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1. Εισαγωγή στο BYOD 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική της, προσπαθεί να συμπεριλάβει 

πλήρως τους ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Όλοι έχουν το δικαίωμα στην 

ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, 

που αναπτύσσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες είναι σημαντικές για την προσωπική αυτοπραγμάτωση και 

εξέλιξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και την 

ενεργό πολιτειότητα» (European Union, 2018).  

Ο καθοριστικός παράγοντας συμπερίληψης των ενηλίκων με ΝΑ, είναι η 

ποιότητα ζωής αυτής της ομάδας. Η ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων 

αφορά τομείς όπως: Ανεξάρτητη διαβίωση, εργασία, διαπροσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες, ασφάλεια και άλλα.  

Έτσι, πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς το σύστημα εκπαίδευσης και 

υποστήριξης των ανθρώπων με νοητική αναπηρία.  

Ο σημερινός κόσμος βασίζεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις εφαρμογές 

για κινητά. Η ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου, η αναζήτηση 

πληροφοριών, πόρων, καθώς και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με 

άλλους, γίνεται καθημερινή αναγκαιότητα και βασική δεξιότητα, που 

απαιτείται ακόμη και σε χώρους εργασίας που δεν απαιτούν συγκεκριμένα 

προσόντα. Οι ενήλικες με ΝΑ, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνία, 

χρησιμοποιούν έξυπνα κινητά (smartphones), tablet, λιγότερο συχνά 
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έξυπνα ρολόγια (smartwatches) με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλλά, όπως 

έδειξε η σύντομη έρευνα που πραγματοποίησαν οι εταίροι του έργου, δεν 

είναι πολύ πιθανό οι συσκευές αυτές να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 

με το διαδίκτυο. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικοί έχουν πολύ λίγες γνώσεις σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το BYOD - "Bring Your Own Device" (“Φέρε τη Δική σου Συσκευή”) είναι 

μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

στις επιχειρήσεις. Οι εταίροι του προγράμματος έκριναν αυτή την ιδέα ως 

πολλά υποσχόμενη για την εκπαίδευση και την παρέμβαση σε ενήλικες με 

νοητική αναπηρία, ενώ θεώρησαν ταυτόχρονα ότι μπορεί διευκολύνει την 

είσοδο στην αγορά εργασίας. Καταρχάς, η μέθοδος είναι ελκυστική, δίνει 

κίνητρο συμμετοχής και δίνει νέες και χρήσιμες ιδέες, τις οποίες η 

κοινωνία τις υποδέχεται πολύ καλά. Δεύτερον, υπάρχουν εφαρμογές που 

μπορούν να είναι χρήσιμες όχι μόνο στην αναζήτηση μίας θέσης 

εργασίας, αλλά και στη διατήρηση μία τέτοιας θέσης. 

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι δύο: 

1. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές  

ενηλίκων με ΝΑ. Για το έργο θα εκπονηθεί και θα προταθεί νέα 

μεθοδολογία, ώστε να οι άνθρωποι με ΝΑ οδηγηθούν στη 

συμπερίληψη σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτή η ομάδα θα 

εξοπλιστεί με ένα μεγάλο σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και 

με τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών με άλλους επαγγελματίες.  

2. Η δεύτερη ομάδα-στόχος αποτελείται από ενήλικες με ΝΑ, οι οποίοι 

δε συμμετέχουν στην επίσημη εκπαίδευση και διατυπώνουν σαφώς 

το αίτημά τους να εργαστούν στην ανοιχτή αγορά.  

Οι στόχοι του έργου είναι: 

● Η δημιουργία ίσων ευκαιριών και μεθοδολογίας για την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, που θα προσφέρει 
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ισότητα στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ ή ΙCΤ) 

● Η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης - η καλύτερη 

προετοιμασία για εργασία, η κινητοποίηση και η ικανότητα 

διατήρησης της εργασίας, οδηγεί σε ανεξαρτησία στην καθημερινή 

ζωή 

● Η παροχή νέας μεθοδολογίας που μπορεί να εφαρμοστεί στην 

αποτελεσματική εκπαίδευση ανθρώπων με ΝΑ και να οδηγήσει στη  

βελτίωση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής προσφοράς διαφόρων 

κέντρων υποστήριξης ατόμων με ΝΑ 

● Η εστίαση στην εκπόνηση νέας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και 

στην παροχή υλικού και μαθημάτων για τις δύο ομάδες-στόχους  

Στο έργο αυτό, οι εταίροι θα εργαστούν πάνω: 

● Στη δημιουργία ενός εγχειριδίου για εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικούς, 

με λίστα χρήσιμων εφαρμογών για κινητά, μεθοδολογία "BYOD που 

οδηγεί στην αύξηση της απασχολησιμότητας", καθώς και σενάρια 

για εφαρμογή  σε τάξεις - ομάδες (το εγχειρίδιο που διαβάζετε 

αυτή τη στιγμή). Τα κεφάλαια αυτού του οδηγού είναι τα εξής:  

1. Εισαγωγή στο BYOD, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει τι 

είναι το πρόγραμμα Erasmus+ με την επωνυμία BYOD. 

2. Τι είναι η Νοητική Αναπηρία, με δεδομένο ότι το εγχειρίδιο  

δεν απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτές (οι οποίοι γνωρίζουν 

καλά τι είναι η νοητική αναπηρία), αλλά και σε εθελοντές. 

3. Εκπαιδευτικές Ανάγκες των Ενηλίκων με Νοητική 

Αναπηρία, με δεδομένο ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 

τεθεί το πλαίσιο της εργασίας μας. 

4. Μεθοδολογία για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων με 

Νοητική Αναπηρία, το οποίο είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο 

του έργου μας, που θα καθοδηγήσει τους αναγνώστες μέσα 

από την ανάγνωση των σεναρίων που ακολουθούν. 
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5. Κινητές Τεχνολογίες, που αποτελεί μία θεμελιώδη 

εισαγωγή για τους  αναγνώστες του εγχειριδίου. 

6. Κινητά Τηλέφωνα, που είναι το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε αυτό το πρόγραμμα. 

7. Εφαρμογές: Εκπαιδευτικά Σενάρια, που θα δώσουν στον 

αναγνώστη την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει στην πράξη. 

Αποτελείται από 10 σενάρια, που αντιπροσωπεύουν 10 

διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών (όλα περιγράφονται σε 

μορφή easy-to-read (κείμενο για όλους – για εύκολη 

ανάγνωση) και σε βίντεο στο δεύτερο εγχειρίδιο του 

προγράμματος), συν 3 σενάρια χρήσιμα για τους εκπαιδευτές 

αλλά όχι για τους εκπαιδευόμενους (πρόκειται για εργαλεία 

που κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία ευκολότερη και πιο 

ενδιαφέρουσα). 

● Δημιουργία υλικού easy-to-read σχετικά με το πώς και για ποιο 

λόγο μπορείτε κάποιος να χρησιμοποιήσει την κινητή του συσκευή  

(υλικό που θα είναι χρήσιμο και για την πρώτη ομάδα στόχο 

των  εκπαιδευτών κλπ., σε συνδυασμό με αυτόν τον παρόντα 

οδηγό).  

● Οργάνωση σεμιναρίου για τους εκπαιδευτές "Πώς η μέθοδος BYOD 

και ο κινητός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητα 

των ανθρώπων με ΝΑ". 

● Ετοιμασία ενός αριθμού webinars (σεμινάρια μέσω διαδικτύου), 

που θα παρουσιάζουν πώς μπορεί να γίνει χρήση του BYOD σε 

διαφορετικά πεδία της αυτόνομης διαβίωσης των ανθρώπων με ΝΑ.  

● Ετοιμασία MOOC για εκπαιδευτές, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ανθρώπους με NA, ενήλικες με 

NA και επιχειρηματίες που θεωρούν ότι άνθρωποι με νοητική 

αναπηρία είναι δυνητικά εργαζόμενοί τους. 

Η κοινοπραξία αποτελείται από οργανισμούς που υποστηρίζουν 

ανθρώπους με ΝΑ της τομείς της εκπαίδευσης, των εφαρμοσμένων 
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Τεχνολογιών της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης. Αυτοί είναι:  

1. PSONI  (Polish Association For Persons with Intellectual 

Disability) – Εταίρος που ηγείται, Πολωνία 

Ιστοσελίδα του οργανισμού PSONI: 

https://psoni.org.pl/?lang=en 

Facebook του οργανισμού PSONI:  

https://www.facebook.com/zgpsoni/ 

2. MARGARITA Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής,  Ελλάδα 

Ιστοσελίδα του οργανισμού ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 

https://www.eeamargarita.gr/  

Facebook του οργανισμού ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 

https://www.facebook.com/eeamargarita/ 

3. Association ActivUm, North Macedonia 

4. Fundació Espurna, Spain 

Site of ESPURNA FOUNDATION:  

http://www.espurna.org/ 

Facebook of ESPURNA FOUNDATION:  

https://el-gr.facebook.com/fundacio.espurna/ 

5. Harran University, Turkey  

Site of Harran University:  

https://www.harran.edu.tr/default.aspx 
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Και αυτή είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος BYOD, καθώς και η σελίδα 

στο Facebook, από όπου μπορεί κανείς να ακολουθήσει τις 

δραστηριότητες της κοινοπραξίας:  

http://byod-project.eu/ 

https://www.facebook.com/byod.pro.1 
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2. Τι είναι η Νοητική Αναπηρία 

Ορισμός Νοητικής Αναπηρίας 

Η Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) ορίζεται ως «Μία κατάσταση ανάπτυξης του 

εγκεφάλου, η οποία έχει διακοπεί ή είναι ελλιπής, και χαρακτηρίζεται 

ειδικά από έλλειψη δεξιοτήτων που εμφανίζεται στην περίοδο της 

ανάπτυξης. Η έλλειψη αυτή επηρεάζει το γενικό επίπεδο της νοημοσύνης, 

δηλαδή τις γνωστικές, γλωσσικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες» 

(World Health Organization, 1992).  

Το ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

(World Health Organization, 2001), συμπλήρωσε τον παραπάνω ορισμό 

και ενσωμάτωσε την έννοια της αναπηρίας και της λειτουργικής 

προσαρμογής στην αναπηρία. 

Σύμφωνα με το American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD, 2020), (Robert et al, 2010), η νοητική αναπηρία 

είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς 

τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, 

και καλύπτει πολλές καθημερινές κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Η 

αναπηρία αυτή ξεκινά πριν από την ηλικία των 18 ετών. 

