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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 
Eγχειρίδιο "Το Αλφαβητάρι των υπολογιστών" 

Κοινωνική Δικτύωση 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Εύκολη Τεχνολογία 
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Τι είναι το "Εθελοντές της Γνώσης"; 
 
 
 
Το "Εθελοντές της Γνώσης" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών που 
προωθεί την ψηφιακή γνώση των παππούδων/γιαγιάδων. 
 
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 στις βασικές γνώσεις 
χρήσης υπολογιστών.  
 
Οι Εθελοντές της γνώσης έχουν σαν στόχο να σας παρέχουν τις βασικές δεξιότητες 
οι οποίες είναι απαραίτητες για: 

 χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (πχ με το πρόγραμμα 
WORD) 

 χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

 χρήση διαδικτύου  
 
και να παρέχουν κάποιες ακόμα δεξιότητες και έννοιες που θα σας επιτρέψουν να: 

 χρησιμοποιείτε λογιστικά φύλλα για υπολογισμούς (πχ με το 
πρόγραμμα  EXCEL) 

 σχεδιασμός/ζωγραφική με υπολογιστή (πχ με το πρόγραμμα PAINT)  

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Εισαγωγή 
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 λήψη και προσαρμογή ψηφιακών φωτογραφιών (πχ με το 
πρόγραμμα PHOTOSHOP)  

 δημιουργία παρουσιάσεων (πχ με το πρόγραμμα POWER POINT)  

 Συμμετοχή σε πολλές και ενδιαφέρουσες διασκεδαστικές 
δραστηριότητες 

 
Το να γνωρίζετε σήμερα χρήση υπολογιστή και τα βασικά του προγράμματα είναι 
σημαντικό για: 

 την πραγματική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή μιας κοινότητας 
(γειτονία, πόλη, έθνος, κόσμος)  

 την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους 

 τη χρήση σημαντικών υπηρεσιών του διαδικτύου και κατά συνέπεια 
την εξοικονόμηση χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων 

 
 
Ακολουθεί μια μικρή λίστα με τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τον 
υπολογιστή (σύντομα θα καταλάβετε πόσα περισσότερα πράγματα μπορείτε να 
κάνετε):  
 

 Να γράφετε έγγραφα (γράμματα στον σπιτονοικοκύρη, αιτήσεις κλπ) με 
γρήγορο και απλό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να τα ξαναγράψετε όλα από 
την αρχή εάν κάνετε ένα λάθος ή εάν κάνετε κάποια διόρθωση (όπως 
συνέβαινε με τις γραφομηχανές). 

 Να κρατάτε τους λογαριασμούς σου αυτόματα και εύκολα 

 Να γράφετε συνταγές μαγειρικής, ποιήματα, ιστορίες και μυθιστορήματα  

 Να φτιάχνετε πρωτότυπες, προσωπικές κάρτες ευχαριστιών (με σχέδια, 
φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια) για γενέθλια εκδηλώσεις ή απλά μια 
έκπληξη για το εγγονάκι σας  

 Να φορτώνετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες και να τις τροποποιείτε (πχ 
να διορθώνετε τα «κόκκινα μάτια»)  

 Να παίζετε ένα από τα πολλά παιχνίδια που υπάρχουν σε όλους τους 
υπολογιστές (πασιέντζα, ναρκαλιευτής κλπ) 
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 Να γράφετε ηλεκτρονικά γράμματα σε κοντινούς και μακρινούς φίλους 
και συγγενείς που θα φτάσουν στον προορισμό τους-ακόμα και 
υπερατλαντικά-σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα (λέγονται «emails») και 
μπορούν να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, εικόνες και άλλα έγγραφα.  

 

 Να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να αναζητήσετε θέματα που σας 
ενδιαφέρουν όπως συνταγές μαγειρικής, βιβλία, μουσική, αθλητικά κλπ. 

