 

 

 

15.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: προσωπικά χαρακτηριστικά 
του λογαριασμού Google - Μεσαίο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Όλοι θα μάθουν να προσοπωποιούν το λογαριασμό Google τους. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει αργά κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και 
βοηθά αν χρειαστεί.  

Γράψτε το λογαριασμό Google σας (www.gmail.com), αγγίξτε το 

σύμβολο με το γρανάζι που είναι τα Settings , και θα δείτε την 
επιλογή “See all settings”. Παραμείνετε στην γενική λίστα. Κυλίστε προς 

τα κάτω και θα δείτε το κουτάκι “Signature” (υπογραφή). Εκεί μπορείτε 
να βάλετε όνομα, επώνυμο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σας 
αρέσει. Μπορείτε επίσης να βάλετε μια εικόνα. Μην ξεχάσετε να 
αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Το επόμενο μήνυμά σας θα έχει υπογραφή.   

 

 

16. Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: Google Play και κατέβασμα 
εφαρμογών - Μεσαίο  

Διάρκεια : 20 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα κατεβάσει τουλάχιστον 2 εφαρμογές. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει αργά κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και 
βοηθά αν χρειαστεί: 

Μια εφαρμογή για κινητά είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που 
χρησιμοποιείται σε μια κινητή συσκευή (smartphone, tablet, smart-

watch κ.λπ.). Αρχικά αυτές οι εφαρμογές εκτελούσαν απλές λειτουργίες 

http://www.gmail.com/
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όπως: ημερολόγιο, ξυπνητήρι. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για 
παιχνίδια σε κινητά, GPD, τραπεζικές μεταφορές, αγορές εισιτηρίων και 
πολλά άλλα. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές από το Google Play 

Shop για Android. Ορισμένες είναι δωρεάν, άλλες επί πληρωμή.  

Οι πιο δημοφιλείς για μεγαλύτερες ηλικίες είναι:  

Facebook – Δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με άλλα άτομα, να 
στέλνετε μηνύματα, να δείχνετε φωτογραφίες, να κάνετε βιντεοκλήσεις. 
Είναι εξαιρετικό εργαλείο για να είστε σε επαφή με την οικογένεια και 
τους φίλους σας, να ενημερώνεστε για το τι κάνουν, αλλά και να 
μοιράζεστε τι συμβαίνει στη ζωή σας ανεβάζοντας φωτογραφίες ή 
γράφοντας αναρτήσεις στον τοίχο σας. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Facebook, ανατρέξτε στην ενότητα 2 (Επικοινωνία και 
συνεργασία). Η Ενότητα 5 (Ψηφιακή Ιθαγένεια) σας μαθαίνει πώς 
δημιουργήσετε μια σελίδα Facebook.  

ShopWell – Σας βοηθά να αντιστοιχίσετε την διατροφή με την υγεία. 
Μετά τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη, το ShopWell δημιουργεί μια 
λίστα αγορών με θρεπτικά προϊόντα. Δίνει επίσης υγιείς εναλλακτικές 
λύσεις για το αγαπημένο σας φαγητό και ανακαλύπτει νέα προϊόντα 
που ταιριάζουν στο προφίλ σας.  

Η ειδική εφαρμογή “Magnifying Glass with Light” σας βοηθά να 
διαβάσετε μικρά γράμματα με ένα μεγενθυτικό φακό, όπως κείμενο σε 
σκοτεινά μέρη, το μενού σε ένα εστιατόριο, την περιγραφή ενός 
φαρμάκου ή τους σειριακούς αριθμούς σε διαφορες συσκευές.  

Από το επάνω μενού ενεργοποιήστε τα Mobile data ή το Wi-Fi στην 
αρχική οθόνη και αναζητήστε τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Στα 
περισσότερα smartphone αρκεί να σύρετε την οθόνη προς τα πάνω. Σε 
παλαιότερες εκδόσεις ίσως είναι ένα εικονίδιο που δείχνει μια λίστα 
εφαρμογών. Μετά αγγίξτε το "Google Play". Στο browser γράψτε το 
όνομα της εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε (για παράδειγμα 
WhatsΑpp). Πατήστε το πράσινο κουμπί “Install” (Εγκατάσταση). Σε λίγα 
δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι η εγκατάσταση έχει 
ολοκληρωθεί. Ανοίξτε την εφαρμογή, δώστε τον αριθμό τηλεφώνου σας 
και εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. Στη συνέχεια, παραχωρήστε 
στην εφαρμογή πρόσβαση στις επαφές σας. Τώρα μπορείτε να 
απολαύσετε τη χρήση της. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με τις πληροφορίες / εφαρμογές που μπορεί 
να είναι χρήσιμες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τι χρειάζονται; 

