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Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε το φιλόδοξο στόχο να 
εξασφαλιστούν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατάλληλα 
προσόντα –που θα πρέπει να έχουν– ώστε να μπορούν να ζουν και να 
εργάζονται σε μια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι το 
όφελος της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα πρέπει να φτάνει σε όλα τα 
επίπεδα του πληθυσμού. Τo 2010, η Στρατηγική “Ευρώπη 2020”, με 
πρωταγωνιστή το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ατζέντα”, θέτει και υπογραμμίζει ότι 
τα οφέλη της ψηφιακής κοινωνίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους. Και 
αυτοί είναι οι στόχοι που επιδιώκει το πρόγραμμα Εθελοντές της Γνώσης. 
 
Το Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που 
ευνοεί την ηλεκτρονική ένταξη και την ενεργή / υγιή γήρανση του 
αυξανόμενου πληθυσμού άνω των 60 ετών θέτει μια επιπλέον μεγάλη 
πρόκληση ως προς το στόχο της Ευρώπης που είναι να αποτελέσει μια Ένωση 
καινοτομίας.  
 
Το πρόγραμμα στοχεύει:  
 
(α) στην προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του χάσματος που 
τους χωρίζει με τις νεότερες γενιές  

 
(β) να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την 
αυτοεκτίμηση, την προσωπικότητα και τις κοινωνικές σχέσεις τους  

 
(γ) να βελτιώσει την παραγωγή, τον έλεγχο, και τη διάδοση καινοτόμων 

προγραμμάτων σπουδών, μεθοδολογιών και τμημάτων για μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας  

 
(δ) να δημιουργήσει ένα δίκτυο “Εθελοντές της Γνώσης” όλων των ηλικιών. 

Στο δίκτυο αυτό θα μοιράζονται τις εμπειρίες και τις αρμοδιότητες, 
επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας συνολικής κοινωνίας της γνώσης  

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Εισαγωγή 

 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Οδηγίες για δασκάλους 

 

 8 

(ε) να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο εθελοντικού-φιλικού περιβάλλοντος, 
με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη 
διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας   

(στ) στην ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων μάθησης που βασίζονται σε 
ένα Περιβάλλον “PHYRTUAL” (που ενσωματώνει τις φυσικές και τις 
εικονικές δραστηριότητες) και που οδηγούν στη δημιουργία μιας 
δυναμικής αποθήκης αλληλεπιδρώντων πρακτικών στον τομέα της 
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης επιμόρφωσης μαθητών μεγαλύτερης 
ηλικίας.  

 
Το πρόγραμμα θα αναπτύξει, θα προσαρμόσει, θα μεταφράσει, θα εφαρμόσει 
και θα αξιολογήσει ένα διδακτικό πακέτο ψηφιακής γνώσης που αποτελείται 
από εγχειρίδια, οδηγίες και τα εργαλεία αξιολόγησης σε τέσσερα επίπεδα:  
(1) Το Αλφαβητάρι των υπολογιστών,  
(2) Κοινωνική δικτύωση,  
(3) Υπηρεσίες ηλεκτρονικής δακυβέρνησης και  
(4) Οικιακή Τεχνολογία. 
 
Το Πρόγραμμα “Εθελοντές της Γνώσης” περιλαμβάνει 7 Ευρωπαϊκές χώρες: 
την Ιταλία μέσω του ιδρύματος Fondazione Mondo Digitale  που είναι ο 
συντονιστής του έργου, την Αγγλία μέσω του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου, την Ελλάδα μέσω της ΜΚΟ 50και Ελλάς, την Ρουμανία μέσω της 
Ρουμανικής Κοινωνίας για τη Δια Βίου Μάθηση, την Ισπανία μέσω του 
ιδρύματος Fundetec, την Τουρκία μέσω της Επαρχιακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Εθνικής Παιδείας της πόλης Manisa και την Ελβετία μέσω του 
οργανισμού ICVolunteers. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά / 
δοκιμαστικά προγράμματα σε 5 χώρες για να επαληθεύσουν και να 
βελτιώσουν τη μεθοδολογική / διδακτική ύλη. Παράλληλα, θα διεξαχθούν 
τέσσερις σε βάθος μελέτες για τα καινοτόμα μεθοδολογικά και διδακτικά 
χαρακτηριστικά του προγράμματος, με σκοπό την εμβάθυνση της 
κωδικοποίησης των γνώσεων και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής θεμελίωσης 
του προγράμματος. Κλειδί για την επιτυχία του έργου είναι το δίκτυο των 
"Εθελοντών της Γνώσης", με τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
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νέων σε δραστηριότητες απολύτως σύμφωνες με τους κύριους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού (2011) και τους κύριους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και τη Διαγενεακή Αλληλεγγύη 
(2012). Oι ενέργειες προώθησης / αξιοποίησης του προγράμματος κάνουν 
χρήση πολύγλωσσου διδακτικού πακέτου, υλικών προώθησης (ιστοσελίδα, 
ενημερωτικά φυλλάδια, βίντεο, ενημερωτικό δελτίο) και το καινοτόμο 
κοινωνικό περιβάλλον του Διαδικτύου, ώστε να διευρύνει το δίκτυο του 
ενδιαφερόμενου κοινού του προγράμματος και να το καταστήσει βιώσιμο και 
μετά το τέλος του. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του "Οι 
Εθελοντές της Γνώσης" έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της 
κοινωνίας της πληροφορίας μπορεί να τα απολαμβάνουν όλοι. 
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Οι Εθελοντές της Γνώσης είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής γνώσης 
για ... μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και “μαθητές”(εν συντομία) είναι όροι που 
χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν τα άτομα που είναι ηλικίας 60 ετών ή 
και περισσότερο, ενώ ο όρος Εκπαιδευτές χρησιμοποιείται για τους μαθητές 
δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου που βοηθούν τους μαθητές μεγαλύτερης 
ηλικίας στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθημάτων.  Ο στόχος είναι να 
μειωθεί αυτό που είναι γνωστό ως το ψηφιακό χάσμα: η διαφορά στο 
επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των γενεών. 
 
Το “Εθελοντές της Γνώσης” έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας τα βασικά προσόντα που απαιτούνται για να: 
•  χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. WORD) 
•  κάνουν χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
•  χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
 
και κάποια άλλα πράγματα που θα τους βοηθήσουν:  
 
•  να κάνουν υπολογισμούς με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων (π.χ. EXCEL); 
•  να ζωγραφίζουν με τον υπολογιστή (π.χ. PAINT)  
•  να κάνουν λήψη και να επεξεργάζονται φωτογραφίες (π.χ. PHOTOSHOP) 
•  να φτιάχνουν παρουσιάσεις (π.χ. POWER POINT) και 
• να συμμετάσχουν σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. 
 
Γνωρίζοντας πως να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή –και τα βασικά του 
προγράμματα– είναι απαραίτητο για την πλήρη συμμετοχή τους στην 
κοινωνική ζωή μιας κοινότητας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη 
χρήση σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να εξοικονομούν χρόνο και 
άλλους πόρους. 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Τι είναι το πρόγραμμα «Εθελοντές της Γνώσης» 
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Επομένως, η γνώση χειρισμού ενός υπολογιστή είναι ένα μέσο για να 
βελτιώσει κάποιος την ποιότητα ζωής του. 
 
 
Ωστόσο, οι Εθελοντές της Γνώσης είναι πολύ περισσότερο από αυτό. 
 
 
• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερους δασκάλους. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό του “Εθελοντές της Γνώσης” είναι ότι οι μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εκπαιδευτές παιδιά ή νέους –από το δημοτικό, το 
γυμνάσιο και το λύκειο– ως προσωπικούς  τους δασκάλους. 
 
Κάθε μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας θα έχει έναν –σε κάποιες περιπτώσεις και 
δύο– εκπαιδευτές οι οποίοι θα είναι οι βοηθοί διδασκαλίας του. 
 
Φυσικά, το Εθελοντές της Γνώσης απαιτεί επίσης και την παρουσία ενήλικων 
δασκάλων, αλλά αυτοί θα λειτουργούν κυρίως συντονιστικά. 
 
• Θα είναι μια ευκαιρία συνάντησης ατόμων από διαφορετικές γενιές. 
 
Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να έχουν άμεση και συνεχή 
επικοινωνία με νέους –και συχνά με παιδιά– που θα τους καθοδηγούν, ένας 
προς έναν, στην εκμάθηση νέων εντολών και λειτουργιών: άνοιγμα του 
υπολογιστή, αποστολή e-mail, κ.ά.  
 
Οι δάσκαλοι θα επιβλέπουν την δραστηριότητα στην τάξη. 
 
Αυτή η ιδιαίτερα άτυπη κατάσταση διδασκαλίας επιτρέπει σε τρεις 
διαφορετικές γενιές να ανταμώσουν: στους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, 
στους νέους εκπαιδευτές και στους ενήλικους δασκάλους ενώ παράλληλα 
δημιουργεί ένα πρωτότυπο και ενθαρρυντικό περιβάλλον όπου ο διάλογος 
και η κατανόηση είναι μια συνεχής αναγκαιότητα. 
 
• Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο εκτός σχολείου.  
 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Οδηγίες για δασκάλους 

 

 12 

Κανονικά, οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας καλούνται να συμμετάσχουν σε 
αυτά τα μαθήματα μέσω οργανώσεων για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα 
οποία ενεργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ αυτών και του σχολείου.  
 
Αυτά επιτρέπουν στα σχολεία να ενισχύσουν το ρόλο τους ως κοινωνικοί 
φορείς· να καλέσουν τη γειτονιά και την πόλη στο σχολείο· να υποδεχτούν 
άτομα με πολύ διαφορετικές εμπειρίες, προσδοκίες και ανάγκες στην τάξη και 
να τους παρέχουν μια νέα, πρωτότυπη και αξιομνημόνευτη απάντηση.  
 
 
Και υπάρχουν κι άλλα …  
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Οι Εθελοντές της Γνώσης προτείνουν μια ανεστραμμένη λογική –Οι μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας πηγαίνουν στο σχολείο, οι νεαροί μαθητές ενεργούν ως 
καθηγητές και οι δάσκαλοι που τους επιβλέπουν διδάσκουν τους μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας – η οποία μας αφήνει να πειραματιστούμε με νέους 
τρόπους σκέψης, δράσης και συσχετισμού του ενός με τον άλλον.  
Όπως στην αξέχαστη σκηνή της ταινίας Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών όπου 
ο καθηγητής Κίτινγκ ζητάει από τους φοιτητές να ανέβουν στα θρανία τους και 
να κοιτάξουν την τάξη από την υψηλότερη πλεονεκτική θέση, Οι Εθελοντές 
της Γνώσης δίνουν σε όλους την ευκαιρία να δουν τον κόσμο από διαφορετική 
οπτική. 
 
Η εκτέλεση ενός εντελώς διαφορετικού ρόλου, στην πραγματικότητα, έχει 
εξίσου σημαντικές και ριζικές συνέπειες.  
Στο Εθελοντές της Γνώσης (από εδώ και στο εξής ΕΤΓ), για παράδειγμα, τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι μόνο μαθητές –που είναι από μόνη της 
μια ασυνήθιστη κατάσταση– αλλά μέσα στη σχέση τους με τους εκπαιδευτές 
και τους συντονιστές δασκάλους, γίνονται και αυτοί διδακτικά εργαλεία για να 
διδάξουν στους εκπαιδευτές πόσο δύσκολη και συναρπαστική μπορεί να είναι 
η διδασκαλία. 
Οι νεαροί μαθητές που γίνονται μάρτυρες της δυσκολίας διδασκαλίας εννοιών 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μαθαίνουν να την αναπαράγουν στους 
εαυτούς τους, στις στάσεις και στις αντιστάσεις τους, που συχνά είναι πολύ 
όμοιες με αυτές των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας.  
 
Αυτή η νέα γνώση, που τους έχει μεταβιβασθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια 
σπουδών τους (στην τάξη), τους βοηθά να υιοθετήσουν περισσότερο μια 
συνεργατική συμπεριφορά και να αποφύγουν τις αποτυχίες. 
Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, με τη σειρά τους, ανακαλύπτουν ξανά ότι 
είναι ακόμα σε θέση για πολλά πράγματα:  όχι μόνο να μάθουν έννοιες και να 
αποκτήσουν τεχνικές ικανότητες, αλλά επίσης –πάνω απ’ όλα– ότι είναι ακόμα 
ικανοί να να ενταχτούν επιτυχώς σε νέα περιβάλλοντα και να σχετιστούν με 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Οι ιδιαίτερες Αλληλεπιδράσεις του 

 «Εθελοντές της Γνώσης» 
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νέους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικούς. Αυτό σημαίνει 
πως θα ανακαλύψουν ότι μπορούν ακόμα να “μεγαλώνουν”.  
 
Αυτό σημαίνει ότι συχνά θα συμβαίνουν ασυνήθιστα πράγματα: οι 
συνεσταλμένοι και ανήσυχοι “μαθητές” να μετατρέπονται σε μηχανικούς 
ηλεκτρονικών και μάγους της ψηφιακής φωτογραφίας, οι νεαροί μαθητές με 
μικρό εύρος παρακολούθησης να γίνονται σχολαστικοί δάσκαλοι και να είναι 
σε θέση να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους για δύο ώρες κάθε φορά. Οι 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας ξαφνικά βελτιώνουν την επικοινωνία των νέων 
μαθητών και των μαθησιακών προβλημάτων, αποκαλύπτοντας ικανότητες 
που κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε συνειδητοποιήσει, εκτιμήσει ή 
εκμεταλλευτεί. 
Έτσι,  τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των Εθελοντών της Γνώσης επιδιώκουν 
σημαντικούς στόχους που βρίσκονται πέρα από τους άμεσους στόχους που 
αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι συντονιστές δάσκαλοι, στην 
πραγματικότητα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα για να 
οργανώσουν την προετοιμασία των εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους 
εκπαιδευτές, να προάγουν το προγράμματα σπουδών ή να βελτιώσουν τις 
σπουδές τους ή την ικανότητα συλλογισμού. 
 