 

 Να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να κάνετε πράγματα χωρίς να 
χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι όπως: πληρωμή λογαριασμών, έλεγχος 
και διαχείριση καταθέσεων, αγορά από βιβλία μέχρι φαγητό, κλείσιμο 
ιατρικών ραντεβού και συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες 
του δήμου ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αποφεύγοντας έτσι τις ουρές και 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για διασκέδαση.  

 
 
Γνωρίζοντας πώς να χειρίζεστε τον υπολογιστή είναι λοιπόν ένα μέσο για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής σας.  
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Το "Εθελοντές της Γνώσης" είναι μια ιδιαίτερη σειρά μαθημάτων που ξεχωρίζει 
για πολλούς διαφορετικούς λόγους 

 
 

 Πρώτα από όλα, ξεχωρίζουν εξαιτίας σας: "μαθητές" ενδιαφέρονται να 
μάθουν ένα αντικείμενο τεχνικό και που προφανώς απέχει πολύ από τα 
ενδιαφέροντα των ανθρώπων της ηλικίας σας! 

 

 Ακόμα είναι κάτι ξεχωριστό γιατί οι δάσκαλοι είναι διαφορετικοί . Το κύριο 
χαρακτηριστικό των Εθελοντών της Γνώσης είναι ότι πέρα από τον 
πραγματικό δάσκαλο, οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας θα έχουν σαν 
«προσωπικό δάσκαλο» μικρούς μαθητές του δημοτικού, γυμνασίου ή 
λυκείου. 

 
Αυτά τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικοι θα είναι οι εκπαιδευτές σας. Κάθε 
"μαθητής" θα έχει έναν- και σε μερικές περιπτώσεις και δύο προσωπικούς 
εκπαιδευτές.  
 

Εκπαιδευτής σημαίνει «βοηθός», ένα άτομο που βοηθάει ένα άλλο άτομο να 
ολοκληρώσει μια εργασία. Στους Εθελοντές της Γνώσης, στη πραγματικότητα, οι 
εκπαιδευτές θα σας βοηθούν συνέχεια στο να μάθετε τις βασικές έννοιες του 
μαθήματος. 
 

 

 Επιπλέον, αυτό είναι ένα διαφορετικό μάθημα γιατί φέρνει σε επαφή 
διαφορετικές γενιές μέσα στη κοινωνία 

 
Οι Εθελοντές της Γνώσης ουσιαστικά, αποτελούν την συνεργασία:  
 

o Μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας 
o παιδιών ή νεαρών εφήβων-παιδαγωγών και  
o ενήλικων δασκάλων 

 

Πώς λειτουργεί το «Εθελοντές της Γνώσης» 
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"Μαθητές", παιδιά και δάσκαλοι δημιουργούν ένα πρωτότυπο και 
ενδιαφέρον περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται συνεργασία και ανταλλαγή 
απόψεων, όχι μόνο για να ξεπεραστεί η διαφορά ηλικίας, αλλά επίσης και 
διαφορές σε άλλες συνήθειες όπως τρόπος ομιλίας, κοινωνικό-μορφωτικό 
υπόβαθρο κλπ.   
 
Όλοι μαζί δημιουργούν την «τάξη» των Εθελοντών της Γνώσης που, με τη 
σειρά της, θα αλληλεπιδράσει με το υπόλοιπο σχολείο, τις οικογένειες των 
εκπαιδευτών και των "μαθητών", τα κέντρα ηλικιωμένων που πηγαίνουν οι 
"μαθητές", το 50και Ελλάς, την γειτονιά και την υπόλοιπη πόλη στην οποία 
πραγματοποιούνται τα μαθήματα των Εθελοντών της Γνώσης. 
 
