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Αυτός ο τόμος είναι μέρος των εργαλείων εκπαίδευτσης που σχεδιάστηκε από το 

Fondazione Mondo Digitale για το πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». 

 

Το ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων αποτελείται από 7 τόμους: 

 

Οδηγίες για Εκπαιδευτές 

Οδηγίες για Δασκάλους 

Οδηγίες για Μαθητές μεγαλύτερης Ηλικίας 

Το Αλφαβητάρι των Υπολογιστών 

Κοινωνική Δικτύωση 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Εύκολη Τεχνολογία 
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Αυτός ο τόμος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου  
που σχεδιάστηκε από τον Fondazione Mondo Digitale για το πρόγραμμα  

"Εθελοντές της Γνώσης" 
 
 

Το συνολικό πακέτο εκπαίδευσης περιλαμβάνει εφτά τόμους:  
 

Οδηγίες για Δασκάλους 
Οδηγίες για Εκπαιδευτές 

Οδηγίες για Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
"Το Αλφαβητάρι των υπολογιστών" 

Κοινωνική Δικτύωση 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Εύκολες Τεχνολογίες 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Οδηγίες για Εκπαιδευτές 
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Τι είναι το πρόγραμμα “Εθελοντές της Γνώσης” 
 

 
 
Το "Εθελοντές της Γνώσης" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προωθεί την ψηφιακή γνώση των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας στο 
οποίο εσείς - οι εκπαιδευτές- παίζεται καθοριστικό ρόλο. 
 
Μαθητής  μεγαλύτερης ηλικίας ή “μαθητής” (χάρη συντομίας)  είναι κάποιοι 
γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν σε άτομα πάνω από 
την ηλικία των 60 χρόνων που παρακολουθούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Εθελοντές της Γνώσης, ενώ ο όρος Εκπαιδευτές χρησιμοποιείται για τους 
μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου που βοηθούν τους μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθημάτων. 
 
Ψηφιακή γνώση σημαίνει "Βασικές αρχές και στοιχεία" της Πληροφορικής ή 
αλλιώς της χρήσης υπολογιστών. Με άλλα λόγια αναφέρεται στο 
αλφαβητάρι των υπολογιστών.  
 
Στο πρόγραμμα “Εθελοντές της Γνώσης” οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές 
διδάσκουν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας πως να χρησιμοποιούν τις 
βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή όπως: 

 

 χρήση προγράμματος για επεξεργασία κειμένου (π.χ. WORD) 
 

 χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
 

 χρήση του Διαδικτύου (Internet)  

   Εθελοντές της Γνώσης 
      Εισαγωγή 
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και κάποια άλλα πράγματα που θα τους επιτρέψουν:  
 
 

 να κάνουν υπολογισμούς με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων (π.χ. 
EXCEL); 

 

 να ζωγραφίζουν με τον υπολογιστή (π.χ. PAINT)  
 

 να “κατεβάζουν” και να επεξεργάζονται φωτογραφίες (π.χ. PHOTOSHOP) 
 

 να φτιάχνουν παρουσιάσεις (π.χ. POWER POINT) 
 

 και να συμμετάσχουν σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες. 

 
 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας  η χρήση υπολογιστή είναι ακόμα πιο 
σημαντική σε αυτούς που δεν είναι πια νέοι.  
 
Είναι βασικό να μπορούν να:  
 

 συμμετέχουν πραγματικά στην κοινωνική ζωή της κοινότητας (γειτονιάς, 
πόλης, πολιτείας)  

 

 επικοινωνούν όλο και πιο αποτελεσματικά με τον καθένα 
 

 εκμεταλλεύονται κάποια σημαντικά προγράμματα (μέσω διαδικτύου) 
και να γλιτώνουν χρόνο, χρήμα και ενέργεια.  