Συνοψίζοντας … 
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Το ΕΤΓ είναι ένα πρόγραμμα με τεράστιες δυνατότητες: 

 
 Διδάσκει τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να χρησιμοποιούν υπολογιστή 

δίνοντας τους την δυνατότητα να μοιράζονται μια κοινή γλώσσα και κοινά 
μέσα με τον υπόλοιπο κόσμο.  

 

 Oι εκπαιδευτές γνωρίζουν εκ των έσω τη σημασία και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος, κάνοντας τους έτσι πιο προσεκτικούς στις 
ευαίσθητες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια διδακτική 
σχέση.  

 
•    Συγκεντρώνει άτομα όλων των ηλικιών και προωθεί το διάλογο και την 

αμοιβαία κατανόηση. 
 

 Βοηθάει τα σχολεία, που διοργανώνουν μαθήματα ΕΤΓ, να γνωρίσουν τη 
γειτονιά, δημιουργώντας και ενισχύοντας σημαντικά δίκτυα. 
 

•  Πρόκειται για μια πολύτιμη και μοναδική ευκαιρία μάθησης για όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού το ΕΤΓ επιτρέπει, επίσης, να 
δημιουργηθούν συγκεκριμένα διδακτικά μαθήματα για τους εκπαιδευτές. 
 

•  Συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο εθελοντικού-φιλικού περιβάλλοντος, 
με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη 
διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας. 

 
•  Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην 

κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την 
αυτοεκτίμησή, την ταυτότητα και τις κοινωνικές σχέσεις τους. 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να τρέξει το Εθελοντές της 
Γνώσης, δεδομένου ότι οι αρχικές συνθήκες δεν είναι ποτέ οι ίδιες. 
 
Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, οι εκπαιδευτές, οι συντονιστές δάσκαλοι, 
καθώς και τα σχολεία, οι αίθουσες διδασκαλίας, οι υπολογιστές και ο 
διαθέσιμος εξοπλισμός, δεν είναι ποτέ τα ίδια. Κάθε ένας από αυτούς τους 
παράγοντες είναι μια σημαντική μεταβλητή που θα επηρεάσει τον τρόπο 
εφαρμογής του. 
 
Ωστόσο, ακόμη και αν τα μαθήματα μπορούν να οργανωθούν με 
διαφορετικούς τρόπους, οι πιθανοί τύποι μαθημάτων μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, με βάση το πώς το μάθημα είναι 
δομημένο. Αυτό "μετριέται" με το πώς δομούνται τα μαθήματα από πλευράς 
κατανομής ρόλων μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτών ή, από την άλλη, πόσο 
ελεύθερα είναι τα μαθήματα και πόσο στηρίζονται στην πρωτοβουλία 
μεμονωμένων εκπαιδευτών. 
 
Έτσι, έχουμε: 
 

 Πιο δομημένα μαθήματα 

 Λιγότερο δομημένα μαθήματα 
 
Ειδικότερα, στα πιο δομημένα μαθήματα: 
 
• οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι είναι ακόμα πιο υψηλοί από τους 

βασικούς (και περιλαμβάνουν αυτό που αναφέρεται ως "ιδιαίτερες 
αλληλεπιδράσεις" στην εισαγωγή) 

 

ΜΕΡΟΣ 1 
Αποφασίζοντας πώς θα δομηθούν τα μαθήματα 
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• ο δάσκαλος που συντονίζει διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διδακτική 
διαδικασία και διοργανώνει κάθε μάθημα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει 
επίσης κι ένα κλασικό δασκαλοκεντρικού τύπου μάθημα 

 
• οι εκπαιδευτές ακολουθούν τις οδηγίες που παρέχονται από τους 

συντονιστές δασκάλους. 
 
 
    Στα λιγότερο δομημένα μαθήματα: 
 
• οι στόχοι είναι η βελτίωση της ψηφιακής μόρφωσης των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας 
 
•  ο δάσκαλος είναι (απλά) ένας συντονιστής που συντονίζει και εποπτεύει 

το έργο των εκπαιδευτών  
 
•  οι εκπαιδευτές είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τα μαθήματά τους. 

 
 

Στην πράξη, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων, φυσικά, έγκειται 
κυρίως στη δυναμική σχέση μεταξύ του ρόλου των δασκάλων και των 
εκπαιδευτών: στην πρώτη περίπτωση, είναι πιο κατευθυνόμενη, ενώ στη 
δεύτερη είναι εποπτική και αντίστροφα σε μια ευθέως ανάλογη σχέση. 
 
Τα μαθήματα του ΕΤΓ, ωστόσο, δεν είναι τυχαία περισσότερο ή λιγότερο 
δομημένα. Όλα εξαρτώνται (ή σε έναν μεγάλο βαθμό) από τις προθέσεις 
του δασκάλου συντονισμού που καθορίζει τον τύπο και το εύρος των 
στόχων και, κατά συνέπεια, το σύνολο της διαμόρφωσης του μαθήματος. 
 
Πώς ένας συντονιστής δάσκαλος αποφάσισε να οργανώσει μια σειρά 
μαθημάτων ΕΓΤ; 
 
Ο δάσκαλος που συντονίζει, το αποφασίζει με βάση μια σειρά από 
παράγοντες (κάποιοι από τους οποίους έχουν ήδη προαναφερθεί, όπως οι 
διάφορες μορφές που μπορεί να υιοθετήσει το ΕΤΓ) που αντιστοιχούν στις: 
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α. Υποκειμενικές συνθήκες με τις οποίες οργανώνονται τα μαθήματα  
(αυτές άμεσα αφορούν τον δάσκαλο και τα ενδιαφέροντα-προσδοκίες του 
για τα μαθήματα). 

 
β. Αντικειμενικές συνθήκες με τις οποίες οργανώνονται τα μαθήματα 

(αυτές άμεσα αφορούν το σχολείο, τους "μαθητές", τους εκπαιδευτές και 
το εξωτερικό υλικό και τα οργανωτικά στοιχεία) . 
 
 

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την απόφαση πως θα εφαρμοστεί 
(καλύτερα) το ΕΓΤ  
 
 
Παράγοντες τύπου α: Υποκειμενικές συνθήκες που αφορούν τον δάσκαλο 
  
Πέρα από την ψηφιακή διδασκαλία των “μαθητών”, ο δάσκαλος μπορεί να 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ΕΓΤ για διδακτικούς σκοπούς που δεν 
αφορούν αποκλειστικά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά 
συμπεριλαμβάνουν και τους εκπαιδευτές όπως: 
 

•  η εφαρμογή μέρους του επιμορφωτικού και διδακτικού 
προγράμματος για τους εκπαιδευτές (αν αυτό αφορά τους 
υπολογιστές, μπορεί να διδαχθεί στους εκπαιδευτές απευθείας μέσα  
από το ΕΓΤ) 

 
•  η ενσωμάτωση και η ευθυγράμμιση (προσαρμογή, συνδυασμός, 

σύνδεση) του ΕΓΤ με άλλα προγράμματα σπουδών σε ένα 
διεπιστημονικό πλαίσιο (δηλαδή την απόκτηση του European 
Computer Driving License, το πρόγραμμα μαθηματικών ή τo 
πρόγραμμα ξένης γλώσσας από την άποψη της έκφρασης και της 
επεξεργασία δεδομένων) 
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•  η χρήση πειραματικών τρόπων για την αύξηση της ικανότητας των 
εκπαιδευτών για μελέτη (νοητική ενδυνάμωση). 

 
Παράγοντες τύπου β: Αντικειμενικές συνθήκες με τις οποίες οργανώνονται 
τα μαθήματα 
 
Όπως κάθε δάσκαλος γνωρίζει, οι καλύτερες προθέσεις ενός ατόμου συχνά 
δεν επαρκούν για την επίτευξη ενός στόχου, αν δεν υποστηρίζονται από το 
σχολείο, τόσο από την άποψη συμμερισμού των στόχων όσο και από την 
καθαρά οργανωτική υποστήριξη. 
Ως εκ τούτου, είναι επίσης απαραίτητο να εξακριβωθεί: 

  
•   η υλικοτεχνική πλευρά: η διαθεσιμότητα των αιθουσών πολυμέσων και 

εξοπλισμού για τον απαραίτητο χρόνο 
 
•  η πολιτική του σχολείου: είναι σημαντικό ότι το ΕΓΤ είναι ένα 

πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από ολόκληρο το σχολείο 
(διευθυντές, συναδέλφους, τεχνικούς, επιστάτες, γονείς, κλπ.), ειδικά αν 
δεν είναι περιορισμένo στους βασικούς στόχους του. Επιπλέον, είναι 
σημαντικό να καταλάβουμε αν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν κίνητρα 
για τους δασκάλους ή / και τους εκπαιδευτές (ελεύθερος χρόνος ή 
οικονομικά κίνητρα για τους δασκάλους, σχολική αποδοχή για τους 
εκπαιδευτές). 

 

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών και των 
εκπαιδευτών 
 
Ακόμα και τα χαρακτηριστικά των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας και και των 
εκπαιδευτών είναι προκαθορισμένα όσον αφορά τα μαθήματα. 
 
Για τους εκπαιδευτές:   

  

 Το πιο σχετικό κριτήριο είναι η ηλικία: οι νεότεροι εκπαιδευτές απαιτούν 
ακριβείς οδηγίες και αυτό οδηγεί σε μια σειρά πιο δομημένων μαθημάτων, 
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ενώ είναι δυνατή μια σειρά λιγότερων δομημένων μαθημάτων με 
μεγαλύτερους, αυτόνομους εκπαιδευτές. 

 

 είναι επίσης μια καλή ιδέα να γνωρίζετε αν οι εκπαιδευτές έχουν κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα (σωματικό / ψυχικό) αφού αυτό θα απαιτήσει μια πιο 
δομημένη σειρά μαθημάτων. 

 
Για τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας: 

  

 αρχικά προσόντα: η παρουσία μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας με 
διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας πάνω στους υπολογιστές –κάποιοι μπορεί 
ήδη να γνωρίζουν ενώ κάποιοι άλλοι να μην έχουν καμία εμπειρία– απαιτεί 
μια πιο οργανωμένη διδακτική διαδικασία, όπως το ίδιο συμβαίνει και με 
την περίπτωση παρουσίας "μαθητών" με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα.  

 
 

Συνοψίζοντας… 
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Τα βασικά στοιχεία κλειδιά για την απόφαση  
 
Αν ο συντονιστής δάσκαλος 
 

 σκοπεύει να επιδιώξει υψηλότερους διδακτικούς και παιδαγωγικούς 
στόχους από τους βασικούς 

 έχει τα απαραίτητα μέσα (χρόνο και άλλα μέσα που παρέχονται από το 
σχολείο) 

 
και επιπλέον αν (αυτοί οι παράγοντες δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο οι δυο 
πρώτοι) 
 

 οι εκπαιδευτές είναι πολύ νέοι 

 οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πολύ διαφορετικά αρχικά προσόντα 
μεταξύ τους 

 
η απόφαση είναι να οργανωθεί μια ΠΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
(και απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ δασκάλου και εκπαιδευτών) 
 
Εάν η εκτίμηση των παραγόντων αποκαλύπτει την αντίθετη κατάσταση, τα 
μαθήματα μπορούν να είναι λιγότερο δομημένα (και, κατά συνέπεια, οι 
εκπαιδευτές θα έχουν μια ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ). 
 
Αυτή δεν είναι μια απόφαση μεταξύ ενός αδιάλλακτου διπολικού μοντέλου, 
αλλά μάλλον ένα σημείο αναφοράς. 
 
Η εμπειρία δείχνει ότι τα μαθήματα θα είναι σπανίως εντελώς δομημένα ή 
μη. Στην πράξη, ο συντονιστής δάσκαλος μπορεί να επιλέξει από μια μεγάλη 
γκάμα των ενδιάμεσων δυνατοτήτων και να οργανώσει τα μαθήματα με 
γραμμές οδηγιών διαφορετικών επιπέδων. 
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Aπό τη στιγμή που έχουν εκτιμηθεί οι συνθήκες και έχει ληφθεί η απόφαση 
υπέρ μίας εξαιρετικά δομημένης σειράς μαθημάτων, είναι απαραίτητο να 
οργανωθεί προσεκτικά η δομή των μαθημάτων. 
 
Αυτή η ενότητα ασχολείται με την προετοιμασία μαθημάτων 
(χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς μια εξαιρετικά δομημένη σειρά 
μαθημάτων), και παρέχει στους δασκάλους που συντονίζουν ιδέες και 
πρακτικές προτάσεις για το πώς: 
 
• να οργανώσουν τα μαθήματα 
• να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτές για το μάθημα 
• να “αλληλεπιδρούν” με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας (σε σχέση με τα 
κίνητρά τους, την ικανότητά τους να μαθαίνουν, κλπ.) 
• να επιλύσουν, σε γενικές γραμμές, τυχόν προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν. 

 

Τι γίνεται με τα λιγότερο δομημένα μαθήματα; 
 

Για τα λιγότερο δομημένα μαθήματα, μπορούμε απλά να δούμε κάποιες 
από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και να παραβλέψουμε 
τις άλλες. 
 