● Νοητική λειτουργία — γνωστή και ως νοημοσύνη — αναφέρεται 

στη γενική νοητική ικανότητα, όπως η μάθηση, η λογική, η επίλυση 

προβλήματος, κλπ. Ένας τρόπος να μετρηθεί η νοητική λειτουργία, 

είναι οι δοκιμασίες IQ (Νοητικό Πηλίκο). Γενικά, ένα  σκορ IQ 

περίπου 70 ή ως 75, σημαίνει περιορισμό στη νοητική λειτουργία.  

 

2. Τι είναι η 
Νοητική Αναπηρία 
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o Άλλες δοκιμασίες καθορίζουν τους περιορισμούς στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, που καλύπτει τρία είδη 

δεξιοτήτων: Η προσαρμοστική συμπεριφορά είναι το σύνολο 

εννοιολογικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων, που 

μαθαίνονται από ανθρώπους και εκτελούνται στην 

καθημερινή τους ζωή.  

o Εννοιολογικές δεξιότητες — γλώσσα, γραφή–ανάγνωση, 

χρήματα, αριθμητικές έννοιες, αυτοδιάθεση. 

o Κοινωνικές δεξιότητες — διαπροσωπικές δεξιότητες, 

κοινωνική υπευθυνότητα, αυτοεκτίμηση, ευπιστία, αφέλεια 

(π.χ. επιφυλακτικότητα), επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 

και η δεξιότητα να ακολουθεί κανείς τους κανόνες/ να 

υπακούει τους νόμους και να αποφεύγει τη θυματοποίηση.   

o Πρακτικές δεξιότητες — δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

(π.χ. προσωπική φροντίδα), εργασιακές δεξιότητες, φροντίδα 

της υγείας, ταξίδια/ μετακινήσεις, προγραμματισμός/ 

ρουτίνες, ασφάλεια, χρήση χρημάτων, χρήση τηλεφώνου. 

● Οι τυποποιημένες δοκιμασίες μπορούν επίσης να καθορίσουν τους 

περιορισμούς στην προσαρμοστική συμπεριφορά. 

 

Επιπλέον σημαντικά στοιχεία 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ορισμός του 1992 ήταν ο πρώτος που 

θεώρησε τη νοητική αναπηρία ως  μία κατάσταση που θα μπορούσε να 

επηρεαστεί από την παροχή υποστήριξης, και όχι ως μια στατική, δια βίου 

αναπηρία. 

Όμως, κατά τον ορισμό και την αξιολόγηση της νοητικής αναπηρίας, η 

Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες 

(AAIDD) τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν πρόσθετοι παράγοντες, 

όπως το περιβάλλον στην κοινότητα, που είναι αντιπροσωπευτικοί για 

τους συνομηλίκους και την περιρρέουσα κουλτούρα που αφορά στον 

άνθρωπο με ΝΑ. Οι επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη 
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γλωσσική πολυμορφία και τις πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, κινούνται και συμπεριφέρονται. 

Τέλος, οι εκτιμήσεις πρέπει επίσης να υποθέσουν ότι οι περιορισμοί που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, συχνά συνυπάρχουν με πλεονεκτήματα και 

δυνατά σημεία, και ότι το επίπεδο ζωής ενός ανθρώπου θα βελτιωθεί εάν 

παρέχονται κατάλληλες εξατομικευμένες υποστηρίξεις για μια 

παρατεταμένη περίοδο. 

Μόνο βάσει αυτών των πολύπλευρων αξιολογήσεων, οι επαγγελματίες 

μπορούν να καθορίσουν εάν ένας άνθρωπος έχει ΝΑ και να 

προσαρμόσουν εξατομικευμένα σχέδια υποστήριξης. Ο Harris (2006) 

ανέφερε ότι η συχνότητα της ΝΑ βρίσκεται ανάμεσα στο 1% και 3%, 

παγκοσμίως. Ανάμεσα σε όσους έχουν ΝΑ, ελαφριά, μέτρια, σοβαρή και 

βαριά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι περίπου 85%, 10%, 4%, and 2% του 

πληθυσμού (King, Toth, Hodapp & Dykens, 2009). 

Η ΝΑ επηρεάζει μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επηρεάζει τον ίδιο τον 

άνθρωπο, την άμεση οικογένειά του και την κοινότητα στην οποία ζει. 

Πολλές ψυχικές και σωματικές διαταραχές συσχετίζονται συχνά με τη ΝΑ 

και προσθέτουν τη δική τους πολυπλοκότητα στη διαχείριση ανθρώπων 

με νοητική αναπηρία (Maulik & Harbour, 2010). Επιπλέον, συνδέεται με 

το στίγμα και τη διάκριση (Jeevanandam, 2009; Mercadante et al, 2009; 

Njenga, 2009). 

Η ΝΑ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο γνωστικό «μετα-σύνδρομο» 

ανάλογο του συνδρόμου της άνοιας στη μετέπειτα ζωή (Salvador-Carulla 

& Bertelli, 2008), καθώς ποικίλες καταστάσεις που οδηγούν σε αυτά τα 

δύο μετα-σύνδρομα, περιλαμβάνουν εκτεταμένη βλάβη σε βασικές 

γνωστικές λειτουργίες που απαιτούνται για την καθημερινή ζωή, και η 

διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μια ευρεία εξέταση των βιολογικών, 

προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.  
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Δεν υπάρχει ακόμα εννοιολογικός χάρτης ή ιεραρχία των γνωστικών 

λειτουργιών και τομέων σημαντικών για τη ΝΑ (Bilder et al., 2009). 

Διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται συχνά για τις ίδιες λειτουργίες και 

αντίστροφα. Ωστόσο, μια σειρά γνωστικών πεδίων είναι σημαντικά 

περιορισμένα σε ανθρώπους με ΝΑ. Αυτοί οι βασικοί γνωστικοί τομείς 

περιλαμβάνουν κυρίως την αντιληπτική συλλογιστική, τη μνήμη 

εργασίας, την ταχύτητα επεξεργασίας και τη λεκτική κατανόηση (Deary, 

2001, Holdnack et al., 2011) και οι τομείς αυτοί είναι σημαντικά 

εξασθενημένοι σε ανθρώπους με ΝΑ. 

Η βλάβη των γνωστικών λειτουργιών στη ΝΑ αξιολογείται γενικά με τη 

χρήση των δοκιμασιών IQ, μιας βαθμολογίας που προέρχεται από μια 

δοκιμασία μέτρησης νοημοσύνης, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για τη διάγνωση μόνο λαμβάνοντας υπόψη τοπικά τυποποιημένα 

πρότυπα. Συνήθως μια βαθμολογία IQ 70 ή μικρότερη είναι ενδεικτική 

αλλά όχι επαρκής για τη διάγνωση της ΝΑ. Θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες εναλλακτικές κλινικές και γνωστικές 

αξιολογήσεις,  συμπεριλαμβανομένων τοπικών τυποποιημένων 

αναπτυξιακών εξετάσεων. Η γνωστική εκτίμηση δεν πρέπει να 

περιορίζεται στο τυποποιημένο IQ, αλλά περιλαμβάνει επίσης 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες, για παράδειγμα δοκιμασίες της  

εκτελεστικής λειτουργίας για τον προσδιορισμό ενός μεμονωμένου 

προφίλ. Επιπλέον, συνιστάται η επανεξέταση κατά τη διάρκεια κρίσιμων 

περιόδων ζωής, καθώς έχουν εντοπιστεί διαφορετικές γνωστικές 

αναπτυξιακές πορείες σε διαφορετικές συνθήκες ΝΑ και επειδή μπορεί να 

υπάρχουν γνωστικές απώλειες που σχετίζονται με τη γήρανση. 

Διαταραχές γνωστικής δυσλειτουργίας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

στη νοητική αναπηρία είναι οι εξής: 

 Η νοητική αναπηρία χαρακτηρίζεται από έντονη βλάβη των 

βασικών γνωστικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη της γνώσης, της συλλογιστικής και της συμβολικής 
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αναπαράστασης του επιπέδου που αναμένεται για την ηλικία, 

καθώς και του για το πολιτιστικό και κοινωνικό  περιβάλλον. Παρ' 

όλα αυτά, πολύ διαφορετικά πρότυπα γνωστικών προβλημάτων 

μπορούν να εμφανίζονται για συγκεκριμένες καταστάσεις ΝΑ. 

 Γενικά, οι άνθρωποι με ΝΑ έχουν δυσκολίες στη λεκτική 

κατανόηση, στην αντιληπτική συλλογιστική, στη μνήμη εργασίας 

και στην ταχύτητα επεξεργασίας. 

 Η γνωστική δυσλειτουργία σε ανθρώπους με ΝΑ σχετίζεται με 

δυσκολίες σε διάφορους τομείς της μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων. 

 Οι άνθρωποι με ΝΑ εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, δηλαδή στην ικανοποίηση των 

αναγκών της καθημερινής ζωής, όπως αυτή αναμένεται για τους 

ανθρώπους της αντίστοιχης ηλικίας και στο αντίστοιχο πολιτιστικό 

και  κοινοτικό περιβάλλον. Αυτές οι δυσκολίες περιλαμβάνουν 

περιορισμούς στις σχετικές εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές 

δεξιότητες. 

 Οι άνθρωποι με ΝΑ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση 

της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων και στη διατήρηση των κινήτρων στη διαδικασία 

μάθησης. 

 Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει τη ζωή σε όλη τη διάρκειά της,  

που απαιτεί την εξέταση των φάσεων της ανάπτυξης και των 

μεταβάσεων της ζωής.  

 

(World Health Organization, 1992). 

 

Επίπεδα Νοητικής Αναπηρίας 

Σύμφωνα με την Gluck (2014), αυτά είναι τα τέσσερα επίπεδα νοητικής 

αναπηρίας, όπως καθορίζονται από το IQ: 
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Ήπια Νοητική Αναπηρία (IQ 50-70) 

Περίπου το 85% των ανθρώπων με ΝΑ εμπίπτουν στην κατηγορία της 

ήπιας αναπηρίας και πολλοί από αυτούς επιτυγχάνουν ακόμη και κάποια 

ακαδημαϊκή επιτυχία. Οι άνθρωποι με ήπια ΝΑ λειτουργούν με πιο αργούς 

ρυθμούς σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται στις τυπικές  αναπτυξιακές 

περιοχές, δεν έχουν ασυνήθιστα φυσικά χαρακτηριστικά και είναι σε θέση 

να εκπαιδευτούν σε πρακτικές δεξιότητες ζωής. Οι άνθρωποι με ήπια ΝΑ 

μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινή τους ζωή πολύ αυτόνομα. 