 
Πως γίνεται ένα μάθημα των Εθελοντών της Γνώσης; 
 
Ένα μάθημα των Εθελοντών της Γνώσης περιλαμβάνει: 
  

 ένα σύνολο 30 ωρών διδασκαλίας σε δίωρα μαθήματα που γίνονται μία 
με δύο φορές την εβδομάδα 

 

 Τα μαθήματα γίνονται σε μία αίθουσα πολυμέσων, μια αίθουσα που είναι 
εξοπλισμένη με υπολογιστές και άλλα μηχανήματα (εκτυπωτές, σαρωτές, 
βιντεοπροβολείς κλπ) τα οποία σταδιακά θα μάθετε να χρησιμοποιείτε.  

 

 Κάθε μάθημα είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό αντικείμενο και 
ακολουθεί ένα πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο  να σας διδάξει τις πιο 
βασικές έννοιες χρήσης υπολογιστή. 

 
 

 Κάθε μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας θα λάβει το υλικό των μαθημάτων 
των Εθελοντών της Γνώσης: τον οδηγό χρήσης του υπολογιστή καθώς και 
τις οδηγίες για το μάθημα (το έγγραφο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή).  
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Κάθε μάθημα είναι περίπου οργανωμένο ως εξής: 
 

   1. Ο δάσκαλος θα αρχίσει παρουσιάζοντας το αντικείμενο του μαθήματος, 
εξηγώντας γιατί πρόκειται, δίνοντας τον ορισμό όλων των νέων όρων και 
δείχνοντας σας σε τι αντιστοιχούν στον υπολογιστή, με την βοήθεια του 
Εγχειριδίου "Το Αλφαβητάρι των Υπολογιστών".   

 
   2. Μετά, ο δάσκαλος θα σας παρουσιάσει την άσκηση και θα καλέσει τους 

εκπαιδευτές να βοηθήσουν τους "μαθητές" να ολοκληρώσουν τις 
ασκήσεις (και πιθανώς και τις ασκήσεις του προηγούμενου μαθήματος).  
 

   3. Στο τέλος του μαθήματος ο εκπαιδευτής θα σας δώσει μια εύκολη 
άσκηση για να εκτιμήσει πόσο καλά έχετε μάθει το αντικείμενο του 
μαθήματος  

 
   4. Μπορείτε, φυσικά, να κάνετε ερωτήσεις 

  
Ωστόσο είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι ακόμα και αν τα όλα τα μαθήματα έχουν 
την ίδια διάρκεια και γενικό πρόγραμμα, κάθε ξεχωριστό μάθημα θα είναι 
ουσιαστικά μοναδικό. Θα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά   και τις ανάγκες 
των πρωταγωνιστών του. 
  
Έτσι, σε μερικά μαθήματα, κάθε "μαθητής" θα έχει δύο εκπαιδευτές, αντί για έναν. 
Θα υπάρχουν μαθήματα στα οποία ο δάσκαλος θα δίνει στους εκπαιδευτές 
μεγαλύτερη ή μικρότερη αυτονομία, ανάλογα με την ηλικία τους, την εμπειρία 
κλπ.  
 
Ωστόσο, παρά τις πιθανές διαφορές, κάθε μάθημα έχει τον ίδιο σκοπό: να σας 
μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή καθώς και να περνάτε καλά με άλλα 
άτομα όλων των ηλικιών. 
 
Σε αυτό το σημείο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εξήγηση για το πώς 
λειτουργεί το «Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας στο διαδίκτυο», θα πρέπει να δούμε 
το πρωταρχικό στοιχείο του μαθήματος … 
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Δουλεύοντας μαζί με παιδιά ή νεαρούς (ή και τα δύο μαζί) για να μάθετε τη χρήση 
υπολογιστή είναι μοναδική και πολύ παραγωγική εμπειρία. Το είδος σχέσης που 
αναπτύσσεται μεταξύ "μαθητών" και εκπαιδευτών βοηθάει όλους να μάθουν πολύ 
γρήγορα. 
 