Αυτό θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε έναν πυρήνα μερικών γενικών 
ενδείξεων που αντιπροσωπεύουν το βασικό μοντέλο μαθημάτων και στη 
συνέχεια να επεκταθεί με περαιτέρω χαρακτηριστικά ακόμη και να γίνει μια 
πλήρως δομημένη σειρά μαθημάτων με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
στόχων. 
 
Η εφαρμογή του ΕΓΤ με έναν ελεύθερο τρόπο, σημαίνει πολύ περισσότερα 
από την απλή τοποθέτηση ενός δεδομένου αριθμού μαθητών μεγαλύτερης 

ΜΕΡΟΣ 2 
Πρακτικές Προτάσεις για την οργάνωση των 

Μαθημάτων 
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ηλικίας και εκπαιδευτών μαζί στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή και αφήνοντάς 
τους να πλοηγoύνται κατά βούληση στο διαδίκτυο. 
 
Ειδικότερα, η προσοχή πρέπει να δοθεί (περισσότερο από ό, τι σε μια 
δομημένη σειρά μαθημάτων) στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, έτσι ώστε 
θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν με επιτυχία τους “μαθητές” τους. 
 

Οργάνωση των μαθημάτων 
 

Περιεχόμενα μαθημάτων  
 
Τα περιεχόμενα των μαθημάτων είναι διαθέσιμα στο Εγχειρίδιο ΕΤΓ. 
 
Αυτό το εγχειρίδιο είναι σχεδιασμένο ως ένα κείμενο αναφοράς για τους 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας (για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη 
μελέτη στο σπίτι, κλπ), αλλά επίσης –μαζί με αυτές τις οδηγίες– και ως ένα 
λειτουργικό εργαλείο για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές.  
 

Oι φάσεις του μαθήματος 
 

Αυτή η ενότητα θα περιγράψει τα κύρια στάδια ενός μαθήματος μοντέλου 
από την άποψη της λογικής και του χρονοδιαγράμματος. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα ιδανικό πρότυπο. 
Παρέχει ένα γενικό σημείο αναφοράς, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί όπως 
νομίζετε ότι θα ταιριάζει. 
 
Αντίθετα, κάθε φάση είναι μια ξεχωριστή ενότητα που ενδέχεται να 
τροποποιηθεί κατά βούληση. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό και ευέλικτο 
μοντέλο που μπορεί και πρέπει να είναι αποτελεσματικά προσαρμοσμένο 
στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. 
 
Οι δάσκαλοι πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να αφαιρέσουν κάθε φάση 
που νομίζουν πως είναι περιττή, να προσθέσουν κάτι που πιστεύουν ότι είναι 
σημαντικό και να τροποποιήσουν οποιοδήποτε μέρος το οποίο 
ανταποκρίνεται εν μέρει στους διδακτικούς στόχους τους. 
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Δασκαλοκεντρικό μάθημα 
 

Σε μια δομημένη σειρά μαθημάτων ο συντονιστής-δάσκαλος θα διαθέσει 
μέρος του χρόνου, συνήθως στην αρχή, για ένα τυπικό δασκαλοκεντρικό 
μάθημα στην τάξη, για να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις νέες έννοιες στους 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Ακόμη και αν αυτό είναι περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα, το 
καθιερωμένο αυτό μοντέλο διδασκαλίας θα πρέπει να τηρεί την λειτουργική 
αρχή που βρίσκεται πίσω από το όλο πρόγραμμα: οποιαδήποτε εξήγηση θα 
πρέπει να απευθύνεται τους στόχους και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που 
επιδιώκουν (συγγραφή ενός κειμένου, έρευνα, αποστολή ενός e-mail, κλπ)  
αποφεύγοντας κάθε ιδέα και έννοια που δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη. 
 
Με αυτή την έννοια, αυτό το μέρος του μαθήματος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή για το αντικείμενο και μια επεξήγηση 
των βασικών όρων, με αναφορά στην άμεση εφαρμογή τους. 
 
 
Το πρώτο μάθημα του κάθε προγράμματος μπορεί να οργανωθεί με 
διαφορετικό τρόπο, καθώς θα επικεντρωθεί στον προσανατολισμό και στο 
καλωσόρισμα των “μαθητών”. Για την περιγραφή αυτής της φάσης, 
ανατρέξτε στο Μέρος IV. 
 
Σε μια λιγότερο δομημένη σειρά μαθημάτων, το δασκαλοκεντρικό μάθημα 
μπορεί να περιοριστεί στο σημείο μιας απλής εισαγωγής όπως: 
 
"Σήμερα θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο". 
 
Eάν το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα έχει περισσότερους από έναν 
δασκάλους, ο ένας δάσκαλος μπορεί να υποδεικνύει στην τάξη τα αντικείμενα 
και τις διαδικασίες που ο άλλος δάσκαλος περιγράφει. 
 
Αν η τάξη είναι εξοπλισμένη με οθόνη προβολής, ένας δάσκαλος μπορεί να 
είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση διαφανειών, ενώ ο άλλος κάνει την 
παρουσίασή του. 
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Αν η τάξη δεν είναι εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα, "μαθητές" και 
εκπαιδευτές μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση στους 
υπολογιστές τους, οι οποίοι μπορούν να ελέγχονται από τον υπολογιστή του 
δασκάλου. 
 
Κατά τη διάρκεια του τυπικού δασκαλοκεντρικού μαθήματος, το οποίο ποτέ 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά (γιατί δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τη 
μνήμη του "μαθητή"), οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι δίπλα στους 
"μαθητές"  τους, αλλά - σε γενικές γραμμές - χωρίς να παρεμβαίνουν εκτός και 
αν δεν είναι οι υπολογιστές σε δίκτυο. Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος να 
τους υποδεικνύει σε τι ο δάσκαλος αναφέρεται. 

 

 

Διάρκεια 
 

Φάση Περιγραφή 

10´ Δασκαλοκεντρικό 
μάθημα 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανακοίνωση του 
περιεχομένου  

 
 

 Ορισμός των 
βασικών εννοιών  

Ο δάσκαλος που συντονίζει απεικονίζει 
τις νέες έννοιες για το μάθημα: 
"Σήμερα θα αρχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για 
να γράψουμε με την χρήση αυτού που 
ονομάζεται πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου ..." 
 
"Ο όρος-κλειδί για να μάθετε είναι: 
μορφοποίηση που σημαίνει ..." 
 
"Σήμερα θα μάθετε να γράφετε και να 
τροποποιείτε τους χαρακτήρες ενός 
κειμένου (μέγεθος και στυλ) και να 
διαμορφώνετε τα γραφικά 
(ευθυγράμμιση, περιθώρια, κλπ.)." 
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Χρόνος για Ερωτήσεις 
 

Στο τέλος κάθε μαθήματος στην τάξη, οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
πιθανόν να έχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτά που μόλις διδάχτηκαν. 
Όσο προφανείς και επαναλαμβανόμενες κι αν είναι οι ερωτήσεις τους δεν θα 
πρέπει ποτέ να αγνοoύνται. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται αφού βασίζονται στην σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει με 
τον δάσκαλο καθώς και στην ύπαρξη μιας χαλαρής και ανεπίσημης 
ατμόσφαιρας μέσα στην οποία οι “μαθητές” δεν διστάζουν να εκθέτουν 
ελεύθερα τις απορίες τους. 
 
Ένας καλός τρόπος για την οργάνωση αυτής της φάσης του μαθήματος, ώστε 
να γίνει πιο αποτελεσματική και να τους περιλαμβάνει όλους, είναι να 
προετοιμαστεί ένας "πίνακας ερωτήσεων" για κάθε μάθημα στο οποίο ο 
δάσκαλος μπορεί να γράψει όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί (ή να έχει 
έναν εκπαιδευτή ή “μαθητή” να το κάνει) και χωρίς να χρειάζεται να τις 
απαντήσει, γιατί δεν είναι αυτό το ζήτημα. 
  
Αν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο της 
ύλης, ο δάσκαλος μπορεί να τις επισημάνει, εξηγώντας ότι θα απαντηθούν 
όταν τεθεί το εν λόγω συγκεκριμένο θέμα. Αυτό επιτρέπει στους δασκάλους 
να αναβάλουν τις απαντήσεις ερωτήσεων που δεν είναι σχετικές, χωρίς όμως 
παράλληλα να ματαιώνουν την περιέργεια των “μαθητών”). 
Όλα τα άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σύμφωνα με τη σειρά που έχουν 
καταγραφεί με τη γραφή μια σύντομης απάντησης πάνω στον πίνακα. Αυτό 
θα παρέχει στην τάξη μια ομάδα σημειώσεων που θα τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν τις έννοιες και το περιεχόμενο του κύριου θέματος. 

 

Διάρκεια 
 

Φάση Περιγραφή 

 
 
10´-15´ 

 
Χρόνος για Ερωτήσεις 
(απορίες των 
“μαθητών”) 

 
Οι “μαθητές” μπορεί να ζητήσουν 
περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με  
το θέμα που μόλις διδάχθηκαν  
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Ασκήσεις 
 

Μετά το δασκαλοκεντρικό μάθημα στην τάξη και τις ερωτήσεις, ο δάσκαλος 
ανατρέχει στις νέες έννοιες που διδάχτηκαν και αναθέτει τις ασκήσεις. 
 
Από διδακτική άποψη, οι εκπαιδευτές είναι οι πρωταγωνιστές του δεύτερου 
μέρους του μαθήματος. Είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν τους “μαθητές” με 
την ολοκλήρωση των ασκήσεων που τους έχουν ανατεθεί και να τους 
παρέχουν θεωρητικές ή πρακτικές εξηγήσεις κάθε φορά εκφράζουν μια 
απορία (έστω και αν αυτή δεν εκφράζεται με ακρίβεια). 
 
Το σύνολο του δεύτερου μέρους του μαθήματος είναι αφιερωμένο στις 
ασκήσεις που έχουν ανατεθεί από το δάσκαλο και/ή τις ιδέες που 
λαμβάνονται από το Εγχειρίδιο. 
 
Ακόμη και στην πολύ συχνή περίπτωση που ένα μάθημα διαρκεί 2 ώρες, όλο 
το δεύτερο μέρος του μαθήματος, μετά τα μέρη του δασκαλοκεντρικού 
μαθήματος και των ερωτήσεων, μπορεί να είναι αφιερωμένο στις ασκήσεις. 
 
Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμο να εισαχθεί ένα 
δεύτερο δασκαλοκεντρικό μάθημα στην αρχή της δεύτερης ώρας, αμέσως 
μετά το διάλειμμα, αν υπάρχει, για να εξετάσει αυτό που αναφέρθηκε ήδη 
νωρίτερα. 
 
Oι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν το 
περιεχόμενο και έχουν την τάση να ξεχνούν πολύ γρήγορα αυτά που μόλις 
διδάχτηκαν (βλέπε παράγραφο για την Εμπέδωση). Αυτό σημαίνει ότι είναι 
χρήσιμο να εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη διάθεση, από τη στιγμή που 
είναι εμφανής, και να επαναλάβουμε όλες τις απαραίτητες έννοιες, ενώ είναι 
ακόμα νωπές. 
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Σε μια λιγότερο δομημένη σειρά μαθημάτων, το σύνολο του μαθήματος 
αποτελείται από ασκήσεις. 
 
Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος, οι “μαθητές” γράφουν, 
ζωγραφίζουν, κατεβάζουν φωτογραφίες, αναζητούν πληροφορίες στο 
Διαδίκτυο ή εκτελούν άλλες ασκήσεις με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, 
σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις συνήθειες και τις ανάγκες τους (ή του 
εκπαιδευτή). 
 
Κάθε ζευγάρι “μαθητή”-εκπαιδευτή δουλεύει πάνω σε διαφορετικά θέματα 
και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, δηλαδή: την ίδια στιγμή που ένας 
εκπαιδευτής διδάσκει έναν “μαθητή” πώς να χρησιμοποιεί και να κινεί το 
ποντίκι, ένας άλλος “μαθητής” μπορεί να κάνει λήψη του e-mail του με την 
επίβλεψη του δικού του εκπαιδευτή. 
 
Η τυπική ελευθερία μιας λιγότερο ή μη δομημένης σειράς μαθημάτων μπορεί 
να οδηγήσει το δάσκαλο να χάσει τον έλεγχο σχετικά με το τι συμβαίνει. 
 
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο δάσκαλος θα πρέπει να 
φέρνει σε ισορροπία την αυτονομία του ζεύγους “μαθητή”-εκπαιδευτή με 
τους σταθερούς στόχους που είναι κοινοί για ολόκληρη την τάξη. 
 
Οι “μαθητές” και οι εκπαιδευτές μπορούν να αποφασίσουν από κοινού πώς 
να το κάνουν αυτό, αλλά δεν φτάνει μόνο να πληρούν το γενικό στόχο του 
μαθήματος, αλλά και αυτόν του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο στόχος αυτός 
θα πρέπει πάντα να αναφέρεται με σαφήνεια στην αρχή του κάθε 
μαθήματος και, αν είναι δυνατόν, να ορίζεται περαιτέρω χρησιμοποιώντας τα 
ερεθίσματα που παρέχονται από την τάξη. 