Εάν προκύψει μια συγκεκριμένη επιθυμία, προσπαθήστε να βρείτε την 
εφαρμογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (στο browser). Στη συνέχεια, 
κατεβάστε μαζί την εφαρμογή, ακόμη και αν διαφέρει από αυτήν του οδηγού.  

 

 

17.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: χρήση εφαρμογών για 
επικοινωνία (WhatsΑpp, Viber) - Μεσαίο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Όλοι θα στείλουν μηνύματα και θα κάνουν κλήσεις μέσω 

Whatsapp/Viber. Ο εκπαιδευτής δείχνει αργά κάθε βήμα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί και βοηθά αν χρειαστεί.  

Επαναλαμβάνοντας την εξάσκηση της τελευταίας δραστηριότητας, οι 
συμμετέχοντες θα αποφασίσουν αν θέλουν να κατεβάσουν την 
εφαρμογή Viber ή WhatsΑpp. Τώρα θα προσπαθήσουν να το κάνουν 
μόνοι τους. Αν ζητήσουν οδηγίες, εξηγήστε βήμα προς βήμα.  

Πατήστε στο εικονίδιο του WhatsΑpp.  
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Πατήστε την ένδειξη “Chat” (1) και το εικονίδιο συνομιλίας (2) 

 

Επιλέξτε ένα άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και, στη 
συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο στο κάτω μέρος. 

 

 

Εάν θέλετε να καλέσετε κάποιον, 
επιλέξτε ένα άτομο από την καρτέλα 
“calls“ (κλήσεις) δίπλα στο όνομα και 
ορίστε μία από τις δύο επιλογές:  

Φωνητική κλήση ή βιντεοκλήση.  Για 

να μιλάτε και να βλέπετε παράλληλα 
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το συνομιλητή, πατήστε το εικονίδιο video. Αν θέλετε μόνο να μιλήσετε, 
πατήστε το τηλέφωνο. Καλέστε κάποιον με βιντεοκλήση. 

 

 

Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής Viber.  

 

Μετά πατήστε την καρτέλα “Chat” (1) (συνομιλία) και μετά το εικονίδιο 
συνομιλίας (2) 

 

Επιλέξτε το άτομο στο οποιο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και αρχίστε 

να γράφετε το κείμενό σας.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Ξεκινήστε να εξηγείτε πώς να χρησιμοποιείται η εφαρμογή WhatsApp και, στη 
συνέχεια, το Viber. Ενόσω εξηγείτε, ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν προτιμούν 
να χρησιμοποιήσουν το Viber για την ανταλλαγή τηλεφωνικών αριθμών, ώστε 
να μπορούν να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο.   

 

Αν θέλετε να κάνετε μια κλήση επιλέξτε την καρτέλα “Call” (1), επιλέξτε 

το άτομο που θέλετε και δίπλα στο όνομά του/της έχετε δύο επιλογές: 

 

Φωνητική κλήση ή βιντεοκλήση (2).  Για να 

μιλάτε και παράλληλα να βλέπετε το 
συνομιλητή, πατήστε το εικονίδιο με το video. 

Κάντε μια βιντεοκλήση σε κάποιο άτομο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Χρήση πολυμέσων: λήψη φωτογραφιών και προχωρημένες 

ρυθμίσεις - Μεσαίο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα τραβήξει φωτογραφίες χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές λειτουργίες του smartphone (μεγέθυνση, σμίκρυνση, 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φλας, ποιότητα εικόνας κ.λπ.). Ο 
εκπαιδευτής δείχνει αργά κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και 
βοηθά αν χρειαστεί.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τραβήξουν μια φωτογραφία που 
μεγεθνύνει το φορητό υπολογιστή τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σέπια.  

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια. Κάθε άτομο στο ζευγάρι θα 
ηχογραφήσει τον / την συνάδελφό του για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια 
μπορούν να ακούσουν τι έχουν ηχογραφήσει. 