Έχοντας τον προσωπικό σας εκπαιδευτή, στη πραγματικότητα σας επιτρέπεται να: 

 Να ζητάτε εξηγήσεις οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος όταν υπάρχει 
πρόβλημα ή δεν είστε σίγουροι για κάτι 

 

 Να δοκιμάζετε γρήγορα και άμεσα τις διαδικασίες που σας παρουσιάζει ο 
δάσκαλος, χωρίς να ανησυχείτε αν θα κάνετε λάθος ή αν θα χαλάσετε τον 
υπολογιστή.  

 

 Να μπείτε σε μεγαλύτερο βάθος στο αντικείμενο του μαθήματος 
μαθαίνοντας: εναλλακτικές λύσεις, άλλες εντολές ή προγράμματα κλπ. 

 
Με αυτό τον τρόπο, κάθε "μαθητής" έχει έναν προσωπικό δάσκαλο, πέρα από τον 
«επίσημο» δάσκαλο που μοιράζεται με τους υπόλοιπους. 
 
Μαζί με τον εκπαιδευτή, ο μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας απολαμβάνει έναν 
μοναδικό τρόπο μάθησης των βασικών εννοιών του υπολογιστή, ακολουθώντας τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του και βασιζόμενος στις ιδιαίτερες ανάγκες του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Η σχέση μαθητών- εκπαιδευτών 
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Το μάθημα των Εθελοντών της Γνώσης έχει σχεδιαστεί να δουλεύει σε κάθε είδους 
κατάστασης, επιτρέποντας στους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να αποκτήσουν τα 
περισσότερα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα να περνάνε καλά.  
 
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν προβλήματα. Εάν αυτό συμβεί, 
υπάρχουν τρόποι να το αποτρέψουμε ή να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. 
 
Αυτό το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να για να σας δώσει κάποιες συμβουλές και 
πρακτικές προτάσεις, που θα επιτρέψουν στους Εθελοντές της Γνώσης να 
δουλέψουν ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε κάθε "μαθητής" να αποκτήσει τα 
περισσότερα οφέλη σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του.  
 
Αυτή είναι μια σύντομη λίστα με τα βασικά προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν καθώς και τρόποι αντιμετώπισης και λύσης τους. 
  

1. Η συνέχεια του Μαθήματος 
Οι Εθελοντές της Γνώσης βασίζονται σε μαθήματα που είναι προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες και τον ρυθμό μάθησης όλων των "μαθητών". Δεν είναι ούτε 
μεγάλα ούτε μικρά. Ωστόσο, εάν απουσιάζετε, το μάθημα θα χάσει την 
αποτελεσματικότητα του. 
Ο εκπαιδευτής θα περιμένει τον "μαθητή" και θα βαρεθεί (δεν μπορεί να είναι 
εκπαιδευτής ενός άλλου "μαθητή") και μπορεί να έχετε δυσκολία να 
καταλάβετε αυτό που εξηγείται. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα θα γίνει 
δυσκολότερο και θα μάθετε λιγότερα. 
 
 

Για το λόγο αυτό:  
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ! 
 
Οργανωθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενημερώστε συγγενείς και 
φίλους για το πρόγραμμα του μάθημα και ζητήστε τους να μην σας ενοχλούν 

  Μερικές Πρακτικές προτάσεις:  
Πώς να αποκτήσετε τα περισσότερα οφέλη  

 από τους Εθελοντές της Γνώσης 
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εκείνη την ώρα της ημέρας. Ζητείστε από τα παιδιά σας να φέρνουν τα εγγόνια 
πριν ή μετά τα μαθήματα και μεταφέρετε την ώρα που πηγαίνετε γυμναστήριο, 
εάν κάνετε γυμναστική. 
 
Παρά το ότι το μάθημα έχει σα σκοπό να περάσετε καλά, δεν είναι παιχνίδι. 
Καθένας στο μάθημα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και παρέχει τον δικό 
του χρόνο και ικανότητες. Αυτό πρέπει να είναι σεβαστό.    

 
2. Μάθετε περισσότερα και καλύτερα 
Παρόλο που ο καθένας έχει τις δικές του στρατηγικές να μαθαίνει και να 
θυμάται πράγματα, εδώ υπάρχουν μερικές προτάσεις που μπορεί να σας 
βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο δυνατό κάθε μάθημα. 
 