Διάρκεια 
 

Φάση Περιγραφή 

 
 
30´-55´ 

 
 
Ασκήσεις 

 
Οι εκπαιδευτές βοηθούν τους 
“μαθητές” με τις πρακτικές ασκήσεις 
που έχουν ανατεθεί από το δάσκαλο. 
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Με αυτόν τον τρόπο, υπό τη συνεχή επίβλεψη του δασκάλου, το έργο των 
“μαθητών” και των εκπαιδευτών θα συνεχίσει να είναι μια πραγματική 
άσκηση με μια συγκεκριμένη διδακτική αξία και όχι ένα απλό “κάνω κάτι” 
στον υπολογιστή. 

 
Πριν το αντίο 
 

Στο τέλος του μαθήματος, μια καλή ιδέα είναι να επιστήσετε την προσοχή 
όλων σε ό,τι διδάχτηκε με την ανασκόπηση των κύριων σημείων του 
μαθήματος και κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή για το περιεχόμενο του 
επόμενου μαθήματος. 
 
Είναι πολύ χρήσιμο να διεξάγετε ένα σύντομο διαγώνισμα για τους 
“μαθητές”, στο τέλος του μαθήματος. 
 
Το διαγώνισμα, το οποίο περιλαμβάνει το κύριο θέμα του μαθήματος, 
αποτελείται από μια απλή άσκηση, όπως: 
 
• ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, ανοίξτε το Word, γράψτε το όνομά σας, 

αποθηκεύστε το αρχείο, κλείστε το Word και απενεργοποιήσετε τον 
υπολογιστή. 

 
• με τον υπολογιστή σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε σωστά το ποντίκι για να 

ανοίξετε και να κλείσετε 3 αρχεία ή φακέλους στην επιφάνεια εργασίας 
 
• με τον υπολογιστή σε λειτουργία, δημιουργήστε ή ομαδοποιήστε 2 ή 

περισσότερα αρχεία και δημιουργήσετε ένα φάκελο για να τις εισάγετε μέσα 
 
• με τον υπολογιστή σε λειτουργία και ένα ανοικτό έγγραφο του Word, 

τροποποιήστε το έγγραφο σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου 
 
• με τον υπολογιστή σε λειτουργία χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου, να το αντιγράψετε ή να το 
εκτυπώσετε. 
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Το αποτέλεσμα του διαγωνίσματος μπορεί να είναι “πιστοποιημένο” από τον 
εκπαιδευτή σε μια απλή φόρμα αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα Ι). 
Οι φόρμες, οι οποίες θα συλλέγονται από το δάσκαλο, θα βοηθήσουν να 
αξιολογηθεί η πρόοδος των μαθημάτων. 
 
Επιπλέον, εάν οι “μαθητές” έχουν έναν υπολογιστή, είτε στο σπίτι ή σε κάποια 
οργάνωση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ο δάσκαλος μπορεί επίσης να τους 
αναθέσει μια  εργασία για το σπίτι. 
 
Η εργασία αυτή μπορεί να αποτελείται από ασκήσεις του τελευταίου 
διαγωνίσματος ή από την ύλη προς εμπέδωση (βλ. παρακάτω). Τα πρώτα 
λεπτά του επόμενου μαθήματος, το οποίο συνήθως θα διεξάγεται μία 
εβδομάδα αργότερα, θα είναι αφιερωμένο στην εξέταση της ύλης του 
προηγούμενου μαθήματος και στις απαντήσεις τυχόν αποριών που 
συνεχίζουν να έχουν οι “μαθητές”. Οι ερωτήσεις μπορεί επίσης να τίθενται 
από τους εκπαιδευτές οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάνω σε τι 
εξακολουθεί να είναι αβέβαιος ο “μαθητής” τους. 
 
 

Συνοψίζοντας … 
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Σκελετός ενός μαθήματος μοντέλου – 2 ώρες 
(Δομημένη σειρά μαθημάτων) 
 

 
 
 

 Διάρκεια 
 

Φάση Περιγραφή 

0 5´ Ανασκόπηση 
προηγούμενου 
μαθήματος 

Ο δάσκαλος αναλύει συνοπτικά τις 
βασικές έννοιες που διδάχτηκαν και 
εφαρμόστηκαν κατά το προηγούμενο 
μάθημα. 

1 10´ Δασκαλοκεντρικό 
μάθημα 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει τις νέες 
έννοιες για το μάθημα. 

2 10´-15´ Απορίες "μαθητών" Οι “μαθητές” μπορεί να ζητήσουν 
περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το 
θέμα που μόλις παρουσιάστηκε. 

3 30´-35´ Ασκήσεις Οι εκπαιδευτές βοηθούν τους 
“μαθητές” με τις πρακτικές ασκήσεις 
έχουν ανατεθεί από το δάσκαλο.  

4 5´ Διάλειμμα  

5 10´ Δασκαλοκεντρικό 
μάθημα 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει την νέα ύλη 
για το μάθημα. 

6 30-35´ Ασκήσεις Οι εκπαιδευτές βοηθούν τους 
“μαθητές” με τις πρακτικές ασκήσεις 
έχουν ανατεθεί από το δάσκαλο.  

7 5´-15´ Λέγοντας Αντίο: 
ανακεφαλαίωση,  
περιγραφή ύλης 
επόμενου μαθήματος 
και τελικό διαγώνισμα 

Ο δάσκαλος ανακεφαλαιώνει τις 
βασικές έννοιες που διδάχθηκαν και 
κάνει μια σύντομη περιγραφή για το 
περιεχόμενο του επόμενου μαθήματος. 
Οι “μαθητές” εξετάζονται με 
διαγώνισμα στο τέλος του μαθήματος. 
Μπορεί να ανατεθεί εργασία για το 
σπίτι. 
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H σπουδαιότητα της τάξης, των υπολογιστών και του 
εξοπλισμού για την ποιότητα του μαθήματος  
 

Η τάξη 
 
Το μέγεθος της τάξης εξαρτάται από τον αριθμό των “μαθητών” και των 
εκπαιδευτών που είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
 
Πάρα πολλοί “μαθητές” σε μια μικρή τάξη θα δημιουργήσει δυσκολίες στην 
μετακίνηση, ενώ πολύ λίγοι “μαθητές” σε μια μεγάλη αίθουσα είναι 
μελαγχολικό και δεν δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι δύο για μαθητή 
μεγαλύτερης ηλικίας, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Μια μικρή αίθουσα 
γεμάτη με “μαθητές” και εκπαιδευτές μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό 
πρόβλημα και απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική οργάνωση. 
 
Εάν ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος και δεν θέλετε να προβείτε σε καμία 
διάκριση μεταξύ εκπαιδευτών (ειδικά εάν είναι πολύ νέοι), μια πιθανή λύση 
είναι να εναλλάσσονται οι δύο εκπαιδευτές για “μαθητή” με βάση την 
εμπειρία τους.  
 
Κατά το πρώτο μέρος των μαθημάτων, για παράδειγμα, όταν εξηγούνται οι 
απλούστερες έννοιες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λιγότερο έμπειρος 
εκπαιδευτής, ενώ οι πιο έμπειροι μπορούν να συνεχίσουν κατά το δεύτερο 
μέρος του μαθήματος. 
 

Οι σταθμοί των υπολογιστών 
 
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας αφορά την θέση που θα βρίσκονται οι 
υπολογιστές και ο υπόλοιπος εξοπλισμός (γραφείο δασκάλου, κεντρικός 
υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτές, κλπ.).  
Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο, υπάρχουν 
δύο τύποι για τις αίθουσες πολυμέσων: 
• μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας με το γραφείο του δασκάλου και 
θρανία με υπολογιστές για τους “μαθητές”  
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• μια τάξη-εργαστήριο στην οποία οι υπολογιστές βρίσκονται στον τοίχο. 
 
Και οι δύο αυτοί τύποι αιθουσών παρουσιάζουν υπέρ και κατά.  
 
Η παραδοσιακή τάξη κάνει τo δασκαλοκεντρικό μάθημα πιο εύκολο, αφού ο 
δάσκαλος μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους “μαθητές”  και εκπαιδευτές 
από το γραφείο του. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, ωστόσο, το γεγονός ότι 
όλα τα ζευγάρια “μαθητών”-εκπαιδευτών είναι τόσο κοντά μεταξύ τους 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αν αρχίσουν όλοι μαζί να μιλάνε θα 
έχει ως συνέπεια να αυξήσουν αυτόματα την ένταση της φωνής τους και οι 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας δεν απολαμβάνουν καθόλου αυτή την 
κατάσταση. 
 
Στην τάξη-εργαστήριο είναι πιο εύκολη η συγκέντρωση και διευκολύνει έτσι 
τη φάση των ασκήσεων, αλλά το αρχικό μάθημα και το μέρος με τον 
βιντεοπροβολέα θα είναι πιο δύσκολα στην παρακολούθηση. Eπομένως, ίσως 
είναι χρήσιμο να οργανωθεί έτσι η τάξη ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα 
προβλήματα. 
 
Σε μια τάξη στην οποία οι υπολογιστές είναι επάνω στον τοίχο, για 
παράδειγμα, οι “μαθητές” και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνηθίσουν να 
διασχίζουν την τάξη στο πρώτο και στο τελευταίο μέρος του μαθήματος. 
 
Επιπλέον, καθώς το μέρος των ασκήσεων διαρκεί κατά μέσο όρο πολύ 
περισσότερο από τις άλλες φάσεις, μπορεί να είναι μια καλή ιδέα να 
διαχωριστεί με λίγα λεπτά "κεντρικής επικοινωνίας". Αυτό θα επιτρέψει 
πάρα πολύ την συναλλαγή και τη συμμετοχή των “μαθητών” και των 
εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Σε γενικές γραμμές όμως, 
αυτό το είδος διάταξης φαίνεται να είναι πιο ευέλικτο από τα άλλα αφού 
μερικές αλλαγές, όπως η στροφή προς το κέντρο της τάξης, θα επιτρέψει τη 
ροή επικοινωνίας να αλλάξει. 
 
Η αποφυγή του θορύβου και η σύγχυση σε μια τυπική τάξη, ειδικά με τους 
νεότερους εκπαιδευτές, δεν είναι εύκολο. 
Αν η τάξη το επιτρέπει, “μαθητές” και εκπαιδευτές θα μπορούσαν να 
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κάθονται σε εναλλασσόμενες σειρές από θρανία, χωρίς όμως να βρίσκονται 
πολύ μακριά ο ένας “μαθητής” από τον άλλο. 
 
Σε αυτόν τον τύπο τάξης, εξάλλου, άλλη μια δυσκολία μπορεί να προκύψει 
επειδή τα ζευγάρια “μαθητή”-εκπαιδευτή μπορεί να έχουν δυσκολία στην 
επικοινωνία με άλλα ζευγάρια που τους κρύβουν οι οθόνες των υπολογιστών 
τους. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την ελεύθερη ανταλλαγή μεταξύ 
“μαθητών”  και εκπαιδευτών. 
 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να μελετήσει έναν τρόπο με τον οποίο ο καθένας 
μπορεί να δει ο ένας τον άλλο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
που απαιτούν διάλογο (όπως μία κοινή συζήτηση). 
 
Αυτό μπορεί να γίνει καλώντας τους “μαθητές” και τους εκπαιδευτές να 
καθίσουν σε μια θέση γύρω από το γραφείο του δασκάλου ή κάνοντας τα 
ζευγάρια που κάθονται σε μακρινή απόσταση να πλησιάσουν (ή καθιστοί ή 
όρθιοι). 
 

Ο εξοπλισμός 
 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ένας βντεοπροβολέας μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμος ιδιαίτερα στο αρχικό μέρος του μαθήματος.  
Οι μεγάλες εικόνες στην οθόνη προβολής βοηθούν τους “μαθητές” να 
συγκεντρωθούν καθώς μπορεί να έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης στην οθόνη 
του υπολογιστή τους. Η παρακολούθηση των κινήσεων του ποντικιού με 
μεγεθυμένο τον δείκτη στην οθόνη προβολής είναι πολύ ευκολότερη. 
 
Ωστόσο, πολλά σχολεία δεν έχουν βιντεοπροβολέα, ενώ άλλα δεν έχουν 
εκτυπωτές, σαρωτές ή άλλες συσκευές. 
 
Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα καθώς το σχολείο θα 
πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένα είδη για το ΕΤΓ (και όλα τα καλύτερα αν 
μπορεί). Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να καταγραφεί τι είναι (ή τι 
δεν είναι) διαθέσιμο και να οργανωθεί με αυτά τα δεδομένα το μάθημα.  
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Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού. 
Αν οι υπολογιστές δεν λειτουργούν σωστά, ένα μεγάλο μέρος ή ακόμα και 
ολόκληρο το μάθημα μπορεί να πάει χαμένο προκειμένου να εντοπιστούν και 
να αποκατασταθούν τα προβλήματα. 
 
Ο υπολογιστής και τα περιφερειακά του μπορεί να μην είναι σε καλή 
κατάσταση γιατί είναι ξεπερασμένα ή υπερφορτωμένα με αρχεία. Σε αυτή την 
περίπτωση, με βάση αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, μπορεί να μην υπάρχει 
πολύς χώρος για βελτίωση. 
 
Αν, ωστόσο, το πρόβλημα προκαλείται από τη λανθασμένη χρήση του 
υπολογιστή (δηλαδή, οι μαθητές που χρησιμοποιούν προηγουμένως τον 
υπολογιστή να μην το αφήνουν όπως το βρήκαν) το πρόβλημα αντικατοπτρίζει 
πραγματικά μια έλλειψη επικοινωνιακής οργάνωσης που μπορεί να επιλυθεί. 
Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα, καλό είναι να 
συνεργαστούν και οι άλλοι δάσκαλοι μαζί με ο διευθυντή έτσι ώστε όλοι να 
τηρούν τους κανόνες για την καλή  χρήση των κοινών εγκαταστάσεων. 