Μέτρια Νοητική Αναπηρία (IQ 35-49) 

Οι άνθρωποι με μέτρια ΝΑ έχουν αρκετές δεξιότητες επικοινωνίας, αλλά 

δεν μπορούν να επικοινωνούν σε πολύπλοκα επίπεδα. Μπορεί να έχουν 

δυσκολίες σε κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και προβλήματα σε 

καταστάσεις που αφορούν σε παραβιάσεις και κρίσεις. Αυτοί οι άνθρωποι 

μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, αλλά μπορεί να χρειάζονται 

περισσότερη καθοδήγηση και υποστήριξη από τους ανθρώπους χωρίς ΝΑ. 

Πολλοί μπορούν να ζήσουν μια αυτόνομη ζωή, αλλά ορισμένοι από 

αυτούς χρειάζονται υποστήριξη και ζουν σε ένα σπίτι μαζί με άλλους. 

Περίπου το 10% των ατόμων με ΝΑ  εμπίπτουν στην κατηγορία της 

μέτριας αναπηρίας. 

Σοβαρή Νοητική Αναπηρία (IQ 20-34) 

Μόνο περίπου το 3 ή το 4 % των ανθρώπων που διαγνώστηκαν με ΝΑ 

εμπίπτουν στη σοβαρή κατηγορία αναπηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν 

να επικοινωνούν μόνο στο πιο βασικό επίπεδο. Δεν μπορούν να εκτελούν 

ανεξάρτητα όλες τις δραστηριότητες αυτοφροντίδας και χρειάζονται 

καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτής 

της κατηγορίας αναπηρίας δεν μπορούν να ζήσουν μια αυτόνομη ζωή και 

θα πρέπει να ζήσουν ομαδικά σε κάποιο σπίτι. 

Βαριά Νοητική Αναπηρία (IQ λιγότερο από 20) 
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Οι άνθρωποι με βαριά ΝΑ χρειάζονται υποστήριξη και φροντίδα όλο το 

εικοσιτετράωρο. Εξαρτώνται από άλλους για όλες τις πτυχές της 

καθημερινής ζωής και έχουν εξαιρετικά περιορισμένη επικοινωνιακή 

ικανότητα. Συχνά, οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας έχουν και άλλους 

φυσικούς περιορισμούς. Περίπου 1 ή 2% των ανθρώπων με ΝΑ 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία αναπηρίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Schalock et al (2010), προτείνεται ένα 

πολυδιάστατο σύστημα ταξινόμησης και οι κλίμακες IQ θεωρούνται 

ανεπαρκείς για να είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας της 

γνωστικής λειτουργίας ή της κλινικής σοβαρότητας. Οι διαφορές στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά είναι επίσης σημαντικές και αυτές 

περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία 

Γενικό πλαίσιο των αναγκών 

Η τρέχουσα έννοια της Νοητικής Αναπηρίας (ΝΑ) επικεντρώνεται στην 

έκφραση των περιορισμών της λειτουργίας του ανθρώπου μέσα σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μειονέκτημα για το 

άτομο. 

Η κοινωνικο-οικολογική έννοια της αναπηρίας έχει εξελιχθεί, από ένα 

χαρακτηριστικό ή γνώρισμα του ατόμου (συχνά αποκαλούμενο ως  

«έλλειμμα») σε ένα ανθρώπινο φαινόμενο που προέρχεται από 

οργανικούς και/ ή κοινωνικούς παράγοντες (Schalock & Verdugo, 2007). 

Αυτοί οι βιολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες δημιουργούν 

λειτουργικούς περιορισμούς που αντανακλούν την αδυναμία ή τον 

περιορισμό τόσο των επιδόσεων όσο και των λειτουργικών ρόλων και 

των καθηκόντων που αναμένονται από έναν άνθρπωπο σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον (Oliver, 1996).  

Η σημασία αυτής της εξελικτικής αλλαγής στην έννοια της αναπηρίας,  

είναι ότι η ΝΑ δε θεωρείται πλέον απόλυτη, αμετάβλητη ιδιότητα του 

ατόμου, αλλά περισσότερο περιορισμός της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας, που αποτελεί παράδειγμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του ατόμου και του περιβάλλοντός του, εστιάζοντας στον ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίζει η  παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης στη 

βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου και της ποιότητας ζωής του. 

 

3. Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες Ενηλίκων 

με Νοητική 
Αναπηρία 
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Η νοητική αναπηρία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς, τόσο 

στη νοητική λειτουργία, όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, οι 

οποίες εκφράζονται σε εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές 

δεξιότητες προσαρμογής (Schalock et al, 2007). 

Έχει γίνει ταξινόμηση των δεξιοτήτων που πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενο εκπαίδευσης, σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Ένα βασικό 

επίπεδο, που προηγείται οποιασδήποτε δραστηριότητας έξω από μία 

κλειστή δομή, καθώς και ένα δεύτερο επίπεδο δεξιοτήτων, που 

περιλαμβάνει αυτές τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν για κάθε είδους 

εργασία. Τρίτο επίπεδο αποτελούν εκείνες οι δεξιότητες που σχετίζονται 

με την αναζήτηση εργασίας και τη συμμετοχή στην εργασία, και το 

τέταρτο επίπεδο αποτελείται από εκείνες τις δεξιότητες που θα 

οδηγήσουν στην απόκτηση της ελευθερίας που συνδέεται με την 

ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. 

Κάθε σύνολο δεξιοτήτων έχει συνδεθεί με ένα σύνολο εφαρμογών και 

λογισμικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων σε κάθε άνθρωπο. 

Το κεφάλαιο ξεκινά με την εκπαίδευση στις Δραστηριότητες Καθημερινής 

Ζωής (βασικές και σύνθετες) που πρέπει να αποκτηθούν, τις Κοινωνικές 

και Επικοινωνιακές Δεξιότητες, καθώς και τις Ενδοπροσωπικές 

Δεξιότητες. Οι Γνωστικές Δεξιότητες, οι Ψυχοκινητικές Δεξιότητες και οι 

Δεξιότητες Υπευθυνότητας θα απαιτηθούν αλλά και θα ενισχυθούν με την 

εισαγωγή του ανθρώπου με ΝΑ στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Για να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον στόχο, ο άνθρωποςμε ΝΑ θα πρέπει 

να γνωρίζει πώς να συμμετέχει στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. 

Τέλος, η κατάσταση στην οποία μεταβαίνει το άτομο με ΝΑ που 

εισέρχεται στην αγορά εργασίας, θα δημιουργήσει την απαίτηση 

αντιμετώπισης νέων  διατροφικών συμπεριφορών καθώς και 

συμπεριφορών που αφορούν στον ελεύθερο χρόνο του, οι οποίες 

σχετίζονται και με τη νέα οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  
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Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια περίληψη, όπου προσπαθούμε να 

συνδέσουμε τις διάφορες κατηγορίες τεχνολογικών εφαρμογών και τη 

σχέση τους με τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν πριν από την 

έναρξη ενασχόλησης με την εφαρμογή, καθώς και με εκείνες που μπορεί 

να αναπτυχθούν χάρη στην ενασχόληση με την εφαρμογή.  

1. Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής 

Το έργο, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής, αποτελεί 

βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του κάθε προσώπου (Association for 

Real Change, 2015). Η παρέμβαση γίνεται για τη διατήρηση και την 

επαναπροσαρμογή των δεξιοτήτων του χρήστη στο να μπορεί να 

λειτουργεί αυτόνομα στην καθημερινή ζωή, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.  

Η εκπαίδευση στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (σίτιση/ πόση, 

οικιακές εργασίες, δραστηριότητες υγιεινής όπως ντους, ξύρισμα, 

προσωπική υγιεινή, πλύσιμο δοντιών, χεριών και προσώπου, κοπή 

νυχιών, στυλ, χρήση υγιεινής, styling, χρήση προϊόντων υγιεινής κλπ.),  

είναι βασική για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των όσων απαιτούνται στην καθημερινή ζωή. 

Σήμερα, υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές πληροφορικής και 

τεχνολογίας για την απόκτηση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής σε 

διάφορους τομείς. 

Οι εφαρμογές αυτές οδηγούν στην αναγνώριση των καθημερινών 

αντικειμένων και στην πραγματοποίηση ακολουθιών για την ευόδωση 

των καθημερινών δραστηριοτήτων με σταδιακά βήματα. Η εκπαίδευση 

γίνεται έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο επίπεδο 

στήριξης, το οποία πρέπει να γίνεται όλο και λιγότερο απαραίτητο. Ο 

καλύτερος τρόπος για εργαστεί κανείς πάνω σε αυτό, εκτός από τις  

διευκρινίσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα βίντεο και τα διάφορα 

αρχεία, είναι η εξάσκηση και η επανάληψη σε πραγματικές συνθήκες, η 

καθιέρωση ρουτινών αυτοφροντίδας και ρουτινών φροντίδας του σπιτιού, 
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καθώς και η μάθηση της εκτέλεσης με επανάληψη, εξάσκηση, μίμηση και 

επίβλεψη. 

Οι Βασικές Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής που πραγματοποιούνται,  

είναι:  

• Σίτιση και πόση: Πόση νερού αμέσως για ενυδάτωση, σωστή 

μάσηση και κατάποση, ρυθμός σίτισης, κανόνες εκπαίδευσης στο 

τραπέζι, σωστή χρήση των μαχαιροπήρουνων κλπ. 

• Πλύσιμο/ καθαριότητα: Δεξιότητες όπως το πλύσιμο των 

δοντιών,  των χεριών ή του προσώπου, το σωστό χτένισμα, η 

υγιεινή σώματος (χρήση σαμπουάν, gel και αποσμητικού), 

φροντίδα των νυχιών, ξύρισμα κλπ. Οι δεξιότητες αυτές 

εξασκούνται σε πραγματικές συνθήκες. 

• Ένδυση: Χρήση κατάλληλων ρούχων, ανάλογα με τις 

δραστηριότητες και την εποχή του έτους, καθώς και κατάλληλοι 

συνδυασμοί των ενδυμάτων. Παρομοίως, η χρήση κουμπιών, 

κορδονιών και φερμουάρ κλπ., όπως και η σωστή τοποθέτηση 

των ρούχων. 