 
 
 

Η χρήση του υπολογιστή επιτρέπει στους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας  
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 
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Οι Εθελοντές της Γνώσης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σχετικό με τους υπολογιστές για, τουλάχιστον, δύο λόγους:  

 

 οι μαθητές είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κάτι που δε συναντάμε 
καθημερινά  

 

 εκτός από τον δάσκαλο, βρίσκεστε κι εσείς - οι Εκπαιδευτές- εκεί.  
 
 
Εκπαιδευτής σημαίνει «βοηθός», ένα άτομο που βοηθάει ένα άλλο άτομο 
να ολοκληρώσει μια εργασία.  
 
Και πράγματι, στο πρόγραμμα Εθελοντές της Γνώσης, οι εκπαιδευτές είναι 
αυτοί που βοηθούν διαρκώς τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να μάθουν 
την ύλη που διδάχτηκε στο μάθημα. Ο εκπαιδευτής είναι ένας δεύτερος 
δάσκαλος και είναι συνεχώς υπεύθυνος για έναν και μόνο “μαθητή”. 
 
To πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος Εθελοντές της Γνώσης 
είναι η παρουσία των εκπαιδευτών. Και αυτό είναι που κάνει τους 
Εθελοντές της Γνώσης από θεωρία, πράξη. 
 
Oι εκπαιδευτές βοηθούν τους "μαθητές" να εμπεδώσουν αυτά που ο 
δάσκαλος εξηγεί.  
 
Στην πραγματικότητα, ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για: 
 

 να διευκρινίσει στον "μαθητή" ό,τι ο δάσκαλος έχει μόλις εξηγήσει  
 

 να τον κάνει να εξασκηθεί σε νέες εντολές και προγράμματα 
 

 να διορθώνει τα λάθη του  

      Η ψυχή των Εθελοντών της Γνώσης:  
  Οι εκπαιδευτές 
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  να λύνει τις απορίες του  
 

 να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σε θέματα που βρίσκει ο "μαθητής" 
του  πιο ενδιαφέροντα.  

 

 να επιβεβαιώσει ότι "μαθητής" έχει μάθει και κατανοήσει τη διδακτέα 
ύλη. 

 
 

Συνεπώς, αν η σχέση μεταξύ του "μαθητή" και του εκπαιδευτή δουλεύει, τότε 
και το πρόγραμμα Εθελοντές της Γνώσης θα δουλέψει. Aντίθετα, αν η σχέση 
τους δεν δουλεύει, τότε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του δεν θα 
λειτουργήσει.  
 
Το να είστε εκπαιδευτής ενός μαθητή μεγαλύτερης ηλικίας είναι ένας ρόλος 

που απαιτεί υπευθυνότητα, αλλά είναι παράλληλα και μια φανταστική 
ευκαιρία.  

 
Το να είστε εκπαιδευτής είναι πολύ ωραίο και ευχάριστο. Πρέπει όμως να 
γνωρίζετε και την σπουδαιότητα του ρόλου σας  και να κάνετε κάθε 
προσπάθεια για να την υποστηρίξετε όσο καλύτερα μπορείτε. Οι Εθελοντές 
της Γνώσης είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για όλους να διδάξουν και να 
διδαχθούν. Ο μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας μαθαίνει από εσάς, εσείς 
μαθαίνετε από τους άλλους εκπαιδευτές και το δάσκαλο… και ο δάσκαλος 
μαθαίνει από τους εκπαιδευτές και τους "μαθητές". 
 
Στους Εθελοντές της Γνώσης όλοι μαθαίνουν κάτι, γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
δώσουμε έμφαση στο ότι να είσαι ένας εκπαιδευτής είναι μια μοναδική και 
πρωτότυπη εμπειρία. Συνήθως, οι δάσκαλοι είναι μεγαλύτερα άτομα (γονείς, 
δάσκαλοι και καθηγητές, κλπ). Στους Εθελοντές της Γνώσης όμως ισχύει το 
αντίθετο. O εκπαιδευτής – ακόμα κι αν είστε ένα παιδί ή νέος– είναι ο 
προσωπικός δάσκαλος για ένα αρκετά μεγαλύτερο σας άτομο. 
 