Από την αρχική οθόνη ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας. Στην κορυφή, 
υπάρχουν διαφορετικά εικονίδια. Εξερευνήστε όλες τις διαθέσιμες 
λειτουργίες κατά τη λήψη φωτογραφιών. 

 

 

19.Χρήση πολυμέσων: Καταγραφή video - Μεσαίο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ηχογραφήσει ένα βίντεο. Ο εκπαιδευτής  δείχνει 
κάθε βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και βοηθά όποιον χρειάζεται.  

Η ηχογράφηση του βίντεο θα γίνει χρησιμοποιώντας δυνατότητες που 
δίνει ένα smartphone. Ο εκπαιδευτής δείχνει κάθε βήμα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί και βοηθά όποιον χρειάζεται. 

Αγγίξτε την αρχική οθόνη και ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας. Πατήστε 
στο κόκκινο κουμπί (δίπλα στο κουμπί για λήψη φωτογραφίας) για να 
ξεκινήσετε, πατήστε ξανά για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. 

 

20.Επικοινωνία μέσω smartphone: καθορισμός διαφορετικών ήχων 

σε διαφορετικές επαφές - Προχωρημένο  
 

Διάρκεια : 5 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα αντιστοιχίσει διαφορετικούς ήχους (ringtones) σε 
διαφορετικά άτομα. Ο εκπαιδευτής δείχνει βήμα προς βήμα πώς γίνεται 
αυτό και οι συμμετέχοντες τον ακολουθούν. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αν όλοι οι συμμετέχοντες προσπαθούν να επιλέξουν έναν ήχο που τους αρέσει 
ταυτοχρόνως, η άσκηση μπορεί να είναι πολύ θορυβώδης. Υπενθυμίστε τους 
πώς να μειώσουν την ένταση, εάν χρειαστεί. 

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Πριν δώσετε οδηγίες, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες 3 ατόμων και 
αφήστε τους να μιλήσουν: τι είδους λειτουργίες κινητών τηλεφώνων 
χρησιμοποιούν κυρίως;  

Από την αρχική οθόνη αγγίξτε τις επαφές και, στη συνέχεια, αγγίξτε την 
επαφή στην οποία θα εκχωρήσετε ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης. 
Επεξεργαστείτε τον ήχο και μετά επιλέξτε “More“ (Περισσότερα) για να 
δείτε περισσότερες επιλογές. Σύρετε το δάχτυλό σας από κάτω προς τα 
πάνω για πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Εξ ορισμού, ο ήχος 
κλήσης της επαφής σας έχει οριστεί σε Default (Προεπιλεγμένος), που 
είναι ίδιος για όλες τις επαφές. Για να το αλλάξετε, αγγίξτε Ringtone 

(Ήχος κλήσης). Επιλέξτε έναν από τους ήχους κλήσης από τη λίστα. 
Αποθηκεύστε τις αλλαγές. 

 

21.Ρύθμιση της συσκευής: προσωπικά χαρακτηριστικά στην αρχική 
οθόνη - Προχωρημένο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα διαμορφώσει την αρχική οθόνη με τις πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ή/και widget. Ο εκπαιδευτής δείχνει 
βήματα πώς γίνεται και οι συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε για λίγα δευτερόλεπτα οποιοδήποτε κενό 
χώρο. Θα εμφανιστεί ένα μενού που επιτρέπει αλλαγή των εικονιδίων, 
του φόντου και των εφαρμογών που είναι πάντα διαθέσιμες. 
Διαμορφώστε την οθόνη όπως θέλετε. Βάλτε μια φωτογραφία στο 
παρασκήνιο και τουλάχιστον 3 εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν το είδος της οθόνης κλειδώματος που 
θέλουν : PIN, μοτίβο ή κωδικό πρόσβασης. 

Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Εάν έχετε τους ίδιους συμμετέχοντες με το μεσαίο επίπεδο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία που τράβηξαν την προηγούμενη φορά ( lap-

top σε λειτουργία σέπια). 