• Διορθώσεις στα ενδύματα: Προσοχή στα ενδύματα και στην 

υγιεινή, στη σωστή χρήση των ενδυμάτων, στη σωστή φροντίδα 

τους, στο κρέμασμα του παλτού μέσα στην αίθουσα, στο να 

γνωρίζουν πού βρίσκεται και πώς να αναγνωρίσουν το τελευταίο 

κλπ. 

• Αφόδευση, ούρηση και επίσκεψη στην τουαλέτα: Η σωστή 

χρήση της τουαλέτας, το να εκφράζεται η ανάγκη χρήσης της 

τουαλέτας, το σωστό σκούπισμα και καθαρισμός, το να φεύγει ο 

άνθρωπος από την τουαλέτα ντυμένος σωστά. 

• Μετακινήσεις, ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας. 

Προσανατολισμός μέσα και έξω από το σπίτι ή το κέντρο 

(οργανισμό) όπου ο άνθρωπος συμμετέχει σε δραστηριότητες, 

σε κοντινές διαδρομές από τα παραπάνω, αυτόνομη μετακίνηση, 

περπάτημα και καθημερινές ρουτίνες ή προγραμματισμός 
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δραστηριοτήτων, επίγνωση του πού πρέπει να βρίσκεται κανείς 

ώστε να παραβρεθεί σε μία δραστηριότητα.   

Οι Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής που πραγματοποιούνται, 

είναι: 

• Ικανότητα χρήσης του τηλεφώνου: Να μπορεί ο άνθρωπος να 

θυμάται τους αριθμούς, να σηκώνει το τηλέφωνο, να μιλάει σε 

αυτό. 

• Αγορές: Το να κάνει μικρά θελήματα και αγορές με υποστήριξη 

από το άτομο που επιβλέπει και από χρήστες άλλων υπηρεσιών.  

• Προετοιμασία φαγητού: Σωστή τοποθέτηση στο τραπέζι  

(τοποθέτηση του τραπεζομάντηλου, χαρτοπετσετών,  σκευών, 

μαχαιροπήρουνων, ποτηριών και κανάτας νερού). Είναι χρήσιμο 

να αναπτυχθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, για την ανάπτυξη 

λεπτών κινητικών δεξιοτήτων – ξεφλούδισμα, κοπή, μετακίνηση 

– και αισθητηριακού ερεθισμού. 

• Φροντίδα σπιτιού: Σκούπισμα, τρίψιμο, καθαρισμός επίπλων ή 

γυάλινων επιφανειών, τοποθέτηση των αντικειμένων στη θέση 

τους κλπ. 

• Πλύσιμο ρούχων: Χρήση πλυντηρίου ρούχων, πλύσιμο στο χέρι, 

άπλωμα – μάζεμα – δίπλωμα των στεγνών ρούχων. 

• Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς: Να γνωρίζει ο άνθρωπος τις 

στάσεις του λεωφορείου, να παίρνει το λεωφορείο που 

χρειάζεται, να έχει τη σωστή συμπεριφορά στο λεωφορείο ή στο 

ταξί, να γνωρίζει τα σήματα των δρόμων και τους κανόνες 

οδικής κυκλοφορίας. 

• Ευθύνη για τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται: Να 

θυμάται να πάρει τα φάρμακά του, να αναγνωρίζει των αριθμό 

των χαπιών ή τι χρώμα έχουν. 

• Διαχείριση οικονομικών θεμάτων: Διαχείριση χρημάτων, 

πραγματοποίηση μικρών αγορών κλπ. 
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2. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες Επικοινωνίας 

Η εκπαίδευση στις Κοινωνικές και στις Δεξιότητες Επικοινωνίας έχουν 

συγκεκριμένη φύση. 

● Αντίληψη του κοινωνικού γίγνεσθαι και αλληλεπίδραση βασισμένη 

στην εξάσκηση, αξιοποιώντας πραγματικές καταστάσεις: Αρχεία, 

εικόνες, ταυτοποίηση εκφράσεων και συναισθημάτων του 

προσώπου, παιχνίδια ρόλων, εικονικά παιχνίδια κοινωνικής 

αντίληψης, έκθεση σε κοινωνικές καταστάσεις και εκδήλωση 

συναισθημάτων, μίμηση, προσανατολισμός και υποδειγματοποίηση 

κοινωνικών καταστάσεων. 

● Εκπαίδευση μέσω της επανάληψης της λεκτικής έκφρασης και της 

μη λεκτικής γλώσσας. 

● Προσδιορισμός των καταστάσεων και των συναισθημάτων που 

αντιλαμβάνονται σε αυτά: Μοίρασμα ιδεών, σκέψεων και 

συναισθημάτων. Πραγματοποίηση καθοδηγούμενων και υπό 

επίβλεψη αλληλεπιδράσεων ανάμεσά τους, ώστε να 

δημιουργούνται πρότυπα και μοντέλα. 

● Έκθεση του ανθρώπου με ΝΑ σε κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες 

να συμπεριλαμβάνουν σταδιακά διαφορετικές μορφές επικοινωνίας 

(π.χ. εκτέλεση θελημάτων, υποβολή ερωτήσεων και αιτημάτων, 

πληροφόρηση πάνω σε απλά θέματα κλπ.).   

Υπάρχουν εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εκπαίδευση και 

την τροποποίηση κοινωνικών συμπεριφορών και συμπεριφορών 

επικοινωνίας.  

Η Διαχείριση Συγκρούσεων "είναι το σύνολο των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που τίθενται στην πράξη για να κατανοήσουμε και να 

παρέμβουμε στην ειρηνική και μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων." Οι συγκρούσεις συνήθως προκύπτουν 

σε οποιαδήποτε περίσταση, αλλά ιδιαίτερα σε εργασιακά περιβάλλοντα, 

όπου διαφορετικές υπευθυνότητες ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς. 
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Η διαδικασία εκπαίδευσης στις δεξιότητες αυτές, συνήθως λαμβάνει 

υπόψιν τα ακόλουθα βήματα: Προτυποποίηση, Δοκιμασία, 

Ανατροφοδότηση και ενίσχυση και Εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες. 

3. Διαχείριση και Αναγνώριση Συναισθημάτων 

Τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στη  

Συναισθηματική Νοημοσύνη, δίνοντάς της τόσο μεγάλη σημασία ώστε 

αυτή να συγκρίνεται με τη γνωστική ικανότητα. Το BYOD επικεντρώνεται 

σε εφήβους με ήπια νοητική αναπηρία και μελετά το βαθμό στον οποίο η 

ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων σε αυτούς τους νέους 

προάγει την προσωπική και κοινωνική ευημερία τους, μέσω της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτογνωσίας, συναισθηματικού ελέγχου και/ ή 

κοινωνικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να σχετίζονται  

αποτελεσματικά με το περιβάλλον γύρω τους και να αντιμετωπίζουν 

διαφορετικές καταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Orellana, 

2017).  

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον καθημερινό κόσμο, είναι σημαντικό 

να υπεισέλθουμε στο εσωτερικό του εαυτού μας, όπου σε κάθε στιγμή 

εμφανίζονται τεράστιες ποσότητες χημικών αντιδράσεων που ονομάζουμε 

συναισθήματα, σκέψεις, συναισθήματα (Perez Scoda et Ribera, 2009). Η 

δεξιότητα αναγνώρισης και τροποποίησής τους αν είναι απαραίτητο, 

καθώς και σωστής χρήσης τους για τη συσχέτιση με το περιβάλλον, είναι 

απαραίτητη. Η δεξιότητα αναγνώρισης συναισθημάτων είναι το βασικό 

στοιχείο που μας επιτρέπει να σχετιστούμε με τους άλλους και τον εαυτό 

μας. Η αναγνώριση των συναισθημάτων είναι το βασικό στοιχείο που μας 

επιτρέπει να σχετιζόμαστε με άλλους και με τον εαυτό μας.  

Το να είναι κανείς σε θέση να “διαβάσει” τις διαθέσεις του ίδιου του του 

εαυτού και των άλλων, καθώς και το να “διαβάσει” τον χαρακτήρα των 

άλλων, υπονοεί, με τη σειρά του, την ανάγκη να ενεργήσουμε 

αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, δεν αρκεί να κατανοήσουμε τα 

συναισθήματα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να τα αντιμετωπίσουμε, 
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προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά υπό τις 

περιστάσεις που προκύπτουν. 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελείται επίσης από σκέψεις και  

συμπεριφορές, καθώς και την αποδοχή του εαυτού μας, την επίλυση 

καταστάσεων και ζητήματα που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Οι τέσσερις κύριοι πυλώνες της συναισθηματικής νοημοσύνης 

είναι (Robertson et al., 2007): 

1. Κατανόηση των ίδιων μας των συναισθημάτων 

2. Αυτορρύθμιση 

3. Εμπάθεια 

4. Κοινωνικές Δεξιότητες 

Οι στρατηγικές για την εργασία πάνω στη συναισθηματική νοημοσύνη,  

αφορούν σε έννοιες όπως: Αυτογνωσία, αυτονομία, αυτοεκτίμηση, 

επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, ακρόαση, επίλυση συγκρούσεων, 

θετική σκέψη κ.λπ. 

Ο στόχος είναι οι άνθρωποι με αναπηρία και/ ή συναισθηματικές 

δυσκολίες, να μπορούν να επιλύουν στο μέτρο του δυνατού τα όσα 

αντιμετωπίζουν, καθώς και να μάθουν να αναγνωρίζουν και να 

αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς τους, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε 

απογοήτευση και διαταρακτική συμπεριφορά. 

Για να εργαστεί κανείς πάνω σε αυτή τη σημαντική πτυχή, είναι πολύ 

χρήσιμο να χρησιμοποιείται γραφικό υλικό και εφαρμογές τεχνολογίας  

που διευκολύνουν και εκπαιδεύουν την αναγνώριση συναισθημάτων και  

διευκολύνουν την ενεργό ακρόαση. Επιπλέον, σημαντική είναι η χρήση 

οδηγών και μοντέλων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να εκφράζουν 

αυτό που αισθάνονται και σκέφτονται, καθώς και το τι θέλουν. Υπάρχουν 

πολλές εφαρμογές που αφορούν στη συναισθηματική νοημοσύνη και την 

επαγγελματική κατάρτιση. 
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4. Γνωστικές Δεξιότητες 

Οι γνωστικές δεξιότητες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε 

χρήστη, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με λειτουργική εκπαίδευση και 

θα απαιτηθούν κατά τη χρήση νέων τρόπων απόκτησης πληροφοριών και 

χρήσης τους. 