 

 
Μάθηση: εμπέδωση και αξιολόγηση  
Eμπέδωση 
 

Το πρόβλημα της εμπέδωσης της ύλης που διδάχτηκε είναι ένα από τα πιο 
δύσκολα αλλά και πιο προκλητικά κομμάτια του ΕΤΓ. 
Οι “μαθητές” πιθανόν να έχουν πρόβλημα μνήμης που μπορεί να σχετίζεται 
είτε με την ηλικία ή/και με το ότι δεν είναι συνηθισμένοι στη μάθηση ή τη 
συγκέντρωση. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα τίθεται στο γεγονός ότι πολλοί “μαθητές” δεν έχουν 
υπολογιστή στο σπίτι τους, ενώ όσοι έχουν συχνά δεν έχουν σύνδεση 
διαδικτύου. 
 
Αυτό τους καθιστά αδύνατο να εξασκηθούν στο σπίτι, πράγμα που σημαίνει 
ότι εύκολα θα τείνουν να ξεχάσουν ό, τι έμαθαν και κατανόησαν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. 
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Επίσης, οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας είναι συχνά απόντες για 
προσωπικούς λόγους. Δεδομένου ότι με τις απουσίες μεγαλώνει το χρονικό 
διάστημα μεταξύ των μαθημάτων, κατά συνέπεια προκύπτει ένα επιπλέον 
πρόβλημα μνήμης. 
Επιστρέφοντας στο μάθημα μετά από 15 ή 20 ημέρες συχνά σημαίνει ότι 
πρέπει να τα αρχίσουν όλα από την αρχή. 
 
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάσεις;  
 
Κάποιοι δάσκαλοι προτιμούν να συμπυκνώσουν τα μαθήματα σε ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί η ύπαρξη μεγάλου 
χρονικού διαστήματος μεταξύ τους. 
 
Για παράδειγμα, με τον σχεδιασμό ενός 2ωρου μαθήματος την εβδομάδα, το 
πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο μήνες. 
  
Είναι επίσης χρήσιμο η ενθαρρύνετε στους “μαθητές” να επισκεφθούν 
φίλους και φιλικές οικογένειες που έχουν υπολογιστή, ή και, αν είναι 
δυνατόν, να αγοράσουν έναν. 
 
Περαιτέρω στήριξη μπορεί να παρασχεθεί από τα ΚΑΠΗ, πολλά από τα οποία 
έχουν σταθμούς υπολογιστών, τους οποίους οι “μαθητές” μπορούν να 
χρησιμοποιούν δωρεάν. 
 
Από διδακτική άποψη, μπορούν να ανατεθούν στοχευμένες ασκήσεις, κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη, προκειμένου να συμβάλουν στην 
εμπέδωση της ύλης. Αυτές οι εργασίες μπορούν να υποκαταστήσουν, 
τουλάχιστον, ενός μέρους της εργασίας για το σπίτι. 
 
Ειδικότερα, είναι μια καλή ιδέα να αναθέσετε ασκήσεις "αναγκαστικής 
επανάληψης" απλών ακολουθιών, προκειμένου να γίνουν ορισμένες 
εργασίες, όσο το δυνατόν πιο αυτόματες. 
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Δείγμα Άσκησης: 
 
Επαναλάβετε την ακόλουθη σειρά 5 φορές: 
 
1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 
2. Ανοίξτε ένα αρχείο Word. 
3. Γράψτε το όνομά σας στο ανοικτό αρχείο. 
4. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομά σας και τον αριθμό της εργασίας (π.χ., 
Aντώνης1.doc). 
5. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 
 
Όταν ο “μαθητής” έχει τελειώσει σωστά αποστολή του, μπορεί να το 
ανακοινώσει στην τάξη και να ενθαρρύνει κι άλλους να ολοκληρώσουν σωστά 
την εργασία. 
 
 

Η αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης και η 
παρακολούθηση των μαθημάτων 
 
 

Η αξιολόγηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας 
του ΕΤΓ. 
Επιτρέπει στο δάσκαλο να τελειοποιήσει τα μαθήματα και στους “μαθητές” να 
καταλάβουν τι έχουν μάθει και σε τι πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά. 
 
Με αυτή την έννοια, το κύριο εργαλείο αξιολόγησης του ΕΤΓ είναι ο 
εκπαιδευτής, ο οποίος είναι συνεχώς σε θέση να εξετάσει ανεπίσημα πόσο 
πολύ και πόσο καλά ένας “μαθητής” έχει κατανοήσει την ύλη του μαθήματος. 
 
Ο εκπαιδευτής είναι επίσης υπεύθυνος για την εποπτεία της μάθησης του 
“μαθητή”  του. Με το να βρίσκεται ακριβώς δίπλα του, ξέρει πώς τα πηγαίνει, 
την πρόοδό του και τι καταλαβαίνει. Επιπλέον, μπορεί να απευθυνθεί στο 
δάσκαλο για κάθε πρόβλημα που δεν μπορεί άμεσα να λύσει. 
 
Ο εκπαιδευτής, ο οποίος πιστοποιεί τις δεξιότητες που οι “μαθητές” έχουν 
αποκτήσει μέσω του διαγωνίσματος στο τέλος του μαθήματος, είναι άμεσα 
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υπεύθυνος για την αξιολόγηση του ΕΤΓ που πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. Αυτό επιτρέπει στον δάσκαλο να έχει ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών, τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων. 
 
Η τελική αξιολόγηση, άλλωστε, βοηθάει την συλλογή σημαντικών δεδομένων 
για τη οργάνωση των μελλοντικών μαθημάτων ενώ παράλληλα δίνει έναν 
τόνο αυστηρότητας και σοβαρότητας για τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
που λαμβάνουν άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση για τις υποχρεώσεις 
τους. 
 
Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία γίνεται κατά το τελευταίο 
μάθημα (συνήθως την τελευταία μισή ώρα), πρέπει να εξετάσει (τουλάχιστον) 
τους τρεις στόχους των μαθημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
ψηφιακή μόρφωση του “μαθητή”: 
• τη σύνταξη ενός κειμένου. 
• τη χρήση του διαδικτύου. 
• χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
 
Μια καλή λύση είναι να ενωθούν αυτοί οι τρεις στόχους σε έναν ενιαίο, όπως 
στο παράδειγμα που ακολουθεί. 
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Η “τυπικότητα” της στιγμής και η σχετική τυποποίηση των διαγωνισμάτων δεν 
θα πρέπει, ωστόσο, να θέτουν σε κίνδυνο το γαλήνιο και θετικό κλίμα που 
είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΕΤΓ. 
 
Προφανώς, ακόμη κι εκείνοι που δεν περάσουν στο διαγώνισμα, αλλά έχουν 
συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα μαθήματα, θα λάβουν το τελικό 
πιστοποιητικό συμμετοχής από την Οργάνωση. 
 

Τελικό Διαγώνισμα 
 
ΑΝΑΘEΣΕΙΣ 
 
α. Οι “μαθητές” πρέπει να 
γράψουν ένα e-mail στην 
διεύθυνση  
e-mail του δασκάλου τους. 
 
β. Το θέμα του e-mail είναι:  
“Οι Εθελοντές της Γνώσης: τελικές 
παρατηρήσεις και προτάσεις”. 
 
γ. Το e-mail θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια εικόνα 
κατεβασμένη από το Internet ως 
συνημμένο. 
 

ΠΡΟΣOΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ 
 
Γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιούν τις 
βασικές λειτουργίες του e-mail 
 
 
 
Γράφοντας ένα κείμενο στον υπολογιστή. 
 
 
 
Διεξαγωγή απλών αναζητήσεων στο 
Διαδίκτυο. 
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Παρακολούθηση 
 

Πληροφορίες σχετικές με την πρόοδο των μαθημάτων που παρέχονται 
αυθόρμητα από δασκάλους ή απευθείας εισπράττονται από την Οργάνωση, 
συνήθως αρκούν για τον ορισμό των κύριων χαρακτηριστικών του κάθε 
μαθήματος. 
 
Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει ένα πλήρες προφίλ των “μαθητών” που 
παρακολουθούν τα μαθήματα (σπουδές, ενδιαφέροντα, λόγοι συμμετοχής 
στο πρόγραμμα, κλπ.), το οποίο είναι σαφώς χρήσιμο για την καλύτερη 
κατανόηση του ποιος παρακολουθεί το πρόγραμμα, η 50και Ελλάς παρέχει 
συγκεκριμένα ερωτηματολόγια (φόρμες αξιολόγησης) που θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από τους “μαθητές” στην αρχή κάθε νέας σειράς 
μαθημάτων (βλ. παράρτημα ΙΙ). 
 
Επιπλέον, η 50και Ελλάς παρέχει επίσης ένα ερωτηματολόγιο που συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία του μαθήματος, τις 
προτιμώμενες πτυχές και δυσκολίες του και προτάσεις για βελτίωσή του. 
 
Η 50και Ελλάς  χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσει και να 
βελτιώσει τα μαθήματα του ΕΤΓ. Για αυτόν το λόγο η παρακολούθηση 
περιλαμβάνει, επίσης, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές (βλ. 
Παραρτήματα IV και V). 
 
Τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχουν τρέχουσες πληροφορίες για την 
ηλικία των “μαθητών”, για την πορεία των σπουδών και για τα ενδιαφέροντά 
τους. 
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Όπως έχει συχνά επαναληφθεί προηγουμένως, οι εκπαιδευτές είναι 
θεμελιώδους σημασίας για το ΕΓΤ. 
 
Σε μια λιγότερο δομημένη σειρά μαθημάτων, το μάθημα επικεντρώνεται 
στους εκπαιδευτές, ενώ σε μια πιο δομημένη σειρά, μοιράζονται τον 
καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου. 
 
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι οι εκπαιδευτές είναι νέοι (μερικές 
φορές πολύ μικροί) μαθητές. Αν δεν είναι προετοιμασμένοι για το ρόλο τους, 
μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. 
 
 
Οι εκπαιδευτές είναι θεμελιώδους σημασίας για το ΕΤΓ, αλλά πρέπει να 
διευθύνονται με προσοχή. 
 
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει προηγουμένως να εκπαιδευτούν 
προκειμένου να "βοηθήσουν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας", από τη 
στιγμή που είναι σε θέση (αφού η διαχείριση μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας 
είναι επίσης μια πρόκληση). 

 
Τύποι Εκπαιδευτών 
 
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτών  
 
Κατ' αρχάς, οι εκπαιδευτές μπορούν να προσδιοριστούν από το σχολικό τους 
επίπεδο:  

 Εκπαιδευτές Δημοτικού  

 Εκπαιδευτές Γυμνασίου  

 Εκπαιδευτές Λυκείου  
 

ΜΕΡΟΣ 3 
Πώς να εκπαιδεύσετε τους Εκπαιδευτές 
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Η ηλικία του εκπαιδευτή και η φάση εξέλιξής του καθορίζει μια σειρά από 
γενικά πρότυπα χαρακτηριστικά - ιδίως όσον αφορά τη στάση τους απέναντι 
στο ΕΤΓ - που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Οι Καλοί, που ενδιαφέρονται, είναι αξιόπιστοι, με επαρκή κίνητρα 
και πειθαρχημένοι. Οι καλοί εκπαιδευτές παρουσιάζουν ένα άριστο 
συνδυασμό ενθουσιασμού, χαράς και υπευθυνότητας. Είναι σε θέση να 
διαχειριστούν το ρόλο τους, χωρίς να υπερισχύουν απέναντι στους 
“μαθητές” τους ή στους άλλους εκπαιδευτές. 
• Οι πιο νέοι, με κίνητρα, αλλά λιγότερο πειθαρχημένοι. Tα παιδιά 
είναι συνήθως πιο ενθουσιώδη όταν πρόκειται για μια νέα περιπέτεια 
και περήφανα για το νέο ρόλο τους ως δάσκαλοι. Ο ενθουσιασμός τους, 
ωστόσο, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σύγχυση η οποία 
αποθαρρύνει και φέρνει σε αμηχανία τους “μαθητές”. Τα μικρότερα 
παιδιά συχνά δεν είναι αρκετά υπομονετικά να αντιμετωπίσουν την 
αργή πρόοδο μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας και τείνουν να 
ολοκληρώσουν αυτοί τις ασκήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουν. 
• Οι πιο μεγάλοι, αλλά με λιγότερο ενδιαφέρον και αξιοπιστία. Οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτές είναι πιο υπεύθυνοι και αρκετά 
ανεξάρτητοι. Τα κίνητρά τους, όμως, μπορεί να είναι ανεπαρκή ή να 
βασίζονται στo σχολικό αντίτιμο που θα λάβουν. Ως έφηβοι, μπορεί 
επίσης να μην είναι εξοικειωμένοι με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
και να μην παρέχουν την απαραίτητη ζεστασιά, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πραγματικά παραγωγικού 
περιβάλλοντος. 

 
Υπάρχουν όμως κι άλλα είδη εκπαιδευτών: 
• μαθητές του δασκάλου και μαθητές από άλλες τάξεις 
• πραγματικοί και πλασματικοί "εγγονοί" εκπαιδευτές 
• συνεσταλμένοι και αναιδείς εκπαιδευτές 
• ευγενικοί και αγενείς εκπαιδευτές  
• ευχάριστοι και δυσάρεστοι εκπαιδευτές ... 
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Διαλέξτε σωστά τους εκπαιδευτές σας  
 
Αποφύγετε (αν είναι δυνατόν) την επιλογή εκπαιδευτών από ορισμένες 
κατηγορίες, καθώς αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. 
Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν: 

• τις πρώτες τάξεις του δημοτικού –αυτοί οι μαθητές είναι απλώς 
πολύ μικροί 
• τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου –οι μαθητές 
που αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις έχουν την τάση να χάνουν 
μαθήματα και οι “μαθητές” χωρίς την καθοδήγηση των εκπαιδευτών 
αγχώνονται. 