22. Ρύθμιση της συσκευής: κλείδωμα smartphone - Προχωρημένο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα κλειδώσει το smartphone. Ο εκπαιδευτής δείχνει 
βήμα βήμα πώς γίνεται και οι συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Γιατί βάζουμε PIN ή ένα μοτίβο κλειδώματος στα κινητά τηλέφωνα; 

- για να προστατεύουμε τα δεδομένα και να τα τηρούμε ασφαλή 

- για να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν τα χρησιμοποιεί εν αγνοία 
μας 

Επιλέξτε “Settings”, σύρετε το δάχτυλο και επιλέξτε “Lock screen” 

(κλείδωμα). Θα έχετε τις επιλογές: PIN, pattern (μοτίβο), password 

(συνθηματικό) ή τίποτα. Επιλέξτε αυτή που θέλετε και επαναλάβετε το 

PIN, το μοτίβο ή το συνθηματικό. 

 

23.Χρήση πολυμέσων: επεξεργασία εικόνων - Προχωρημένο 

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα επεξεργαστεί φωτογραφίες που έχει βγάλει. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει πώς γίνεται και οι συμμετέχοντες ακολουθούν.  

Στο τηλέφωνο κάντε επιλέξτε μια εφαρμογή φωτογραφιών (Gallery ή 
Photos) και την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Πάνω στην 
εικόνα επιλέξτε το εικονίδιο “edit” (επεξεργασία). Θα δείτε διάφορα 
φίλτρα. Επιλέξτε καθένα από αυτά για να δείτε τι εφέ προκαλούν. 
Μπορείτε να αλλάξετε χρώματα, να φωτίσετε, να κόψετε, να γράψετε ή 
να σχεδιάσετε κάτι πάνω στη φωτογραφία. Αποφασίστε ποια 
λειτουργικότητα θέλετε και αποθηκεύστε τις αλλαγές στο τέλος. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Βεβαιωθείτε ότι στην αίθουσα υπάρχει υπολογιστής και καλώδιο USB.  

 

24.Χρήση πολυμέσων: κατέβασμα εικόνων στον υπολογιστή - 
Προχωρημένο   

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα κατεβάσει εικόνες από το Smartphone του σε 
έναν υπολογιστή. Ο εκπαιδευτής δείχνει βήμα βήμα πώς γίνεται και οι 
συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Συνδέστε το smartphone σε υπολογιστή με καλώδιο USB. Στο πλαίσιο 
που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, επιτρέψτε την πρόσβαση σε 
δεδομένα στο smartphone σας. Αναζητήστε ένα φάκελο “camera” . 

Επιλέξτε εικόνες ή βίντεο για αντιγραφή και επικολλήστε τα σε έναν 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. 

 

 

25.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: διαγραφή και ενημέρωση 
εφαρμογών- Προχωρημένο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα ενημερώσει και θα διαγράψει μία εφαρμογή. Ο 
εκπαιδευτής δείχνει πώς γίνεται και οι συμμετέχοντες ακολουθούν.  

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τις εφαρμογές ή τα προγράμματα στη 
συσκευή. Έτσι βελτιώνεται το λογισμικό και οι παλαιότερες εκδόσεις 
αντικαθίστανται με νέες λειτουργίες. Συχνά διορθώνονται προβλήματα 
που δεν είχαν εντοπιστεί πριν από την κυκλοφορία του προγράμματος. 
Πολλές ενημερώσεις είναι δωρεάν, πχ: από την έκδοση 2.0 σε 2.1. 

Η ενημέρωση κάνει μικρές αλλαγές, αλλά οι αναβαθμίσεις κάνουν 
αλλαγές σημαντικές και ουσιαστικές. Προσφέρουν νέες δυνατότητες και 
επιλογές που δεν υπάρχουν στην τρέχουσα έκδοση, πχ:  αναβάθμιση 
των Windows 8 σε 10. Τέτοια αναβάθμιση ενδέχεται να έχει χρέωση.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Στην αρχή αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να ξεκινήσετε με μια ερώτηση 
προθέρμανσης: Έχετε ακούσει ποτέ για ενημέρωση; Τι είναι αυτό; 

Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση για να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ 
ενημέρωσης και αναβάθμισης. 

Διαγραφή εφαρμογών: Αγγίξτε την αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, 
“Settings” και “Application”. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να 
διαγράψετε και πατήστε την. Δίπλα στο όνομά της υπάρχουν δύο 
κουμπιά: Force Stop (αναγκαστική διακοπή) και Uninstall 

(απεγκατάσταση). Επιλέξτε Uninstall και επιβεβαιώστε την απόφασή 
σας.  