Υπό αυτή την έννοια, και κάτω από αυτή τη συνθήκη η σχέση μεταξύ ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας και νέων αντιστρέφεται: Ο μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας 
απαιτεί βοήθεια από τον νεότερο εκπαιδευτή. 
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Το να είσαι εκπαιδευτής είναι μια σημαντική, πρωτότυπη και άκρως 
διασκεδαστική εμπειρία. Η σειρά των μαθημάτων έχει οργανωθεί έτσι ώστε ο 
χρόνος που δαπανάται μαζί από τους "μαθητές" και τους εκπαιδευτές να 

περνάει διασκεδαστικά⋅ κι όλα διδάσκονται και μαθαίνονται μέσα σε μια 
ήρεμη και ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
 
Ωστόσο, αφού είστε συνηθισμένοι στο να κάθεστε “στην άλλη πλευρά” από 
το γραφείο του δασκάλου (κανονικά είστε μαθητές όχι δάσκαλοι), το να είσαι 
εκπαιδευτής δεν είναι τόσο απλό όσο ίσως φαίνεται. Δεν είναι αρκετό, για 
παράδειγμα, απλά να κάθεσαι δίπλα σ' έναν μαθητή μεγαλύτερης ηλικίας και 
να παρακολουθείς τι κάνει.  
 
Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να κατανοείτε τις δυσκολίες που 
μπορεί να έχει στη διατύπωση των αποριών του ή στην κατανόηση ενός 
τύπου γλώσσας ο οποίος είναι πολύ νεότερος από αυτόν ή αυτήν. Γι’ άλλη μια 
φορά, αυτό γίνεται για να μάθετε κάτι:  Να είστε υπομονετικοί και να 
κατανοείτε τα προβλήματα των "μαθητών" σας. Μαθαίνοντας να είστε 
υπομονετικοί, προσπαθώντας να ακούσετε τους άλλους, κατανοώντας τις 
δυσκολίες και βρίσκοντας τις καλύτερες λύσεις θα είναι χρήσιμο για εσάς στο 
μέλλον είτε σαν φοιτητές είτε σαν ενήλικες. Η ζωή είναι γεμάτη από 
καταστάσεις που απαιτούν αυτές τις ικανότητες. 
 
Επομένως, το να είστε εκπαιδευτής είναι ταυτόχρονα ενδιαφέρον και 
διασκεδαστικό. Γι’ αυτό θα πρέπει να αγωνιστείτε να κάνετε ότι καλύτερο 
μπορείτε και να μην επαναπαυτείτε επειδή είστε ένας εκπαιδευτής, αλλά να 
προσπαθήσετε να γίνετε ένας καλός εκπαιδευτής. 
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Επειδή ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι τόσο σημαντικός, μια καλή ιδέα είναι να 

ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάποιες από τις ιδιαιτερότητες αυτού του 

ρόλου. Παρακάτω είναι κάποιες πρακτικές προτάσεις σχετικές με την 

συμπεριφορά σας ως εκπαιδευτής. 

Αρχικά, είναι αναγκαίο να καταλάβετε ότι οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
που παρακολουθούν τα μαθήματα είναι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. 
 

 Ηλικία: στην ίδια τάξη θα συμπεριλαμβάνονται νοικοκυρές ηλικίας 50 
ετών αλλά και συνταξιούχοι ηλικίας 90 ετών. 

 

 Μορφωτικό επίπεδο: η πλειοψηφία των "μαθητών" θα έχει πιθανότατα 
πάει μόνο στο δημοτικό (κάποιοι ούτε καν αυτό) και, πάνω απ’ όλα, 
αυτό έγινε σίγουρα πριν από πολύ καιρό. 
 