 
Το εισαγωγικό σεμινάριο 
Οργανώστε ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για να υποδείξετε τη 
σειρά μαθημάτων στους εκπαιδευτές και να τους μοιράσετε τον Οδηγό 
"Χρήσιμες συμβουλές για έναν Καλό Εκπαιδευτή". 
 
Πριν αρχίσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να οργανωθεί μια σύντομη 
συνάντηση 1-2 ωρών με τους εκπαιδευτές, προκειμένου να: 
α. παρουσιάσετε τις λεπτομέρειες του μαθήματος και σε ποιο σημείο θα 

συμμετέχουν (το πρόγραμμα, την οργάνωση μαθημάτων, κλπ.), το ρόλο και 
τις ευθύνες τους 

β. ταιριάξτε εκπαιδευτές με μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας (αν ο δάσκαλος έχει 
ήδη συναντηθεί με τους “μαθητές”) 

γ. διατυπώσετε τα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν και 
πώς να αντιμετωπιστούν 

δ. μοιράσετε σε κάθε εκπαιδευτή τον Οδηγό  "Χρήσιμες συμβουλές για έναν 
Καλό Εκπαιδευτή" (μια λίστα με 7 Κανόνες που πρέπει να τηρούν). 

 
 

H εισαγωγική συνάντηση είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να ακούσετε 
ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτών από το ΕΤΓ. 

Τέσσερα απλά βήματα για να δημιουργήσετε καλούς  

Εκπαιδευτές 
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Δίνοντας στους εκπαιδευτές την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις, τους 
φόβους και τις απορίες τους σχετικά με το τι τους περιμένει θα τους βοηθήσει 
να ελαχιστοποιήσουν αδικαιολόγητες φοβίες (όπως: είμαι κατάλληλος να 
ανταπεξέλθω;) και να ορίσουν το ρόλο και τα καθήκοντά τους.  
Προκειμένου να ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτές να κάνουν ερωτήσεις και να 
εκφράζουν τις αμφιβολίες τους, ίσως είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η 
“τεχνική του πίνακα” (βλέπε μέρος II σχετικά με το πώς να οργανώσετε την 
ώρα των ερωτήσεων.  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κληθούν να εκφράσουν ελεύθερα "τι 
περιμένουν από το ΕΤΓ", τις υποχρεώσεις, τις δυσκολίες και τους φόβους τους 
σχετικά με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, με τους δασκάλους και τους 
άλλους εκπαιδευτές, καθώς και με τη δυνατότητα εκμάθησης νέων 
πραγμάτων με διασκεδαστικό τρόπο. 
 
Όλες αυτές οι προσδοκίες θα πρέπει να καταγράφονται σε έναν πίνακα. 
Μπορούν να συνοψιστούν με βασικές έννοιες και κατηγορίες (δηλαδή, τις 
επιθυμίες, τους φόβους, κλπ.). Στη συνέχεια, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν 
και να σχολιάσουν τα αποτελέσματα (αναζητώντας, για παράδειγμα, κοινές 
επιθυμίες και φόβους, προκειμένου να τους δώσουν τα κίνητρα και να τους 
τοποθετήσουν στο σωστό πλαίσιο). 
 
Τα στοιχεία του πίνακα θα πρέπει να φυλάγονται από τον δάσκαλο που 
συντονίζει, ο οποίος θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει υπενθυμίζοντας 
τις κύριες έννοιες κατά τη διάρκεια άλλων συναντήσεων ή για την τελική 
συνάντηση αξιολόγησης (το τελευταίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν τα 
μαθήματα ήταν πολύ δομημένα) στην οποία οι προσδοκίες κάθε εκπαιδευτή 
μπορούν να συγκριθούν με τις τελικές εντυπώσεις τους από το ΕΤΓ). 
 
Εάν το σχολείο έχει ήδη οργανώσει κι άλλα μαθήματα ΕΤΓ τα προηγούμενα 
χρόνια, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή παλαιότερων 
εκπαιδευτών στην εισαγωγική συνάντηση. Μπορούν να περιγράψουν για την 
εμπειρία τους και υποστηρίξουν το συντονιστή-δασκάλου στον καθορισμό 
των κινήτρων και των ρόλων των νέων εκπαιδευτών. 
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Ο οδηγός “Χρήσιμες συμβουλές για έναν Καλό Εκπαιδευτή” λειτουργεί ως 
μια υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε 
να απλουστευτούν οι αλληλεπιδράσεις με μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και 
να διαχειριστούν τυχόν συγκρούσεις. 
 
Ο οδηγός υποδεικνύει με έναν πρόσχαρο και φιλικό τρόπο, ποιες είναι οι 
ευθύνες του εκπαιδευτή είναι και το πώς αυτός θα πρέπει να διατηρεί μια 
σχέση σεβασμού με τον “μαθητή” του. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται να είναι 
προσεκτικοί και υπομονετικοί. 
 
Μερικοί κανόνες (5-6) έχουν ως στόχο να αποτρέψουν πιθανά προβλήματα 
που θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ των εκπαιδευτών και μαθητών 
μεγαλύτερης ηλικίας, προτείνοντας απλές στρατηγικές για την αποφυγή 
διαπλοκών όπως να στραφούν σε ένα τρίτο, ουδέτερο και φιλικό πρόσωπο: το 
δάσκαλο που συντονίζει. 
 

 "Χρήσιμες συμβουλές για έναν Καλό Εκπαιδευτή" 
 

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" σας εκνευρίζει. 
 
4) Μην κάνετε την εργασία του "μαθητή". 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 
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που συνέβη. 
 

7) Να θυμάστε ότι οι θεμελιώδεις κανόνες είναι οι # 2, # 3 και #4. 
 
Εάν τα μαθήματα είναι πολύ δομημένα και έχουν ιδιαίτερους διδακτικούς 
στόχους για τους εκπαιδευτές τους, το εισαγωγικό σεμινάριο θα δώσει επίσης 
την ευκαιρία - εάν ο δάσκαλος κρίνει απαραίτητο- για να ανακοινώσει αυτούς 
τους στόχους και να κάνει τους εκπαιδευτές να δώσουν προσοχή στο όφελος 
που θα έχει το πρόγραμμα για κατάρτισή τους.  
 

Οργάνωση ενημερώσεων 
 

Οργανώστε μια σύντομη ενημέρωση πριν από κάθε μάθημα (προαιρετικά) 

Εκτός από το εισαγωγικό σεμινάριο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να 
οργανωθούν σύντομες συναντήσεις (5-10 λεπτών) με τους εκπαιδευτές πριν 
από την άφιξη των "μαθητών". 
 
Αυτή η σειρά ενημερωτικών συναντήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ανανεώσετε το "Χρήσιμες συμβουλές" και για να αναφέρετε τους 
συγκεκριμένους στόχους του μαθήματος, όπως και άλλες συγκεκριμένες 
διαδικασίες που αφορούν τις ασκήσεις. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμεύσει ως 
εσωτερική αξιολόγηση σχετικά με το πώς πήγαν τα προηγούμενα μαθήματα. 
 
Μια ενημέρωση πριν από κάθε μάθημα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη ως 
ελάχιστη οργανωτική στρατηγική σε λιγότερο δομημένα μαθήματα. 
 
Στην πραγματικότητα, επιτρέπει στο συντονιστή δάσκαλο να κρατήσει τον 
έλεγχο της κατάστασης και να διορθώσει έγκαιρα τυχόν ζητήματα χωρίς να 
αποτελεί πρόσθετο βάρος για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές. 
 
Oργάνωση ενημερώσεων για ιδιαίτερα ζητήματα 
 
Εάν προκύψουν ιδιαίτερα ζητήματα (τυπικά θέματα μεταξύ του εκπαιδευτή 
και του "μαθητή"), θα πρέπει να οργανωθεί μια σύντομη συνάντηση με τον 
εκπαιδευτή και (αν χρειάζεται) και με τον "μαθητή". 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Οδηγίες για δασκάλους 

 

 47 

Η συνάντηση θα πρέπει να αναλύσει το πρόβλημα και να προσδιορίσει την 
καλύτερη στρατηγική για την επίλυσή του. Στην περίπτωση συγκρούσεων 
μεταξύ των "μαθητών" και των εκπαιδευτών, ο δάσκαλος πρέπει να 
αποτρέψει το ενδεχόμενο να χαθεί –είτε από τους μεν είτε από τους δε– το 
ενδιαφέρον και το κίνητρο αν αισθάνονται απογοητευμένοι, παρεξηγημένοι ή 
ανίκανοι να συλλάβουν το κύριο θέμα του μαθήματος. 
 
Επίσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίζει και στους εκπαιδευτές και 
στους "μαθητές": 

 
• Τους στόχους των μαθημάτων (διδασκαλία/εκμάθηση του εγχειριδίου  
  Το Αλφαβητάρι των Υπολογιστών, αλλά και πώς να περνάνε καλά μαζί). 
 
• Τι ο καθένας πρέπει να περιμένει (διδασκαλία/εκμάθηση του εγχειριδίου  
  Το Αλφαβητάρι των Υπολογιστών με διασκεδαστικό τρόπο). 
 
• Αυτό που, αντίθετα, δεν αποτελεί μέρος των στόχων των μαθημάτων  
 (μάθηση προηγμένων εννοιών, ιδιαίτερα μαθήματα από τον δάσκαλο  
συντονισμού, επίλυση προσωπικών προβλημάτων, κλπ.), έτσι ώστε όλοι να 
μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο και την κατάστασή τους, να 
σταματήσουν τη σύγκρουση και να αρχίσουν τα μαθήματα με μια νέα, 
θετική προοπτική. 

 
Μπορεί, ωστόσο, να είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι λόγω της 
πολυπλοκότητας των σχέσεων που δημιουργούνται στο ΕΤΓ, δεν είναι πάντα 
εύκολη η διαπίστωση ύπαρξης σχέσεων ή ζητημάτων σύγκρουσης, ούτε 
μπορεί το ζήτημα να είναι πάντα εύκολα κατανοητό. 
Παρά την καθησύχαση του δασκάλου και των προσπαθειών του για να 
δημιουργήσει μία γαλήνια και θετική ατμόσφαιρα, οι εκπαιδευτές και οι 
"μαθητές" μπορεί να εξακολουθούν να νοιώθουν άβολα με αποτέλεσμα να 
ενεργούν παράλογα ή με δυσλειτουργικό τρόπο. 
 
Πράγματι, οι λογομαχίες, η επιθετικότητα, η περίεργη –χωρίς προφανή 
κίνητρα– συμπεριφορά, η υπερβολική διάσπαση της προσοχής, οι 
μακροχρόνιες απουσίες, κλπ., μπορεί πραγματικά να είναι ένα σιωπηρό 
αίτημα για βοήθεια. Ο λόγος που κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους 
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συμπεριφορές μπορεί να είναι είτε απλά το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα ή 
ένα πιο σοβαρό δυσλειτουργικό θέμα. 
 
Για το λόγο αυτό ο δάσκαλος πρέπει πάντα: από τη μία πλευρά, να γνωρίζει τι 
συμβαίνει και να λαμβάνει τα σήματα ενώ, από την άλλη, να θυμίζει σε όλους, 
ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές, να μην φοβούνται να εκφράζουν κάθε είδους 
απορίες, αμφιβολίες ή ανησυχίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν. 
 
Πρέπει να υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτές ότι ο δάσκαλος είναι πάντα το 
κατάλληλο πρόσωπο για να ζητήσουν συμβουλές και βοήθεια (κανόνες 5 και 
6). 
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Ποιοι “μαθητές”; 
 

Ακριβώς όπως (και περισσότερο από) τους εκπαιδευτές, οι μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι επίσης πολύ διαφορετικοί.  
 

Οι διαφορές μεταξύ των "μαθητών" οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών υγείας τους και των προσωπικών 
στάσεων τους στη μελέτη και την αναπαραγωγή. Ωστόσο, οι κύριοι 
παράγοντες που καθορίζουν την ετερογένεια είναι: 
 

• Ηλικία: όταν όλοι οι εκπαιδευτές σε μια δεδομένη τάξη είναι της ίδιας 
ηλικίας, αυτό παρέχει ένα ελάχιστο ομοιογένειας, αλλά με τους μαθητές 
μεγαλύτερης ηλικίας δεν υπάρχει αυτή η  εγγύηση. Η ίδια κατηγορία 
μπορεί να περιλαμβάνει "μαθητές" ηλικίας πενήντα και ενενήντα ετών, 
συνταξιούχους και εργαζόμενους. 
 

 Μορφωτικό επίπεδο: η πλειοψηφία των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας θα 
έχει πιθανότατα πάει μόνο στο δημοτικό (κάποιοι ούτε καν αυτό) και, 
πάνω απ’ όλα, αυτό έγινε σίγουρα πριν από πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι δύσκολο να επικαλεστούν κοινά και εννιαία σκεπτικά ή μεθοδολογίες 
για να τους βοηθήσουν στη μελέτη. 