Η γνωστική εκπαίδευση είναι μια δραστηριότητα βασισμένη στη γνωστική 

διέγερση (Mayor et al, 1993) που κατανοείται ως εκπαίδευση των 

γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη βελτίωση ή τη διατήρηση 

της διαδικασίας μετάδοσης της πληροφορίας σε επίπεδο εγκεφάλου. 

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι βασική για την 

αντιμετώπιση των γνωστικών ελλειμμάτων και την ενίσχυση της 

«γνωστικής αποθήκης», κάτι που θα εμποδίσει τη γνωστική ενέλιξη και 

θα ευοδώσει την υγιή γήρανση. Μερικές από τις γνωστικές ικανότητες 

που μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκπαίδευσης, είναι: 

● Μνήμη: Καταγραφή, αποθήκευση και εξαγωγή των διαφόρων 

εμπειριών: Ιδέες, εικόνες, γεγονότα, αναμνήσεις κλπ. 

● Ταχύτητα επεξεργασίας: Δεξιότητα που καθορίζει τη σχέση μεταξύ 

της γνωστικής εκτέλεσης και του χρόνου που δαπανάται. Επιτρέπει 

την ταχεία και αυτόματη επεξεργασία πληροφοριών. 

● Εκτελεστικός έλεγχος: Δυνατότητα ενσωμάτωσης, οργάνωσης και 

συντονισμού άλλων γνωστικών δεξιοτήτων. 

● Προσανατολισμός: Δεξιότητα να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και 

το πλαίσιο εντός του οποίου βρίσκεται, δηλαδή να γνωρίζει σε 

προσωπικό επίπεδο τον χρόνο και τον τόπο. 

● Λογική: Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, εξαγωγή 

συμπερασμάτων και συνειδητή εκμάθηση από γεγονότα - 

εγκατάσταση αιτιακών σχέσεων. 

● Κατανόηση: Δεξιότητα κατανόησης, ανάλυσης και αναστοχασμού 

σχετικά με τις ληφθείσες πληροφορίες. 
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● Αντίληψη, προσοχή και συγκέντρωση: Δεξιότητες για 

κωδικοποίηση, επιλογή και διατήρηση της εστίασης σε ορισμένες 

πληροφορίες που κρίνονται ως σχετικές και ταυτόχρονα απόρριψη 

άλλων. 

Με τη χρήση αρχείων, ασκήσεων, τεχνολογικών εφαρμογών και συνεχών 

επαναλήψεων, η χρήση υπολογιστών, φορητών υπολογιστών ή κινητών 

τηλεφώνων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση 

ή τη διατήρηση των γνωστικών δεξιοτήτων.     

5. Ψυχοκινητικές Δεξιότητες 

Οι ψυχοκινητικές δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύσσονται μέσω μιας 

τεχνικής εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και παρέμβασης, που σέβεται 

τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική μονάδα (Arnaiz, 1991). Με βάση τη 

δράση του σώματος ως σύνολο και μέσω του οποίου το υποκείμενο 

εισέρχεται σε σχέση με τον κόσμο, γίνεται σκοπός η συνεργασία με 

άλλους ανθρώπους που περιβάλλουν, ευνοούν ή βελτιώνουν την 

κυριαρχία του σώματος και το άνοιγμα στην επικοινωνία (Sánchez και 

Llorca, 2003 ). 

Η διέγερση και/ ή η ψυχοκινητική εκπαίδευση μπορεί να γίνει με φυσικές 

δραστηριότητες διαφορετικού τύπου και έντασης (πισίνα, πεζοπορία, 

φυσιοθεραπεία, προεργασιακές δεξιοτήτες). 

Εκτός από όλες τις επιλογές (εργασιακές, αθλητικές, αποκατάστασης ή 

ελεύθερου χρόνου), διαθέτουμε μία αστείρευτη πηγή δυνατοτήτων όσον 

αφορά στις τεχνολογικές εφαρμογές. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για να 

εργαστεί κανείς πάνω στις λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες. 

Με αυτόν τον τρόπο, μέσω μιας ελαφριάς και εύχρηστης συσκευής, 

διάφορες τεχνικές και ασκήσεις κινητικής διέγερσης μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε όλες τις πλευρές, δίνοντας στην εξάσκηση μία πιο 

παιχνιδιάρικη και διασκεδαστική απόχρωση.  
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6. Δεξιότητες Υπευθυνότητας 

Δραστηριότητες που βελτιώνουν την κατανόηση αυτού του 

χαρακτηριστικού και συγχρόνως μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωσή 

του, μέσω εκπαίδευσης: Καθορισμός ορίων και κανόνων, δυνατότητα για 

οι άνθρωποι με ΝΑ να αναλαμβάνουν ευθύνες ανάλογα με τις δεξιότητές  

τους (χρονοδιαγράμματα, προσωπικά αντικείμενα, μεταφορά 

πληροφοριών, καθήκοντα στο κέντρο όπου παρακολουθούν κάποιο 

πρόγραμμα και στο σπίτι, υγιεινή κλπ.), εκπαίδευση με τη χρήση 

παραδειγμάτων, χρήση θετικής ενίσχυσης και έπαινος των επιτευγμάτων 

τους, προσφορά εναλλακτικών λύσεων για τη λήψη αποφάσεων, 

εξάσκηση μαζί με αυτούς και συζήτηση πάνω στα πλεονεκτήματα που 

δίνει η διαθεσιμότητα  επιλογών.  

Οι δεξιότητες οι οποίες συνιστούν την υπευθυνότητα: 

● Δέσμευση: Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από αυτή, γνωρίζουν 

πώς να αναλαμβάνουν και να εκπληρώσουν υποχρεώσεις, πάντα 

ανάλογα με τη χρονολογική τους ηλικία ή/ και δεξιότητες. 

● Επιμονή: Είναι το να ξέρει κανείς πώς να επιμείνει στους στόχους 

και στα σχέδια που κάνει. Είναι μία δεξιότητα στην οποία μπορεί να 

εκπαιδευτεί κανείς, ώστε να πραγματοποιεί τις δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνει. 

● Λήψη αποφάσεων: Η λήψη μιας συγκεκριμένης απόφασης 

αναμφισβήτητα συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της απόφασης.  

● Αυτονομία: Είναι σημαντικό να προσφέρεται αυτονομία στους 

ανθρώπους με ΝΑ, καθώς αυτή είναι το κλειδί στην ανάληψη της  

ευθύνης. 

● Ασφάλεια: Μόνο εάν οι άνθρωποι με ΝΑ υποστηριχθούν στο να 

αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, θα είναι σε θέση να αναλάβουν 

ευθύνες χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται από άλλους. 

● Το να έχουν οι άνθρωποι με ΝΑ απαιτήσεις από τον εαυτό τους: 

Μέρος της ευθύνης είναι να γνωρίζει κανείς πώς να προχωρήσει και 
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να αναπτύξει στους στόχους και τα σχέδιά του, αναγνωρίζοντας τις 

δυνατότητές του καθώς και τους περιορισμούς του. 

Οι Δεξιότητες Υπευθυνότητας αναπτύσσονται επίσης με την προετοιμασία  

χρονοδιαγραμμάτων, των σχεδίων εργασιών, των συμβολαίων πάνω σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα και των καρτών οικονομίας, όπου 

αντικατοπτρίζονται οι απαιτούμενες ευθύνες. 

7. Εργασιακές και Προεργασιακές δεξιότητες 

Ένας από τους θεμελιώδεις τομείς στους οποίους οι άνθρωποι με ΝΑ 

χρειάζονται υποστήριξη, καθοδήγηση και κατάρτιση, είναι οι εργασιακές 

και προεργασιακές δεξιότητες. Οι δράσεις εκπαίδευσης που αποσκοπούν 

στην εξεύρεση απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπου για τον 

σκοπό αυτό, είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η πλήρης συμπερίληψη. 

Μέσα από την εκπαίδευση και την απόκτηση συνηθειών και ρουτινών, 

επιτυγχάνεται η απόκτηση ακρίβειας και ανάληψης ευθυνών, ρυθμών 

εργασίας, προσοχής και συγκέντρωσης στο έργο κλπ. (Bellver et al, 

1993). Όλα αυτά δουλεύονται επίσης σε πραγματικές συνθήκες, μέσω 

μοντελοποίησης, με εκπαίδευση που δίνει παραδείγματα και με την 

επίβλεψη της καθημερινής εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, προτείνοντας 

διορθώσεις όταν είναι απαραίτητο και έχοντας προσανατολισμό προς τη 

βελτίωση. 

Υπάρχουν εφαρμογές που αποσκοπούν στην αναζήτηση εργασίας, στη 

βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, στην εκμάθηση γλωσσών, καθώς 

και στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σιγουριάς και  

ενσυναίσθησης. 

Επιπλέον, η τεχνολογία επιτρέπει τη συνεχή και εύκολη εκπαίδευση μέσω 

διαφόρων συσκευών, τη λήψη μαθημάτων, την πραγματοποίηση επαφής 

με ειδικούς, την ανάγνωση, την παρακολούθηση βίντεο που σχετίζονται 

με το περιβάλλον εργασίας, τη λήψη συμβουλών και την καθοδήγηση 

σχετικά με ορθές πρακτικές, καθώς και την αναζήτηση θέσεων εργασίας 

σε μικρή και μεγάλη απόσταση. 
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Είναι σημαντικό να διεξάγεται εκτεταμένη εκπαίδευση, ώστε ο 

μελλοντικός εργαζόμενος να είναι προετοιμασμένος και να πληροί τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Για 

τον σκοπό αυτό, υπάρχουν πολλά μαθήματα προκατάρτισης πριν από την 

απασχόληση, που συνδέονται με τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές 

εργασίας που απαιτούνται για την απόκτηση-διατήρηση μιας θέσης 

εργασίας. Με αυτά τα μαθήματα ενθαρρύνεται η γενίκευση της μάθησης, 

καθώς και η προσαρμογή της στις ανάγκες του ανθρώπου.  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιακών καθηκόντων, τα καθήκοντα 

αυτά απαιτούν τόσο τη συμμετοχή γνωστικών διαδικασιών, όσο και 

διαδικασίες λεπτού κινητικού χειρισμού. 