Πρώτα από όλα μη φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις. Ο δάσκαλός σας ή ο 
εκπαιδευτής σας θα σας απαντήσει. 
 
Ακόμα και εάν νομίζετε ότι όλοι έχουν καταλάβει αυτό που εξηγείται και 
φαίνεται ότι είστε οι μόνοι που έχουν μπερδευτεί, μην φοβηθείτε ότι φαίνεστε 
κακοί εάν ζητήσετε περαιτέρω εξηγήσεις. Πολλοί "μαθητές" πιθανότατα έχουν 
τις ίδιες απορίες… και τον ίδιο φόβο να τις εκφράσουν. 
 
Είναι επίσης καλή ιδέα να συνηθίζετε να κρατάτε σημειώσεις την ώρα που ο 
καθηγητής εξηγεί πράγματα. 

  
 Το να κρατάτε σημειώσεις σας βοηθάει να εμπεδώσετε και να καταλάβετε στο 

μυαλό σας αυτό που μόλις μάθατε. Πολλοί "μαθητές" το κάνουν αυτόματα. 
Άλλοι πάλι συζητούν με τους εκπαιδευτές τους τι είναι καλύτερο να 
καταγράψουν. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το να κρατάτε σημειώσεις είναι μια καλή μέθοδος να 
αποτυπώνετε έννοιες και να τις θυμάστε στο σπίτι και μακροπρόθεσμα. Για να 
βοηθηθείτε με αυτό, υπάρχουν κενές σελίδες στο τέλος αυτών των οδηγιών 
που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κρατάτε σημειώσεις. 
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3. Η σχέση με τον εκπαιδευτή 
 
Ας αναφερθούμε τώρα σε αυτό πού έχουμε ορίσει ως η «καρδιά» των 
Εθελοντών της Γνώσης. 
 
Όπως έχει αναφερθεί και πριν, η σχέση μεταξύ "μαθητών" με τους εκπαιδευτές 
είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του μαθήματος. Η συνεχής αλληλεπίδραση 
μεταξύ "μαθητών" και εκπαιδευτών βοηθάει τους "μαθητές" να καταλάβουν 
αποτελεσματικά και να μάθουν το αντικείμενο που τους παρουσιάζεται. 
 
Οι εκπαιδευτές βοηθούν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο το μάθημα των Εθελοντών της Γνώσης. 
 
Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα πάντα δουλεύουν με τον καλύτερο τρόπο 
μεταξύ "μαθητών" και εκπαιδευτών. 
 
Όπως και σε κάθε σχέση μεταξύ ανθρώπων, μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις 
και μπορεί να μην υπάρχει συμφωνία σε διάφορα πράγματα. Σε άλλες 
περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές και αντιπάθειες, ειδικά 
στην αρχή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καλή ιδέα να υπάρχει στο μυαλό μια βασική 
έννοια : 

 

 Πριν γίνουν φίλοι (κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν πάντα), οι "μαθητές" 
και οι εκπαιδευτές είναι συνεργάτες. Ο κοινός στόχος είναι η συνεργασία 
και επίτευξη από κοινού των στόχων του μαθήματος. Σαν συνεργάτες, 
έχετε το καθήκον να δουλεύετε μαζί, ακόμα και εάν προκύπτουν 
προβλήματα, και να τα λύνετε. 
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Τα προβλήματα μεταξύ "μαθητών" και εκπαιδευτών οφείλονται κυρίως σε 
παρεξηγήσεις: ένας από τους δύο παρεξηγεί αυτό που έχει πει ή κάνει ο 
άλλος. 