 Γνώση υπολογιστών: χωρίς καν να λαμβάνουμε υπόψη το μορφωτικό 
τους επίπεδο, κάποιοι ήδη θα γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (ή oρισμένα προγράμματα, για παράδειγμα να 
“κατεβάζουν” και να επεξεργάζονται φωτογραφίες), ενώ κάποιοι άλλοι 
δεν θα έχουν ξαναδεί ποτέ έναν. 

 

 Κίνητρα για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: πολλοί "μαθητές" 
ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν να χειρίζονται υπολογιστή. 
Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις "μαθητών" που παρακολουθούν το 
πρόγραμμα γιατί και κάποιος φίλος τους θα το παρακολουθήσει, για να 
γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, ή γιατί… Οι Εθελοντές της Γνώσης 
μετατρέπονται σε μόδα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας! Επιπλέον, 
υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν ήδη να χειρίζονται ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και ελπίζουν ότι με τους Εθελοντές της Γνώσης θα γίνουν 
εξπέρ. 

 
Εξαιτίας όλων αυτών των διαφορετικών περιπτώσεων, ένας εκπαιδευτής δεν 
μπορεί ποτέ να θεωρεί κάτι δεδομένο. Πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη τι ο 
δικός του “μαθητής” πραγματικά γνωρίζει να κάνει.  

      Πως να γίνετε ένας Καλός Εκπαιδευτής 
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Ο εκπαιδευτής, λοιπόν, πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να ακούσει τον 
“μαθητή του” και να πράξει ανάλογα. Eίναι μια σχέση που απαιτεί τόσο 
υπομονή όσο και σοφία. Όπως όλοι οι μαθητές, (και οι εκπαιδευτές το 
γνωρίζουν αυτό καλά) ακόμα και ένας άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί 
να συμπεριφέρεται ανάρμοστα και να αναστατώνει το δάσκαλο του… που 
σε αυτή την περίπτωση, αυτός είστε εσείς. 
 
Για παράδειγμα, ο "μαθητής" μπορεί:  
 

 Να θυμώσει αν ο εκπαιδευτής του είναι αγενής. Μην περιμένετε ότι θα 
γίνετε αμέσως φίλοι. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να εμπιστευτεί 
εσάς και τον ρόλο σας. Πρέπει να είστε πάντα καλός και να του 
απευθύνεστε ευγενικά. 

 

 Να γίνει έξαλλος αν ο εκπαιδευτής κάνει τα πάντα για αυτόν. 
Προφανώς, μπορεί να προσπαθείτε μόνο να του εξηγήσετε όσο 
καλύτερα μπορείτε, δείχνοντάς του στην πράξη πως λειτουργεί κάτι, 
αλλά αυτός ή αυτή να το ερμηνεύσουν σαν “εισβολή στον χώρο τους”. 
Να θυμάστε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν μαθαίνουν τόσο 
γρήγορα όσο εσείς. Θα πρέπει να επαναλάβουν τα πράγματα ξανά και 
ξανά μέχρι να τα απομνημονεύσουν.  

 

 Να έχει πρόβλημα κατανόησης των επεξηγήσεων, ακόμα και των πιο 
απλών, αφού δεν γνωρίζει την γλώσσα των υπολογιστών. Υπάρχει 
ακόμα και η περίπτωση να μην γνωρίζει τι σημαίνουν εντελώς κοινές 
λέξεις όπως “πρόγραμμα” ή το “κλικ”.  

 

 Να έχει την τάση να συγκεντρωθεί μόνο σε ό,τι τον ενδιαφέρει και να 
μην δίνει προσοχή στα υπόλοιπα. 