Τα μαθήματα προεργασιακών δεξιοτήτων ανταποκρίνονται στην επαφή 

του ανθρώπου με ΝΑ με τον κόσμο της εργασίας ή οδηγούν στη συνέχισή 

της επαφής αυτής, προκειμένου να του παρέχουν τους πιο βασικούς 

πόρους εργασίας. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα συνιστούν μια επαφή με τα περιβάλλοντα 

εργασίας και έναν τρόπο να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για την κατάλληλη απόδοση. 

Ένα άλλο βασικό εργαλείο, είναι η καθοδήγηση στην εργασία: Συνίσταται 

στην καθοδήγηση, τη διδασκαλία και την παροχή πληροφοριών σχετικά 

με τους πιθανούς πόρους όπου μπορούν οι  άνθρωποι με ΝΑ να βρουν 

εργασία, είτε με υποστήριξη σε μια τυπική επιχείρηση, είτε σε ένα κέντρο 

ειδικής επαγγελματικής απασχόλησης. Σημαντικά είναι τα εξής: 

● Η ταξινόμηση των  διαφόρων τύπων επιχειρήσεων 

● Η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος 

● Η διαγνωστική συνέντευξη και η δημιουργία επαγγελματικού 

προφίλ 

● Η μελέτης της αγοράς εργασίας 

● Οι διάφορες τεχνικές αναζήτησης εργασίας 
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● Η απασχόληση μέσω διαδικτύου και οι τρόποι εντόπισης αγγελιών 

που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά τους 

● Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος συμπληρωματικών 

πόρων που είναι χρήσιμοι για την εκτέλεση της εργασίας με πιο 

ικανοποιητικό ή αποτελεσματικό τρόπο (Word, Excel, Concept 

Maps, CV, LinkedIn, YouTube, ακαδημαϊκά άρθρα κλπ.) 

8. Δεξιότητες Δημιουργικότητας 

Οι δεξιότητες δημιουργικότητας σχετίζονται με την απόκτηση μιας 

μεθοδολογίας για την παραγωγή ιδεών με διαφορετικές τεχνικές και με 

εργαλεία. Με τον τρόπο αυτό, υποβοηθείται η έκφραση του έμφυτου 

δημιουργικού δυναμικού που υπάρχει σε στον καθένα, με τη δημιουργία 

ενός ευνοϊκού πνευματικού πλαισίου και τη βοήθεια ενός ευρέος 

φάσματος ερεθισμάτων (Sánchez-Montoya, 2002). 

Με την εργασία πάνω στη δημιουργικότητα των ανθρώπων με ΝΑ - 

χρηστών, αναπτύσσεται μια σειρά από δεξιότητες, όπως:  

● Προσαρμογή, νοητική ευελιξία και αναστοχασμός 

● Ενδιαφέρον για μάθηση 

● Αυτονομία και λήψη αποφάσεων 

● Ενδιαφέρον για την αναζήτηση πληροφοριών: Περιέργεια και 

παρατήρηση 

● Δεξιότητα για ανάλυση και σύνθεση 

● Εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση 

● Πρωτοβουλία 

● Προσανατολισμός προς την πρόκληση 

● Ψυχοκινητικές δεξιότητες 

Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να δουλευτούν μέσω καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων όπως η μουσική, ο χορός, η ζωγραφική, το θέατρο, οι 

κατασκευές, οι διακοσμήσεις και η ανακύκλωση, κλπ. Υπάρχουν πολλές 

μορφές και τεχνικές και πολλές εφαρμογές δημιουργούνται αυτή τη 

στιγμή για την ενίσχυση και την ανάπτυξη αυτής της πτυχής: Pinterest, 
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Evernote, GoodNotes, Paper, iBrainstorml, FreeMind, Creative 

Visualization, Owl Boo, Monsters Band.  

9. Τρόφιμα και Διατροφή, Ελεύθερος Χρόνος και Αθλητισμός 

Θεωρούμε ως διατροφή τόσο τη διαδικασία που συνίσταται στη λήψη 

μαχαιροπίρουνων/ ποτηριών και τη λήψη του φαγητού, τη διάσπασή του 

και τη μεταφορά του φαγητού ή του υγρού στο στόμα, καθώς και την 

εκπαίδευση σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή (Pitetti, 1992). 

Τρόποι εκπαίδευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι: 

Τυποποιημένα φύλλα εργασίας, βίντεο, καθώς και κείμενα και 

διαδραστικά παιχνίδια για τρόφιμα και ισορροπημένες διατροφικές 

συνήθειες. Θεωρείται επίσης ιδιαίτερα σημαντική η πραγματοποίηση 

καθημερινών ή εβδομαδιαίων αγορών των απαραίτητων προϊόντων για το 

σπίτι, η εκπαίδευση στην επιλογή υγιεινών και κατάλληλων τροφίμων, η 

παρασκευή συνταγών και η προετοιμασία πιάτων, η μοντελοποίηση και  

καθοδήγηση στον τύπο της διατροφής που είναι απαραίτητη και 

εξυπηρετική, η υποστήριξη, η εποπτεία και μοντελοποίηση στη χρήση 

των μαχαιροπήρουνων και των σκευών που είναι απαραίτητα για τη 

διατροφή, ο προγραμματισμός διαφορετικών μενού και τροφών καθώς 

και των κατάλληλων χρονοδιαγραμμάτων για αυτά. 

Ο ελεύθερος χρόνος και ο αθλητισμός είναι τομείς στους οποίους οι 

χρήστες με ΝΑ χρειάζονται υποστήριξη και εκπαίδευση. Λέγεται ότι ο 

καλύτερος τρόπος για εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα είναι η ενεργός 

συμμετοχή των ανθρώπων με ΝΑ σε ψυχαγωγικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, η μάθηση του πώς αυτές μπορούν να γίνουν μέρος της 

καθημερινότητάς τους, το να γίνουν κατανοητοί οι κανόνες και οι αξίες 

με τις οποίες αυτές συνδέονται, να ευοδωθεί η μάθηση του να παίζουν 

και να συμμετέχουν ως ομάδα, αλλά και να αυξηθεί η κοινωνικοποίησή 

τους, μέσω και της παραμονής σε εξωτερικούς χώρους και της εκτέλεσης 

σωματικής άσκησης. 
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Η τεχνολογία μπορεί επίσης να είναι πολύ σημαντική στον τομέα αυτό, 

καθώς μας δίνει υποστήριξη και προσαρμογές ή συμπληρώματα στον 

ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

εφαρμογές για την καταμέτρηση των βημάτων, οι οποίες παράγουν 

εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, δημιουργούν ασκήσεις 

προσαρμοσμένες στο άτομο, παρακινούν, καταγράφουν δεδομένα, 

συμβουλεύουν κλπ. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και εφαρμογές 

για αναρίθμητα αθλήματα, οδηγίες για αυτά, συμβουλές, στατιστικά 

δεδομένα και πληροφορίες όλων των ειδών, για να μάθει κανείς όσο το 

δυνατόν περισσότερο για αυτά. 

10. Συσχετίζοντας τις Δεξιότητες με τις Εφαρμογές και τις 

Κατηγορίες 

Το έργο BYOD έχει καθορίσει ένα σύνολο κατηγοριών στις οποίες 

ανήκουν οι διαφορετικές τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να 

είναι χρήσιμες στην ελάττωση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 

άνθρωποι με ΝΑ στο να εισέλθουν στην ελεύθερη αγορά εργασίας.   

Οι διάφορες κατηγορίες παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Μετακινήσεις 

2. Επικοινωνία 

3. Εναλλακτική Επικοινωνία 

4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

5. Οργάνωση Χρόνου 

6. Εργαλεία Εντοπισμού 

7. Εκπαιδευτικά Εργαλεία 

8. Αναζήτηση Εργασίας 

9. Βελτίωση Δεξιοτήτων 
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10. Διαχείριση Οικονομικών 

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες διαθέτει δεκάδες ή ακόμα και 

εκατοντάδες εφαρμογές και κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει διαφορετικές 

απαιτήσεις και αποτελέσματα, ωστόσο εδώ προσφέρουμε έναν πίνακα 

που συνδέει τις κατηγορίες με τις δεξιότητες. Για κάθε συνδυασμό, 

ταξινομούμε αν υπάρχει ισχυρή σχέση που μπορεί να είναι αμφίδρομη: 

(Α) Εφαρμογή που μπορεί να αναπτύσσει ή να ενισχύει τη δεξιότητα (Β) 

Δεξιότητα που απαιτείται για τη σωστή χρήση των εφαρμογών. Η σχέση 

αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 1: 

Πίνακας 1. Πίνακας συσχέτισης Κατηγοριών και Δεξιοτήτων  
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Ο παραπάνω πίνακας προσπαθεί να επισημάνει τις δεξιότητες που 

χρειάζονται οι χρήστες και εκείνες που βελτιώνονται για τους χρήστες με 

τη χρήση των διαφόρων εργαλείων. Επομένως, η σωστή εκπαίδευση και 

συνεχής χρήση μπορεί να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες των χρηστών.  
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Συμπεράσματα 

Η τεχνολογία μπορεί να προσδώσει ένα σύνολο οφελών σε ανθρώπους 

με ΝΑ. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενδέχεται να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους με ΝΑ, αυξάνοντας την αυτονομία τους και 

βοηθώντας τους στην επίλυση προβλημάτων.   

Αυτή η αύξηση της αυτονομίας αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους και την 

αυτοεκτίμησή τους. Αλλά, οδηγεί επίσης σε νέα ζητήματα που μπορεί να 

προκύψουν από τον νέο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η 

οριστική εκμάθηση της χρήσης νέων εργαλείων μπορεί να τους βοηθήσει 

να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να ενισχύσουν τις βασικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην ανοιχτή αγορά 

εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να ενεργούν και να 

αντιδρούν στον κόσμο.  
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4. Μεθοδολογία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων με Νοητική 

Αναπηρία  

Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ ή ICT) έχει 

φέρει εις βάθος αλλαγές στο περιβάλλον μας και στους τρόπους με τους 

οποίους συσχετιζόμαστε μεταξύ μας. Η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα 

και η χρήση του διαδικτύου, έχουν ανοίξει νέες προοπτικές 

επικοινωνίας, δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και εκπαίδευσης, 

στον ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας. Ως εκ τούτου, 

αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν διευκολύνει σημαντικά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των ανθρώπων και έτσι έχουν συμβάλει στην 

εξάλειψη της απόστασης και των φυσικών εμποδίων (Gutiérrez και 

Martorell, 2010). Η από κοινού χρήση της ICT και η βελτίωση των 

εκπαιδευτικών δεξιοτήτων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην εκπαίδευση ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ).  