 

 Γνώση υπολογιστών: χωρίς καν να λαμβάνουμε υπόψη το μορφωτικό τους 
επίπεδο, κάποιοι "μαθητές" ήδη θα γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (ή oρισμένα προγράμματα, για παράδειγμα να 
κάνουν λήψη 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 
πρόγραμμά τους γιατί και κάποιος φίλος τους θα το παρακολουθήσει, για 

ΜΕΡΟΣ 4 
Διαχείριση των Μαθητών Μεγαλύτερης Ηλικίας 
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να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, ή γιατί… το ΕΤΓ έχει  μετατραπεί σε νέα 
μόδα για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας! Επιπλέον, υπάρχουν και αυτοί 
που ξέρουν ήδη να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και ελπίζουν ότι με 
το ΕΤΓ θα γίνουν εξπέρ. 
 

 
Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει τη συνοχή της τάξης και τη 
γενική πορεία των μαθημάτων. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να διατηρούνται 
κατά νου από την αρχή και οι στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν για την 
αποφυγή τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 
 
 

Aποφεύγοντας τις αποτυχίες με τους "μαθητές" – 
Υποδοχή -ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ! 
 

Ελαχιστοποιώντας ή απλά σημειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των "μαθητών" 
είναι χρήσιμο για την αποφυγή έλλειψης κατανόησης, συγκρούσεων και την 
απώλεια κινήτρων. 
 
Πριν από την έναρξη του πρώτου μαθήματος, ό,τι  γνωρίζει ο δάσκαλος 
συντονισμού σχετικά με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας είναι τα βασικά 
στοιχεία που διαβιβάζονται σε αυτούς από την 50και Ελλάς, μαζί με τυχόν 
άλλες διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες (συνήθως αν έχουν 
ενταχτεί σε κάποια οργάνωση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αυθόρμητα, 
κλπ.). 
 

Αυτό σημαίνει ότι είναι σκόπιμο να οργανώσει μια συνάντηση με τους 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας πριν από τα μαθήματα αρχίζουν για να: 
 
• Επιτρέψετε στους "μαθητές" να ανταμώσουν: η νέα κατάσταση και το 
σχολικό πλαίσιο μπορεί εύκολα να τρομάξει τους "μαθητές" και να τους 
κάνει να νοιώθουν άβολα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την πορεία των 
μαθημάτων δεν θα βρουν το θάρρος να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή να 
ζητήσουν περαιτέρω εξηγήσεις. 
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Η πρώτη συνάντηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί αυτό με 
την υιοθέτηση απλών τεχνικών, όπως η αυτο-παρουσίαση (κάθε "μαθητής" 
αυτοσυστήνεται στην ομάδα, εξηγώντας εν συντομία τον χαρακτήρα και τα 
ενδιαφέροντα του) και της τεχνικής του "πίνακα". 
Η "τεχνική του πίνακα» (που περιγράφεται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ ως μέσο για 
την κατανόηση των προσδοκιών των εκπαιδευτών), μπορεί επίσης να είναι 
πολύ χρήσιμη με τους "μαθητές". Και πάλι, αυτό θα τους βοηθήσει να 
κάνουν σαφείς τις προσδοκίες τους, τους φόβους και τις επιθυμίες τους 
σχετικά με το ΕΤΓ. 
 
Συνοψίζοντας τα κύρια θέματα στον πίνακα θα συμβάλει στον καθορισμό 
των στόχων του προγράμματος (βλέπε τα ακόλουθα σημεία) και πάνω απ' 
όλα να βοηθήσει τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να συναντηθούν και να 
γνωριστούν. 
 

• Ξεκάθαρη διατύπωση των στόχων: συχνά προκύπτουν παρεξηγήσεις 
επειδή κάθε "μαθητής" έχει διαφορετική άποψη για το νόημα του 
Προγράμματος ή για το τι να περιμένει και τι να μην περιμένει από το 
ΕΤΓ. 
Ξεκαθαρίζοντας αυτά τα σημεία θα αποφευχθούν παρανοήσεις και 
αμφιβολίες και, ενδεχομένως, να βοηθήσει κάποιους "μαθητές" να 
αποφασίσουν ήρεμα αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
(αφήνοντας τη θέση τους σε άλλους)  
 
• Ξεκάθαρη περιγραφή πώς θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα 
καθώς επίσης των καθηκόντων και των ρόλων καθενός: οι "μαθητές" 
θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για τους τρόπους που θα 
πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα 
όπως και για τους διάφορους ρόλους και καθήκοντα του δασκάλου 
και των εκπαιδευτών. 
Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να εξηγηθεί με σαφήνεια 
ο λόγος της παρουσίας και ο σκοπός των εκπαιδευτών. Και αυτό 
πρέπει να επισημανθεί, διαφορετικά θα το λάβουν ως 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα. 
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•  Ενθαρρύνετε τους "μαθητές" που αρχίζουν πάλι τη μελέτη ότι είναι 
μια θετική εμπειρία. Μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο, γιατί, 
από τη μία, έχει παρέλθει τόσος καιρός από την τελευταία φορά που 
είχαν να μελετήσουν αλλά, από την άλλη, είναι μια ικανοποιητική 
εμπειρία. 
 
Κάποιοι "μαθητές", στην πραγματικότητα, δεν είναι άμεσα σε θέση να 
κατανοήσουν και να απολαύσουν την "προστιθέμενη αξία" που 
παρέχεται από την παρουσία του εκπαιδευτή στο ΕΤΓ σε αντίθεση με 
τον συνηθισμένο τρόπο μαθημάτων. Συχνά θα προτιμούσαν μια 
παραδοσιακή και αποκλειστική σχέση με το δάσκαλο που 
ενστικτωδώς θεωρούν πιο σοβαρή και αξιόπιστη. 
   
Ωστόσο, αν έχουν ενημερωθεί για το πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να 
είναι και κερδοφόρα η αλληλεπίδρασή με έναν εκπαιδευτή, όπως και 
ότι μπορούν να απευθυνθούν στο δάσκαλο για οποιοδήποτε 
πρόβλημα, η αρχική δυσπιστία αρχίζει να χάνεται μακριά και 
αντικαθίσταται από μια θετική διάθεση περιέργειας που συχνά 
εξελίσσεται σε αληθινή αγάπη για τον εκπαιδευτή τους. 

 
Είναι, εξίσου σημαντικό, όχι μόνο να επισημανθεί η σημασία του δασκάλου 
για τον "μαθητή", αλλά και, αντιστρόφως, η σημασία του "μαθητή" για τον 
εκπαιδευτή. Πράγματι, η ίδια η παρουσία του "μαθητή" και η 
αλληλεπίδραση του με τον εκπαιδευτή του επιτρέπει να μάθει πολλά νέα 
πράγματα. 
 
Αυτή η επίγνωση δεν είναι μόνο θετική για την αυτοπεποίθηση και τα 
κίνητρα των μαθητών μεγαλύτερης ηλικκίας, αλλά και γιατί διευκολύνει να 
κατανοήσουν με σαφήνεια το ρόλο τους και την πολυτιμότητα των σχέσεων 
που μπορεί να αναπτυχθούν 
 

•  Μοιράστε το αρχικό ερωτηματολόγιο (φόρμα αξιολόγησης) στους 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας (Παράρτημα ΙΙ): έχοντας όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερες πληροφορίες για την μελέτη των "μαθητών" (ιδίως όσον 
αφορά τους υπολογιστές), είναι πολύ χρήσιμο για τον συντονιστή-δάσκαλο 
καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το αρχικό επίπεδο 
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ικανοτήτων των "μαθητών" και βοηθάει τον δάσκαλο να αποφασίσει τo 
περιεχόμενο της ύλης που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. 
 
Αυτή το εκ των προτέρων στάδιο αξιολόγησης μπορεί στη συνέχεια να 
συνδυαστεί με τα διαγωνίσματα που γίνονται στο τέλος του μαθήματος, με 
το τελικό διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης και το ερωτηματολόγιο της λήξης 
των μαθημάτων ώστε να ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση της αξιολόγησης για 
κάθε "μαθητή". 
 

• Μοιράστε την διδακτέα ύλη: η πρώτη συνάντηση είναι η καλύτερη στιγμή 
για να μοιράσετε επίσημα το Εγχειρίδιο των μαθημάτων ΕΤΓ στους 
"μαθητές", τις Οδηγίες για τους "μαθητές" και τις Οδηγίες για τους 
εκπαιδευτές. 

 
Συνοψίζοντας… 
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Τι είναι το ΕΤΓ; 
 

 Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθουν να χρησιμοποιούν τις 
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή σε άμεση αλληλεπίδραση με ένα παιδί 
ή έναν έφηβο ο οποίος ενεργεί ως ο προσωπικός βοηθός του μαθητή 
μεγαλύτερης ηλικίας υπό από την επίβλεψη του δασκάλου.  

 Τους επιτρέπει να μοιραστούν χρόνο με νέους και πολύ μικρά παιδιά σε 
μια μοναδική και ευδιάθετη κατάσταση. 

 Βοηθά να τους υπενθυμίσει ότι μπορούν να κάνουν ακόμα πολλά 
πράγματα και, πάνω απ 'όλα, να μάθουν νέα και –μόνο φαινομενικά– 
δύσκολα πράγματα. 

 Είναι ένας τρόπος να βγουν από το σπίτι, να συναντήσουν νέους 
ανθρώπους και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα.  

 
Τι ΔΕΝ είναι το ΕΤΓ; 
 
•   Ένα προχωρημένο πρόγραμμα Πληροφορικής για μαθητές μεγαλύτερης 
ηλικίας  
    που θέλουν να γίνουν εξπέρ.  

 Ένα πρόγραμμα με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας (τουλάχιστον όχι 
ακόμα) 

 Ένα τυπικό, σοβαρό και βαρετό μάθημα για ενήλικες 

 Μια σειρά από ιδιαίτερα μαθήματα με δάσκαλο (χωρίς τον εκπαιδευτή). 
     

 
Πότε λειτουργεί το ΕΤΓ: 
 
Λειτουργεί όταν ο εκπαιδευτής: 

 Εξηγεί και ξαναεξηγεί τον τρόπο που τα πράγματα γίνονται, ακόμα και 
πολλές φορές  

 Υποδεικνύει ευγενικά όταν ο μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχει 
ολοκληρώσει σωστά την άσκηση ή εκτελέσει μια εντολή 

Τι να πείτε (και τι να μην πείτε) στους Μεγάλους  

Μαθητές για να τους καθησυχάσετε! 
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Αλλά δεν λειτουργεί όταν ο εκπαιδευτής: 

 κάνει αυτός τις ασκήσεις για τον "μαθητή" 

 είναι αγενής ή εξάπτεται εύκολα 

 προσπαθεί να βρει λύσεις σε προβλήματα που δε γνωρίζει την 
απάντηση  

 
Λειτουργεί σωστά όταν ο "μαθητής": 

 ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή  

 ολοκληρώνει τις ασκήσεις που του αναθέτει ο εκπαιδευτής  

 ζητάει να του εξηγηθεί κάτι που θεωρεί ακατανόητο 
 

Αλλά δεν λειτουργεί όταν ο "μαθητής": 

 χάνει την προσήλωσή του από το θέμα του μαθήματος για να κάνει αυτό 
που τον ενδιαφέρει 

 εξάπτεται εύκολα ή χάνει την ψυχραιμία του επειδή η αίθουσα έχει πολύ 
θόρυβο ή γιατί ο εκπαιδευτής δεν είναι τόσο ήρεμος όσο θα τον ήθελε. 

 αναζητάει μόνο την βοήθεια και την προσοχή του δασκάλου. 
 
Τι να κάνετε όταν προκύψουν προβλήματα: 

 ζητήστε τη βοήθεια του δασκάλου και προσπαθήστε να βρείτε λύση μαζί 
με τον δάσκαλο και τον εκπαιδευτή, άσχετα από το είδος του 
προβλήματος. 

 
Τέλος ... θα ήταν καλύτερα να μην το αναφέρoυμε αυτό (αν και είναι 
σημαντικό για εμάς να το γνωρίζουμε) 

 οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας πιθανώς να μάθουν μόνο κάποιο μέρος 
απ’ όλη την ύλη, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση μιας 
σειράς μαθημάτων ΕΤΓ είναι ήδη από μόνη της ένα καλό αποτέλεσμα 
διότι προωθεί την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση 
ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. 

 
Ωστόσο, η πρόληψη δεν είναι η απάντηση στα πάντα. 
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Τα κύρια προβλήματα μεταξύ "μαθητών" και εκπαιδευτών  
και πως να τα επιλύσετε 
 
Τα πιο συχνά προβλήματα στο ΕΤΓ αφορούν τη σχέση μεταξύ των 
"μαθητών" και των εκπαιδευτών. 
 
Μέχρι τώρα, πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι η σχέση αυτή είναι μια ουσιώδης 
και ταυτόχρονα λεπτή σχέση που εμπλέκει πολύ διαφορετικά στοιχεία. 
 
Πράγματι, πρόκειται για μια τόσο ιδιαίτερη σχέση που σπάνια οδηγεί σε 
αδιαφορία: οι "μαθητές" και οι εκπαιδευτές λατρεύουν ο ένας τον άλλο ή, πιο 
σπάνια, μισούν ο ένας τον άλλον. Το πάθος αυτής της σχέσης αποδεικνύεται, 
συνήθως, από τα μικρά δώρα (παιχνίδια, γλυκά, γούρια, ζωγραφιές και 
ποιήματα) τα οποία οι "μαθητές" και οι εκπαιδευτές ανταλλάζουν όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια των γιορτών, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας κοινής ημέρας 
μαθημάτων. 
 
Ο "ΜΑΘΗΤΗΣ" ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 
Παρ’ όλα αυτά, ο "μαθητής" και ο εκπαιδευτής  
μπορεί  και να μην τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. 
 