Ενημέρωση εφαρμογών: Ανοίξτε το Google Play Store. Πατήστε Menu, 

σύρετε το δάχτυλο μέχρι τα “Settings” και πατήστε. Επιλέξτε Auto-

update apps (Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών) και μετά Over Wi-Fi 

only, που σημαίνει ότι ενημέρωση εφαρμογών γίνεται μόνο όταν η 
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Για να αποφύγετε το χάος και το θόρυβο, προτείνετε όλοι να ηχογραφήσουν 
τον εαυτό τους να λένε την ίδια πρόταση ή να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι.  

26.  Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: εγγραφή φωνητικών 
μηνυμάτων σε WhatsΑpp - Προχωρημένο 

Διάρκεια : 5 λεπτά  

 

Κάθε συμμετέχων πρόκειται να ηχογραφήσει και να στείλει ένα 
φωνητικό μήνυμα. Ο εκπαιδευτής δείχνει πώς γίνεται και οι 
συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Ανοίξτε την εφαρμογή WhatsΑpp. Επιλέξτε τη συνομιλία όπου θέλετε 
να στείλετε ένα μήνυμα. Δίπλα στο πλαίσιο όπου μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε το κείμενό σας, θα δείτε τα εξής: 

 

Για εγγραφή φωνητικού μηνύματος αγγίξτε αυτό το εικονίδιο, ενόσω 
μιλάτε. Το φωνητικό μήνυμα εγγράφεται μόνο όταν κρατάτε πατημένο 

το σύμβολο . Στη συνέχεια μπορείτε να το αποστείλετε. 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια ομάδα που 
ονομάζεται Best Friends και στείλτε ένα μήνυμα "Καλημέρα”. 

27.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: δημιουργία ομαδικής 
συνομιλίας στο WhatsΑpp - Προχωρημένο  

Διάρκεια: 10 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα δημιουργήσει μια ομάδα και θα στείλει ένα 
μήνυμα σε πολλά άτομα κάθε φορά. Ο εκπαιδευτής δείχνει πώς γίνεται 
και οι συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Ανοίξτε το WhatsΑpp και επιλέξτε την καρτέλα “chats”. Στην πάνω δεξιά 

γωνία υπάρχουν 3 τελίτσες.  

Πατήστε τις για να ανοίξει το μενού. Πατήστε την πρώτη επιλογή “New 

group” (νέα ομάδα) και προσθέστε άτομα πατώντας το όνομά τους. 

Όταν τελειώσετε πατήστε . Μετά γράψτε το όνομα της ομάδας και 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο κουμπί.  

 

Τώρα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλα τα μέλη της ομάδας 
ταυτοχρόνως. Δημιουργήστε μια ομάδα αποτελούμενη από 
τουλάχιστον 3 διαφορετικά άτομα και στείλτε τους ένα μήνυμα. 

 

 

  



   

  

28 

28.Κατέβασμα και χρήση εφαρμογών: Google Maps - Προχωρημένο  

Διάρκεια : 20 λεπτά  

Κάθε συμμετέχων θα χρησιμοποιήσει την πλοήγηση χαρτών στο Google 

Maps. Ο εκπαιδευτής δείχνει βήμα βήμα πώς γίνεται και οι 
συμμετέχοντες ακολουθούν. 

Ανοίξτε την εφαρμογή Google Maps στο smartphone σας.  

 

Πατήστε στο άσπρο πλαίσιο στο πάνω μέρος της οθόνης: 
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και εισάγετε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να πάτε. Θα δείτε κάποιες 
προτάσεις (κάντε κλικ πάνω σε αυτές): 

 

Η εφαρμογή θα βρει στο χάρτη τον προορισμό σας. Πατήστε “route” 

(διαδρομή) στο κάτω μέρος της οθόνης.  
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Αν είναι δυνατόν, βγείτε και κάντε έναν σύντομο περίπατο, χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή Google Maps. 

Στη συνέχεια, επιλέξτε μέσο μεταφοράς: πεζή, ποδήλατο, αυτοκίνητο, 
δημόσιες συγκοινωνίες (1): 

 

 και πατήστε “Start” (έναρξη) (2) στο κάτω μέρος. Η εφαρμογή θα δείξει 
με ποιον τρόπο πρέπει να πάτε στον προορισμό σας. Μπορεί επίσης να 
υπάρχουν και ηχητικές οδηγίες.  