Η εκπαίδευση ενηλίκων με ΝΑ θα πρέπει να γίνεται στη βάση 

ορισμένων αρχών. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα διευκολύνουν την 

πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Özen, 2018). 

● Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ακούν και να σέβονται τις σκέψεις 

του ενήλικα καθώς και τις σκέψεις της οικογένειας του ενήλικα με 

ΝΑ, ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 

εκπαίδευσή του και θα ωφελήσουν την ασφάλειά του 

 

4. Μεθοδολογία για 
την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων με 
Νοητική Αναπηρία 
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● Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι καλοί ακροατές και πρέπει να είναι 

σε θέση να συμμερίζονται τις ανάγκες του ενήλικα με ΝΑ και της 

οικογένειάς του 

● Οι εκπαιδευτές πρέπει να θέτουν προσεκτικά διατυπωμένα και 

σωστά ερωτήματα και να αποφεύγουν τη χρήση σύνθετων 

προτάσεων 

● Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον ενήλικα και την 

οικογένειά του 

● Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να καταγράψουν όλες τις συνεντεύξεις 

και να βεβαιωθούν ότι αυτές είναι προσβάσιμες στον ενήλικα με 

ΝΑ και στην οικογένειά του 

 

Υποστήριξη Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία 

Οι ενήλικες με ΝΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς 

τύπους υποστήριξης από το εξωτερικό περιβάλλον, ανάλογα με την 

περίπτωσή τους (Diken and Sucuoğlu, 1999). Σε γενικές γραμμές, 

μπορούμε να μιλήσουμε για 4 τύπους υποστήριξης. Αυτοί είναι: 

1. Φυσική (απλή) υποστήριξη: Είναι η υποστήριξη φίλων στην 

εργασία ή φίλων στο σχολείο 

2. Περιστασιακή (τυχαία) υποστήριξη: Είναι η υποστήριξη που 

παρέχεται με τη μορφή συμμετοχής σε οργανωμένη 

ψυχαγωγία, π.χ. σε πρόσκληση σε γεύμα 

3. Γενική υποστήριξη: Υποστήριξη μέσω υπηρεσιών που 

παρέχονται σε όλους (δημόσιες μεταφορές κλπ.) 

4. Ειδική υποστήριξη: Περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως πρώιμη 

ειδική εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση 

Οι ενήλικες με ΝΑ δενχρειάζονται πάντα υποστήριξη. Η ταξινόμηση 

μπορεί να γίνει ανάλογα με το πόσο συχνά/ πότε τη  χρειάζονται: 

● Άνθρωποι που χρειάζονται διακεκομμένη υποστήριξη δε 

χρειάζονται πάντα βοήθεια - λαμβάνουν παροχές για μικρό 

χρονικό διάστημα, μόνο κατά περιόδους μετάβασης 
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● Άνθρωποι που χρειάζονται περιορισμένη υποστήριξη, έχουν 

συνεχείς ανάγκες βοήθειας σε μια χρονική περίοδο - π.χ. για να 

λάβουν υποστήριξη κατά την περίοδο μετάβασης στην 

επαγγελματική ζωή 

● Άνθρωποι που χρειάζονται συνολική υποστήριξη, τη χρειάζονται  

για μακρό διάστημα και συγκεκριμένες καταστάσεις - π.χ. να 

λαμβάνουν τακτική υποστήριξη στο σχολείο ή στο σπίτι 

● Άνθρωποι που χρειάζονται ευρεία υποστήριξη και χρειάζονται δια 

βίου υποστήριξη  

Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού όταν χρειάζεται εντατική 

υποστήριξη σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 

Διδακτικά Περιβάλλοντα και Προγράμματα για Ενήλικες με 

Νοητική Αναπηρία 

Για τους ανθρώπους με ΝΑ, ο κύριος στόχος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι να παρέχουν σε αυτούς τους ανθρώπους τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να τους προετοιμάσουν για την ένταξη στην 

κοινωνική ζωή και στο να ζουν τη ζωή τους αυτόνομα, στον βαθμό 

κατά τον οποίο αυτό είναι εφικτό. Οι δεξιότητες που θα εξασφαλίσουν 

την αυτόνομη διαβίωση, ομαδοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Οι 

δεξιότητες κοινωνικής ζωής συγκεντρώνονται σε πέντε κατηγορίες: 

● Προσωπική φροντίδα και ανάπτυξη 

● Η ζωή στο σπίτι και στην κοινότητα 

● Εργασία και επάγγελμα 

● Ελεύθερος χρόνος 

● Επαγγελματικές δεξιότητες 

 

Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

δραστηριότητες όπως ράψιμο κουμπιών, ράψιμο στο χέρι, δεξιότητες 

ραψίματος κουμπιών, δεξιότητες ζωγραφικής, δεξιότητες χρήσης 
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βελονών σταυρωτής ραφής, μαγειρικές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες 

ένδυσης, είναι χρήσιμες για ενήλικες με ΝΑ (Öztürk and Eratay, 2010). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων με ΝΑ πρέπει να επικεντρώνεται στην 

εκπαίδευση των δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται 

με δύο τρόπους ή κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η «αλυσίδα 

προς τα εμπρός». Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η «αλυσίδα προς τα 

πίσω» (Çiftçi Tekinaraslan, 2017). 

Παράδειγμα «αλυσίδας προς τα εμπρός»: 

Αποτελεσματικότητα: Επικοινωνία με άλλους μέσω του Facebook 

● Εγκατάσταση της εφαρμογής 

● Δημιουργία ατομικού λογαριασμού 

● Σύνδεση στο λογαριασμό 

● Μεταφόρτωση προσωπικών και άλλων πληροφοριών 

● Προσθήκη άλλων επαφών 

● Κοινοποίηση δημοσιεύσεων 

● Συνομιλία με άλλους ανθρώπους σε chat 

 

Παράδειγμα «αλυσίδας προς τα πίσω»: 

● Τερματισμός μίας συνομιλίας 

● Αφαίρεση μίας δημοσίευσης 

● Αφαίρεση μίας επαφής 

● Ενημέρωση προσωπικών πληροφοριών 

● Κατάργηση του λογαριασμού σε περίπτωση κινδύνου 

 

Συστάσεις για τους εκπαιδευτές 

● Οι εκπαιδευτές μπορούν να επιλέξουν τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν σε ανθρώπους χωρίς ΝΑ - αλλά για ανθρώπους με 

ΝΑ, θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο. 

● Σε ανθρώπους με ΝΑ, είναι απαραίτητο να γίνει εστίαση στις 

λειτουργικές δεξιότητες. 
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● Οι δεξιότητες που πρέπει να επιλεγούν πρέπει να αντιστοιχούν 

στο επίπεδο του εκπαιδευομένου. 

● Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξασκούν πολλές φορές τις 

δεξιότητες που θέλουν να διδάξουν. 

● Είναι σκόπιμο οι εκπαιδευτές να επιβραβεύουν τον εκπαιδευόμενο 

- ωστόσο, η ανταμοιβή πρέπει να δίνεται στην τελευταία 

συμπεριφορά, όχι μετά από κάθε στάδιο. 

● Στο μέτρο του δυνατού, η συμπεριφορά πρέπει να διδάσκεται στο  

περιβάλλον στο οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί. 

● Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρίσκεται σε στενή φυσική εγγύτητα με 

τον εκπαιδευόμενο, όταν αυτό χρειάζεται. 

● Οι εκπαιδευτές πρέπει να έρχονται σε επαφή και να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ζητήσει 

από τον συνάδελφό του, για παράδειγμα, βοήθεια σχετικά με την 

οδηγία για την παρέμβαση σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, για 

ένα τεχνικό πρόβλημα σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής ή μιας 

εφαρμογής ή σε σχέση με μια παιδαγωγική πτυχή μιας 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

● Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, μπορεί να έχει  

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, για να ενισχύσει τη δυνατότητα 

δημιουργίας νοημάτων κατά την επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Ως εκ τούτου, ένας 

εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει ή να σχεδιάσει εκπαιδευτικά 

κείμενα που είναι πιο κατανοητά για άτομα με ΝΑ. Ένας 

αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας βοηθητικών κειμένων, είναι 

ο σχεδιασμός κειμένου σε μορφή για εύκολη ανάγνωση (easy-to-

read ή κείμενο για όλους). Η easy-to-read μορφοποίηση κειμένου 

απαιτεί οπτικοποίηση του περιεχομένου, μέσω της ανάπτυξης 

διαφόρων τρόπων αναπαραστάσεως. Αυτές οι λειτουργίες 

μπορούν να περιλαμβάνουν γραπτά κείμενα, μη λεκτικές εικόνες 

και τη δυνατή (με φωνή) ανάγνωση του γραπτού κειμένου. Εδώ 

παρέχουμε έναν σύνδεσμο που βοηθά τον εκπαιδευτή να  ελέγξει  
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αν τα πρότυπα κειμένου που δημιουργεί είναι easy-to-read 

(https://easy-to-read.eu/european-standards/) και οδηγίες  

(https://easy-to-read.eu/teaching-materials/). 
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5. Κινητές Τεχνολογίες 
Η μέθοδος BYOD – “Φέρε τη δική σου συσκευή” – βασίζεται στη χρήση 

κινητού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση 

- σε αυτή την περίπτωση από ενήλικες με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ). Για 

να κάνουν καλή αξιοποίηση μίας συσκευής με χρήσιμες εφαρμογές, οι 

χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Είδη κινητών συσκευών που μπορούν να ληφθούν υπόψιν 

Πρώτα από όλα, κάθε έξυπνο κινητό (smartphone) με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. Σύμφωνα με 

την εμπειρία και την παρατήρηση των εταίρων της κοινοπραξίας, 

υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ενηλίκων με ΝΑ που έχουν τα δικά 

τους έξυπνα κινητά. Η πλειοψηφία τους τα χρησιμοποιεί μόνο για να 

διατηρεί επαφή με την οικογένεια, κάνοντας κλήσεις.  