Ο "ΜΑΘΗΤΗΣ" ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
Συχνά τα προβλήματα είναι περιστασιακά και μπορούν να επιλυθούν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, αλλά κάποιες φορές, όταν είναι πραγματικά 
προβλήματα ασυμβατότητας, δεν μπορούν εύκολα να επιλυθούν. Είναι 
πάντοτε καλύτερο να αντιδράτε άμεσα.  
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα από τις πιο συνηθισμένες, προβληματικές 
περιπτώσεις που προκύπτουν και μερικές απλές προτάσεις για να τις 
επιλύσετε: 
 

α. Ο εκπαιδευτής έχει την τάση να τα κάνει όλα:  
Οι εκπαιδευτές, κυρίως οι πολύ νέοι, δυσκολεύονται να συνηθίσουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να 
επαναλαμβάνουν με αργό ρυθμό, ξανά και ξανά, λειτουργίες και εντολές 
που θεωρούν εύκολες. 
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Κατά συνέπεια, μόλις ένας "μαθητής" φαίνεται αβέβαιος για κάτι, έχουν 
την τάση να αρπάξουν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο και και 
ολοκληρώσουν την άσκηση του. Μερικές φορές, μπορούν ακόμα και να 
κάνουν το δικό τους, αγνοώντας τελείως τον "μαθητή"! 
Συχνά, ο "μαθητής", που καταλαβαίνει την κατωτερότητά του, δεν 
παραπονιέται και τον  αφήνει να τον αγνοεί. Όμως αυτό οδηγεί στην 
έλλειψη εμπιστοσύνης.  
Σε άλλες περιστάσεις, ο "μαθητής" ίσως εκνευριστεί με τον εκπαιδευτή 
και τον δάσκαλο.  
Πρόταση: κάθε φορά που ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα 
αυτής της φύσης θα πρέπει να δράσει άμεσα, προειδοποιώντας τον 
συγκεκριμένο εκπαιδευτή (να συμπεριφέρεται διαφορετικά) και μαζί 
όλη την τάξη (ότι είναι μια λάθος και μη-παραγωγική προσέγγιση).  
Επιπλέον, ίσως είναι καλή ιδέα να διαπιστώσει αν ο "μαθητής" έχει 
ιδιαίτερες δυσκολίες σε συγκεκριμένα θέματα ή διαδικασίες που 
μπορεί να μην έχουν κατανοηθεί σωστά. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να 
του τα ξαναεξηγήσει ακόμα και σε όλη την τάξη.  
 

β. Ο εκπαιδευτής δεν συμπεριφέρεται σωστά: 
Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να 
ενοχλούν έναν μαθητή μεγαλύτερης ηλικίας: ο εκπαιδευτής είναι 
αγενής, έχει βροντερή φωνή ή απλά είναι πάρα πολύ ζωηρός για τις 
προτιμήσεις του "μαθητή". Ο κίνδυνος είναι ότι η σύγκρουση ή το 
ζήτημα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζευγάρια εκπαιδευτών-
"μαθητών" ή ακόμα και σε ολόκληρη την τάξη.  
Πρόταση: Πείτε στον εκπαιδευτή να συμπεριφέρεται καλά και 
καθησυχάστε τον "μαθητή". Υπενθυμίστε σε όλους τους "μαθητές" ότι 
το ΕΤΓ έχει ως συνέπεια κάποια σύγχυση, η οποία παράγεται από τις 
ιδιόμορφες αλληλεπιδράσεις που δημιουργεί. 
Αν, παρά ταύτα, τα προβλήματα επανέρχονται, ίσως πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να ταιριάξουμε τον εκπαιδευτή με κάποιον 
άλλο "μαθητή" (μόνο ως μια ακραία λύση, αφού ο εκπαιδευτικός 
στόχος είναι να κάνουμε τον καθένα να νιώθει άνετα με όλους τους 
άλλους).  
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γ. Ο εκπαιδευτής συνεχώς αντικαθίσταται: 
 

Oι "μαθητές" αρχίζουν να τρέφουν μια συμπάθεια για τους εκπαιδευτές 
τους και για τον ιδαίτερο τρόπο που τους εξηγούν και τους βοηθούν στο 
μάθημα και κατά συνέπεια το να τους αλλάζουν τον εκπαιδευτή τους 
δεν το βρίσκουν καθόλου ευχάριστο. 
 Πρόταση: Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αποφευχθεί πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων αποκλείοντας τους εκπαιδευτές οι οποίοι δεν 
έχουν αρκετό χρόνο, όπως και αυτούς που βρίσκονται στις τελευταίες 
τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. 
Εάν, ωστόσο, προκύψει αυτό το ζήτημα, ο δάσκαλος πρέπει να 
επικαλεστεί την αίσθηση υπευθυνότητας του εκπαιδευτή, ζητώντας να 
προγραμματίσει τις άλλες δραστηριότητες ανάλογα και, εάν είναι 
απαραίτητο, συζητώντας το και με τους άλλους δασκάλους. 
Οι "αναπληρωτές" εκπαιδευτές δεν πρέπει να επιβάλλουν τις δικές 
τους μεθόδους στους "μαθητές". Θα πρέπει να βρούν ένα κατάλληλο 
τρόπο αλληλεπίδρασης μαζί τους. 
Όσον αφορά τους "μαθητές", έχει σημασία να κατανοήσουν ότι οι 
εμπειρίες με διαφορετικούς εκπαιδευτές μπορούν να είναι εξίσου 
πολύτιμες. 

 
Για παράδειγμα, οι λογομαχίες, η επιθετικότητα, η περίεργη –χωρίς προφανή 
αίτια– συμπεριφορά όπως η υπερβολική διάσπαση της προσοχής, οι 
μακροχρόνιες απουσίες, κλπ., μπορεί πραγματικά να είναι ένα σιωπηρό 
αίτημα για βοήθεια. Ο λόγος που κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους 
συμπεριφορές μπορεί να είναι είτε απλά το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα ή 
ένα πιο σοβαρό δυσλειτουργικό θέμα. 
 
Για το λόγο αυτό ο δάσκαλος πρέπει πάντα: από τη μία πλευρά, να γνωρίζει τι 
συμβαίνει και να λαμβάνει τα σήματα ενώ, από την άλλη, να θυμίζει σε 
όλους, ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές, να μην φοβούνται να εκφράζουν κάθε 
είδους απορίες, αμφιβολίες ή ανησυχίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν. 
Πρέπει να υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτές ότι ο δάσκαλος είναι πάντα το 
κατάλληλο πρόσωπο για να ζητήσουν συμβουλές και βοήθεια (κανόνες 5 και 
6). 
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1. Τι είναι καλύτερο: μία πιο δομημένη ή μία λιγότερο δομημένη σειρά 
μαθημάτων; 
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για να είναι καλύτερα τα μαθήματα. Το ΕΤΓ θα 
λειτουργήσει μέχρι τη στιγμή που θα εκπληρώσει τους τελικούς σκοπούς του, 
δηλαδή, τη μετάδοση της ψηφιακής γνώσης στους μαθητές μεγαλύτερης 
ηλικίας. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένας άλλο σημαντικός στόχος 
του ΕΤΓ, ακόμα κι αν είναι κάπως έμμεσος, είναι να προωθηθεί η 
κοινωνικοποίηση μεταξύ των νεαρών μαθητών και των μαθητών μεγαλύτερης 
ηλικίας ως μια ευκαιρία για διάλογο και συνάντηση μεταξύ διαφορετικών 
γενεών. 
Το πρόγραμμα "Εθελοντές της Γνώσης" είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιτύχει 
αυτούς τους δύο στόχους. Ωστόσο, από τη στιγμή που το ΕΤΓ παρέχει επίσης 
μια σειρά από πρόσθετες δραστηριότητες, θα ήταν κρίμα να μην το 
εκμεταλλευτεί και για άλλους λόγους. Αυτή είναι και η μόνη έννοια με την 
οποία μια πιο δομημένη σειρά μαθημάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί 
καλύτερη. 
 
2. Θα ήθελα να διευθύνω ένα πιο δομημένο τμήμα, αλλά δεν έχω το χρόνο 
να το προετοιμάσω. 
Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανώς καλύτερο να έχουμε μια 
λιγότερο δομημένη σειρά μαθημάτων. Ακόμη και με ελάχιστη προσπάθεια, θα 
λειτουργήσει ικανοποιητικά (βλέπε απάντηση Νο1). 
 
3. Υπάρχουν "προβληματικοί" μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας;  
Ναι, υπάρχουν δύσκολοι "μαθητές". Κάνουν μικρή πρόοδο, καθυστερούν το 
μάθημα με αδιάκοπες ερωτήσεις και συνεχώς επικρίνουν τους εκπαιδευτές 
τους. 
Η συμβουλή, σε αυτή την περίπτωση, είναι να αντιμετωπίσετε το θέμα και να 
μιλήσετε στον "μαθητή" ευγενικά αλλά έντονα. Θα πρέπει να τους 
υπενθυμιστούν τα δικαιώματα αλλά και τα καθήκοντά τους (βλ. την κεντρική 
και τελευταία ενότητα του Μέρους IV). 

ΜΕΡΟΣ 5 
Συχνές Ερωτήσεις 
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4. Υπάρχει ένας (ή περισσότεροι) απείθαρχοι εκπαιδευτές 
Οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι θορυβώδεις, να μην εκτελούν τις οδηγίες του 
δασκάλου ή συνεχώς να μιλάνε μεταξύ τους, ενοχλώντας τους "μαθητές". 
Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν: χρήση των 
κλασσικών μεθόδων για την απόσπαση της προσοχής της τάξης και στη 
συνέχεια επισήμανση στους εκπαιδευτές σχετικά με τα καθήκοντα και τα 
δικαιώματά τους (αυστηρά με αυτή τη σειρά). Επιπλέον, ο δάσκαλος μπορεί 
να επικαλεστεί την αίσθηση της υπευθυνότητας του εκπαιδευτή και να κλείσει 
τη συζήτηση ζητώντας από τους "μαθητές" να δείχνουν περισσότερη 
κατανόηση. Εάν, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, αυτό δεν 
λειτουργεί, ίσως να έχει έρθει η ώρα για μια γενική ενημέρωση. 
 
5. Οι "μαθητές" δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα 
Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχουν συνηθίσει στη λογική του 
υπολογιστή, έχουν την τάση να βλέπουν τα πάντα ως παράξενα ή 
ακατανόητα. Έχουν δυσκολία στην κατανόηση της ευελιξίας των διαδικασιών 
του υπολογιστή. Αυτό το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, απλά δεν έχει 
λύση: οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν ένα διαφορετικό είδος 
νοοτροπίας. 
Παρ 'όλα αυτά, οι δάσκαλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτού του 
είδους την "αποτυχία" ως ένα φυσικό μέρος των μαθημάτων, και επειδή ένα 
πρόγραμμα 30 ωρών ίσως να μην αρκεί για να αλλάξει μια νοοτροπία που 
έχει "εδραιωθεί" στην πορεία ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. 
Επιπλέον, αυτή η "αποτυχία" θα πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στόχων του ΕΤΓ που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση, την ενσωμάτωση και 
την ψυχαγωγία τα οποία κατά κανόνα πληρούνται. 
 
6. Ούτε οι εκπαιδευτές μαθαίνουν περισσότερα 
Αυτό είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα από αυτό που αναφέρεται παραπάνω 
σχετικά με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Αφορά τις περιπτώσεις στις 
οποίες το ΕΤΓ έχει πιο φιλόδοξους, διεπιστημονικούς στόχους που 
επιδιώκονται μέσα από εξαιρετικά δομημένη  σειρά μαθημάτων. 
Παρά τις καλύτερες των προθέσεων, τα πράγματα μπορεί να μην 
προχωρήσουν όπως επιθυμούμε. Μπορεί να μην είναι από λάθος του 
δασκάλου, αλλά να εξαρτώνται από τους τύπους των "μαθητών" και / ή των 
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εκπαιδευτών. 
Οι προσπάθειες θα πρέπει πάντα να γίνονται για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος, ιδιαίτερα με την ανανέωση των κινήτρων του εκπαιδευτή 
(απεικονίζοντας με σαφήνεια τους στόχους και τις διαδικασίες για τους 
πρόσθετους διδακτικούς σκοπούς) και / ή προσπαθώντας να κάνετε το έργο 
τους να φαίνεται πιο ενδιαφέρον (δίνοντας σε κάθε εκπαιδευτή ακριβείς 
αρμοδιότητες και καθήκοντα στα μαθήματα και στις αξιολογήσεις). 
 
7. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με το σχολείο (οι συνάδελφοι ή το 
σχολείο δεν είναι συνεργάσιμοι)  
Αυτό είναι ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Οι τελικοί στόχοι ίσως να μην ήταν 
σωστά διανεμημένοι και μερικοί δάσκαλοι μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν 
μείνει απέξω. 
Αν τα μαθήματα δεν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, η κατάσταση μπορεί 
να διορθωθεί με την οργάνωση μιας συνάντησης στην οποία να ανακοινωθεί 
ότι επείγοντες λόγοι απαίτησαν τα μαθήματα να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν συμπεριληφθεί 
κάποιοι. 
Η συνάντηση θα βοηθήσει ώστε να συμμετέχουν όλοι στο υπόλοιπο μέρος 
του προγράμματος σπουδών ή τουλάχιστον να τους ενημερώσει σχετικά με τις 
λεπτομέρειες που αφορούν τους στόχους και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται. 
 
 
 
 
 
 
... και έτσι οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας τώρα συνεχίζουν χωρίς να 
νοσταλγούν τα στυλό τους! 
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