 

 Να εκνευριστεί με τον θόρυβο στην τάξη: τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας απαιτούν συχνά απόλυτη ησυχία προκειμένου να 
συγκεντρωθούν (αν και είναι ολοφάνερο πως αυτό δεν είναι δυνατόν 
από τη στιγμή που δουλεύουν τόσα άτομα μαζί). 
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 Μπορεί να γίνει εριστικός αν ο εκπαιδευτής διορθώσει ένα λάθος 
απότομα (μπορεί απλά επειδή ο "μαθητής" θεώρησε ότι ήταν 
απότομα). Παρομοίως, μπορεί ο εκπαιδευτής να εκνευριστεί με μια 
αντίδραση του "μαθητή" και να καταλήξει σε λογομαχία. 

 
Ο "μαθητής" μπορεί ακόμα να ενοχληθεί και να μην το δείχνει, αλλά να 
αντιδρά, σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράψαμε, με πεσμένο ηθικό ή 
να μην επικοινωνεί. Ο καλός εκπαιδευτής πρέπει να έχει την ικανότητα να 
παρατηρεί τέτοιου είδους αντιδράσεις και όταν μιλάει να του φέρεται με 
ευγένεια. 
 
Σε όλες αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό σαν 
εκπαιδευτής, να μην χάνετε ποτέ την ψυχραιμία σας. Πρέπει να μάθετε να 
ακούτε τον "μαθητή" σας και να βρίσκετε από κοινού την καλύτερη λύση. 
  
Αν, ωστόσο, διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε μόνος σας να δώσετε λύση στο 
πρόβλημα, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθείτε στο δάσκαλο. Γι’ αυτό το λόγο 
βρίσκεται ο δάσκαλος εκεί: για να σας βοηθήσει και να σας δώσει 
οποιαδήποτε απάντηση που πιθανώς χρειάζεστε.  
 
 

Ένας εκπαιδευτής πρέπει να είναι πολύ υπομονετικός  
και να ξέρει πως να ζητάει βοήθεια. 

 
 
Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε σωστά το καθήκον σας σαν 
εκπαιδευτής. Συνοψίζεται παρακάτω στο “Χρήσιμες συμβουλές για έναν Καλό 
Εκπαιδευτή”. 
 
Θα σας παρέχει μια γρήγορη και ευχάριστη υπενθύμιση για το πως πρέπει να 
συμπεριφέρεστε ώστε να αποφύγετε ή να επιλύσετε προβλήματα με το 
σωστό τρόπο. Να το έχετε πάντα μαζί σας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων: 
κόψτε τη σελίδα, αντιγράψτε τα στο ημερολόγιο σας ή… απομνημονεύστε τα!  
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1) Να θυμάστε ότι παίζεται σημαντικό ρόλο και πρέπει να ενεργείτε 
υπεύθυνα. 
 
2) Θα χρειαστεί να είστε (πολύ) υπομονετικοί: οι μαθητές μεγαλύτερης 
ηλικίας δεν είναι συνηθισμένοι στο σχολείο και δεν είναι εξοικειωμένοι με 
τους υπολογιστές. 

 
3) Να θυμάστε να είστε ευγενικοί και με καλούς τρόπους, ακόμα κι όταν 
ένας "μαθητής" σάς εκνευρίζει. 
 
4) Μην κάνετε την εργασία του "μαθητή" σας. Πρέπει να μάθουν (και ας 
κάνουν λάθη) από μόνοι τους. 
 
5) Αν έχετε κάποια αμφιβολία, ρωτήστε το δάσκαλο (μην διστάσετε να 
δείξετε ότι δεν γνωρίζετε κάτι) 
 
6) Αν έρθετε σε λογομαχία με έναν "μαθητή", φωνάξτε τον δάσκαλο και 
εξηγήστε του το πρόβλημα χωρίς όμως να κατηγορήσετε κάποιον γι’ αυτό 
που συνέβη. 

 
7) Να θυμάστε ότι οι θεμελιώδεις κανόνες είναι οι # 2, # 3 και #4. 
 

 
Έτσι, αυτό που μένει τώρα είναι να σας ευχηθούμε… 
 

 
 

Καλό μάθημα! 
 

Χρήσιμες Συμβουλές  
για έναν Καλό Εκπαιδευτή 
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