 

29.Ρύθμιση της συσκευής: ασφάλεια δικτύου, προστασία 

δεδομένων στη συσκευή - Προχωρημένο 

Διάρκεια : 20 λεπτά  

Η προστασία των δεδομένων σε κινητές συσκευές είναι σημαντική. 
Όταν δεν είναι ασφαλής η συσκευή, μπορεί να προσβληθεί από ιούς ή 
χάκερ. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το αποτρέψετε αυτό:  

1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι κλειδωμένη. Μπορείτε να 
επιλέξετε προστασία με: μοτίβο, κωδικό πρόσβασης, δακτυλικό 
αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου. Εξαρτάται από εσάς και τις 
δυνατότητες της συσκευής σας. Κάθε χρήστης μπορεί να 
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Οδηγίες/ συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Κάντε μια ερώτηση προθέρμανσης: πώς προστατεύετε τις συσκευές σας; 

αποφασίσει πόσο χρόνο το τηλέφωνο μπορεί να μένει αδρανές πριν 
κλειδώσει. Είναι καλό να επιλέγετε μικρό χρονικό διάστημα, οπότε 
να είστε σίγουροι ότι κλειδώνει ακόμη και όταν το ξεχάσετε.  

2. Καθορίστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή που 
χρησιμοποιείτε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχετε διαφορετικό 
κωδικό πρόσβασης για κάθε εφαρμογή, ειδικά για όσες περιέχουν 
προσωπικά σας δεδομένα. 

3. Ενημερώνετε τις συσκευές σας. Οι ενημερώσεις του λειτουργικού 
συστήματος βελτιώνουν τις λειτουργίες, καθώς και τις επιλογές 
ασφάλειας και μπορούν να προστατεύσουν τη συσκευή από νέες 
απειλές. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η συσκευή σας είναι 
ενημερωμένη εισάγοντας “about phone” (σχετικά με το τηλέφωνο) 
ή “generals” και μετά “system updates” (ενημερώσεις συστήματος). 

4. Συνδέεστε μόνο σε ασφαλή Wi-Fi. Μπορείτε να βρείτε Wi-Fi σχεδόν 
παντού. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ασφαλή. 

5. Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής, να είστε βέβαιοι ότι έχετε βρει 
ασφαλή πηγή (επίσημα καταστήματα εφαρμογών). Μπορείτε  να 
διαβάσετε απόψεις άλλων χρηστών σχετικά με το πρόγραμμα που 
πρόκειται να εγκαταστήσετε. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου 
δημιουργούν εφαρμογές που μοιάζουν με τις πιο δημοφιλείς. Να 
είστε προσεκτικοί όταν θέλετε να κατεβάσετε οποιαδήποτε 
εφαρμογή. 

6. Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς. Υπάρχουν πολλά 
προγράμματα προστασίας από ιούς για υπολογιστές ή φορητούς 
υπολογιστές, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για την 
προστασία των κινητών συσκευών σας.  
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Συμπεράσματα 

Η ενότητα αυτή σας έμαθε πώς να χρησιμοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα 
και/ή τα tablet σας με αποτελεσματικό τρόπο. Είχατε την ευκαιρία να 
δοκιμάσετε διαφορετικές επιλογές και να κάνετε τα πάντα μόνοι σας. 
Κάθε μία από τις τρεις ενότητες διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Είναι 
οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φορά να επαναλαμβάνετε 
κάποιες δεξιότητες που είχετε μάθει στην προηγούμενη ενότητα και 
στη συνέχεια να μάθετε νέα πράγματα. 

Στην ενότητα καλύπτονται θέματα όπως:  

 γενικές ρυθμίσεις και εξατομίκευση smartphone, 

 κλήση και διαχείριση επαφών, 
 πολυμέσα: λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο, 
 βασικές εφαρμογές για κινητά, 
 επικοινωνία μέσω WhatsΑpp / Viber, 
 ασφάλεια κινητού τηλεφώνου.  

Το υλικό περιέχει τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες smartphone που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένα ενήλικα άτομα.  
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