 
Για παράδειγμα 

 Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να σας εξηγήσει κάτι, αλλά κατά διάρκεια 
της προσπάθειας καταλήγει να «αναλαμβάνει» το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο και να κάνει την δουλειά, καθώς εσείς παρακολουθείτε 
αποθαρρυμένος   

 Ζητάτε μια εξήγηση, που σας δίνει ο εκπαιδευτής. Ζητάτε 
περισσότερες διευκρινίσεις σε διάφορα σημεία, και ο εκπαιδευτής 
εξηγεί την έννοια ακριβώς όπως πριν…και έτσι απογοητεύεστε και οι 
δύο. 

 
Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο εκπαιδευτής 
είναι ένα παιδί, ή ένας νεαρός έφηβος, που ξέρει να χρησιμοποιεί καλά τον 
υπολογιστή. 
 
Ωστόσο, δεν είναι καθηγητής. Δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία του 
δασκάλου, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει λάθη πιο εύκολα, χωρίς να το 
γνωρίζει. 
 
Εσείς οι "μαθητές" πρέπει να καταλάβετε τις δυσκολίες και τις προσπάθειες 
που πρέπει να καταβάλουν οι εκπαιδευτές σας για να πραγματοποιήσουν 
τον σημαντικό και λεπτό ρόλο τους. Παρακαλώ δείξτε τους υπομονή και 
κατανόηση.  
  
Εάν συνειδητοποιήσετε ότι ο εκπαιδευτής σας έχει δυσκολίες, μιλήστε του και 
κάνετε ελεύθερα ερωτήσεις χωρίς να φοβάστε ότι θα τον εκνευρίσετε. Πάνω 
από όλα, παίζετε έναν εξίσου σημαντικό ρόλο σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές: 
 
Διδάσκετε τον εκπαιδευτή να διδάσκει! 
Όπως ο εκπαιδευτής είναι σημαντικός σε εσάς, έτσι και εσείς είστε 
σημαντικοί στον εκπαιδευτή. 

 Πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα; 
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Η παρουσία σας παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τον εκπαιδευτή να 
μεγαλώσει. Η σχέση του μαζί σας θα τον βοηθήσει να καταλάβει πόσο 
δύσκολο είναι να μαθαίνεις και να διδάσκεις. Η σχέση σας με τον εκπαιδευτή, 
θα τον βοηθήσει να μάθει να καταλαβαίνει τις δικές του δυσκολίες σαν 
μαθητής. 
    
Προσπαθήστε να εξηγήσετε τα προβλήματα σας και τις ερωτήσεις σας στον 
εκπαιδευτή, έχοντας στο μυαλό σας το ρόλο και τις ευθύνες του.  
 
Μπορείτε να του προτείνετε εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα να του 
πείτε: 
 

 «μπορώ να καταλάβω ότι δεν είναι εύκολο να το εξηγήσεις αυτό, αλλά…» ή 

 «εάν με αφήσεις να εξασκηθώ σε αυτό λίγο ακόμα, νομίζω ότι θα το μάθω 
καλύτερα» ή 

 «Θα ήταν καλύτερα εάν το κάνουμε αυτό διαφορετικά» 
 

Συνήθως, εάν έχετε μια ανοιχτή και ευέλικτη στάση, θα μπορέσετε να 
«αναστρέψετε» την κατάσταση και να επιλύσετε το πρόβλημα. 
 
Εάν, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες σας, τα θέματα δεν λύνονται, 
απευθυνθείτε στον δάσκαλο, και εξηγήστε του το πρόβλημα. Ο δάσκαλος 
είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση και να 
επαναφέρει την σωστή ατμόσφαιρα συνεργασίας.  
 
Εάν ακολουθήσετε αυτή την απλή συμβουλή, είναι πιθανό ότι θα λύσετε τα 
μικρά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να πραγματοποιήσετε 
εύκολα τους στόχους του μαθήματος, ενώ παράλληλα να περνάτε καλά με τον 
εκπαιδευτή και τους άλλους "μαθητές" 
 
Έτσι λοιπόν, αυτό που απομένει είναι να σας ευχηθούμε 
 

Καλό μάθημα! 
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ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΣ 
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