Μια άλλη πολύ χρήσιμη και κοινή συσκευή είναι τα tablet. Τα tablet, 

που έχουν συνήθως μεγαλύτερες οθόνες, είναι πιο άνετα για τη λήψη 

φωτογραφιών, την παρακολούθηση ταινιών, παιχνιδιών, ή για 

επικοινωνία με βάση την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία 

(Alternative Augmentative Communication - AAC).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια πολύ χρήσιμη συσκευή είναι τα έξυπνα 

ρολόγια (smartwatches). Ένα έξυπνο ρολόι είναι μια φορητή συσκευή 

που φοριέται στον καρπό. Τα έξυπνα ρολόγια - όπως και τα έξυπνα 

κινητά - έχουν οθόνη αφής, διαθέτουν εφαρμογές και μπορούν ακόμη 

και να καταγράψουν τον καρδιακό ρυθμό. Μερικές φορές είναι 

 

5. Κινητές 
Τεχνολογίες 
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εξοπλισμένα με GPS. Συχνά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση 

επικοινωνία με άλλους, π.χ. υποστηρίζοντας το άτομο. Ένα έξυπνο 

ρολόι λειτουργεί ως κινητή συσκευή όταν συνδέεται με ένα έξυπνο 

κινητό. Αυτές οι δύο συσκευές συνδέονται μέσω Bluetooth.  

Ρύθμιση της συσκευής κινητής τεχνολογίας 

Για την καλύτερη δυνατή χρήση μιας συσκευής, πρέπει αυτή πρώτα να 

προετοιμαστεί κατάλληλα (Pinola, 2014). Πρέπει να επισημανθεί ότι η 

μέθοδος BYOD επεκτείνει τη χρήση του έξυπνου κινητού - από τον 

ρόλο του τηλεφώνου για να κάνει κλήσεις, προς μία συσκευή που 

χρησιμοποιείται σε πολλές στιγμές της καθημερινής ζωής (Pinola, 

2014).  

Η συσκευή πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, θα ήταν καλύτερο να διατίθεται Wi-Fi. Σε άλλες 

περιπτώσεις, κάθε συμμετέχων πρέπει να χρησιμοποιεί τη δική του 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (π.χ. όταν χρησιμοποιεί εφαρμογές για τη 

μετακίνησή του στην κοινότητα). Ωστόσο, πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενημερώσουν τα άτομα που 

υποστηρίζουν τους ανθρώπους με ΝΑ για την ανάγκη αυτή και να 

βεβαιωθούν ότι όλοι γνωρίζουν τις δαπάνες που ενδέχεται να 

προκύψουν. 

Η πλειοψηφία των εφαρμογών για κινητά μπορεί να μεταφορτωθεί από 

το Google Play (στην περίπτωση του λειτουργικού συστήματος Android) 

ή το AppStore (στην περίπτωση του λειτουργικού συστήματος iOS). Οι 

εφαρμογές σε αυτά τα καταστήματα είναι συνήθως ασφαλείς – 

υπόκεινται σε έλεγχο. Αλλά για να μπορεί ο χρήστης να τις 

χρησιμοποιήσει, ο χρήστης πρέπει να έχει λογαριασμό Google ή Apple. 

Σε περίπτωση λογαριασμού Google, δεν είναι απαραίτητο να έχει κανείς  

λογαριασμό Gmail, αν και αυτό θα διευκολύνει κάποια πράγματα. Εάν 

ένας ενήλικας με ΝΑ έχει λογαριασμό Google, συνιστάται ιδιαίτερα να 

γίνει έλεγχος ότι δεν έχουν εισαχθεί τα δεδομένα της τραπεζικής 
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κάρτας. Υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές οι οποίες, μετά από κάποιες 

προκαταρκτικές διατυπώσεις, λαμβάνουν χρήματα χωρίς ρητή άδεια του 

χρήστη.  

Η χρήση εφαρμογών για κινητά, συνήθως προϋποθέτει τη δημιουργία  

λογαριασμού. Ορισμένες εφαρμογές επιτρέπουν τη σύνδεση με τη 

Google ή το Facebook. Ο χρήστης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και 

να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο μόνο σε καλά και ευρέως γνωστές 

εφαρμογές, διαφορετικά θα μπορούσαν να δημοσιευθούν ορισμένα 

άχρηστα δεδομένα στον πίνακα ή το προφίλ του χρήστη. Είναι πιο 

ασφαλές να δημιουργεί κανείς ξεχωριστό λογαριασμό. Η καλύτερη λύση 

είναι να δώσει ο χρήστης μία γνωστή, αλλά επίσημη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως τρόπο σύνδεσησ. Οι χρήστες του 

διαδικτύου έχουν συνήθως πολλούς κωδικούς πρόσβασης για να 

θυμηθούν, πράγμα που είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί. Επομένως, 

είναι κοινή πρακτική να υπάρχει παροχή μιας επιλογής για να υπάρξει 

υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης.  

Διασφάλιση προσβασιμότητας  

Η προσβασιμότητα στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΙΤ) αφορά στην 

προσβασιμότητα ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τύπο αναπηρίας ή τη 

σοβαρότητα της όποιας βλάβης. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας για 

όλους τους τύπους αναπηρίας είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και 

δαπανηρό έργο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 

προετοιμαστεί μια συσκευή ή μια εφαρμογή απευθείας για τον χρήστη ή 

την ομάδα χρηστών – στόχο, λαμβάνοντας υπόψιν τον τύπο αναπηρίας.  

Όλες οι απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για όλους τους 

τύπους αναπηρίας, συλλέγονται στο Web Accessibility Guidelines –  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 
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Το Inclusion Europe – ένας οργανισμός – ομπρέλα για τους 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που υποστηρίζουν τους ανθρώπους με ΝΑ, 

ηγείται μίας υπηρεσίας για θέματα προσβασιμότητας - 

http://www.inclusion-europe.eu/accessibility/. 

H Marie Piggot, πρώην πρόεδρος του οργανισμού Inclusion Europe,  

υποστηρίζει ότι «οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθητικές εφαρμογές που 

θα μπορούσαν να έχουν ανυπολόγιστο όφελος για τους ανθρώπους με 

γνωστικές αναπηρίες, αν χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της 

αυτονομίας, της πρόσβασης στην πληροφορία, της μάθησης, της 

επικοινωνίας, των προσωπικών σχέσεων, των πολύπλοκων αποφάσεων 

και των καθημερινών συναλλαγών» (Funka, 2019). 

Από τεχνική άποψη, τα έξυπνα κινητά και τα tablet (Εικόνα 1) είναι 

πολύ πιο προσιτά από τους συμβατικούς υπολογιστές, όπως οι φορητοί 

υπολογιστές.  

 

 

 

Χάρη στις οθόνες αφής, η κατάδειξη αντικειμένων ή η εκτέλεση των 

απαραίτητων λειτουργιών μπορεί να γίνει με έναν αρκετά εύκολο και 

φυσικό τρόπο. Πιθανές δυσκολίες με το χτύπημα της επιλεγμένης 

περιοχής της οθόνης, την κύλιση ή τη μεταφορά, μπορούν να 

επιλυθούν με τη μεγέθυνση εικόνων ή με τον εξοπλισμό του χρήστη με 

μία κατάλληλη πένα. Σε περίπτωση σοβαρής σωματικής αναπηρίας, 

μπορεί να ληφθεί υπόψιν και άλλου είδους εξοπλισμός. Υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης του έξυπνου κινητού ή του tablet με joystick 

που συνδέεται μέσω USB.  

Εικόνα 1 Χρήση tablet 
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Κάθε έξυπνο κινητό και κάθε tablet έχει στο μενού "Ρυθμίσεις" ένα 

υπομενού "Προσβασιμότητα" (Εικόνα 2). 

Χάρη σε αυτές τις επιλογές, ο χρήστης ή το άτομο που υποστηρίζει,  

μπορούν να προσαρμόσουν το έξυπνο κινητό στις ανάγκες του χρήστη 

με ΝΑ. Μεταξύ άλλων, ένας χρήστης μπορεί να βρει εκεί το λεγόμενο 

εργαλείο "TalkBack", χάρη στο οποίο κάθε στοιχείο στην οθόνη 

διαβάζεται δυνατά. Εδώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις γραμματοσειρών, 

χρωμάτων, ήχων, κινήσεων κλπ. Π.χ., για ανθρώπους που δεν 

μπορούν να διαβάσουν, αλλά μπορούν να ακούσουν τις ρυθμίσεις του 

έξυπνου κινητού, επιτρέπεται η ανάγνωση του ονόματος επαφής ή του 

αριθμού εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος ή ακόμα και η ανάγνωση 

ολόκληρων μηνυμάτων. 

Εκτός από την προσβασιμότητα υλικού (hardware), θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο και το διαδίκτυο. Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό 

πραγματοποιείται μέσω προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων και 

εφαρμογών. Ο εκπαιδευτής που προτείνει ή προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εφαρμογή ή οποιαδήποτε δικτυακή πύλη,  

θα πρέπει πρώτα να ελέγξει την προσβασιμότητά της. Δεν είναι 

απαραίτητο να ελέγχεται εάν το λογισμικό πληροί όλες τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας, αλλά μόνο αυτές που είναι σημαντικές για 

συγκεκριμένους χρήστες.  

Εικόνα 2 Χρήση υπομενού Προσβασιμότητα σε έξυπνο κινητό 
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Θέματα ασφάλειας για χρήστες κινητών συσκευών  

Η ασφάλεια του χρήστη με ΝΑ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ο εκπαιδευτής ή ο υποστηρικτής πρέπει να 

καταβάλουν προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον 

για τον χρήστη.  

Το ζήτημα του ασφαλούς περιβάλλοντος, αφορά σε: 

● Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από πτώσεις, κρούσεις ή 

γρατζουνιές. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί θωρακισμένη θήκη 

(θήκη μεγάλης αντοχής) και ενισχυμένη γυάλινη επιφάνεια 

(Εικόνα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Λογισμικό ασφάλειας κινητού τηλεφώνου ή tablet. Σε κάθε 

κινητή συσκευή, πρέπει να εγκατασταθεί μια εφαρμογή 

προστασίας από ιούς. Πολλά πραγματικά καλά προγράμματα 

αντιμετώπισης ιών διαθέτουν δωρεάν έκδοση - περιορισμένες 

αλλά αρκετά ικανοποιητικές για τις ανάγκες του μέσου χρήστη.  

● Για να είναι δυνατή η εύρεση ενός έξυπνου κινητού στην 

περίπτωση απώλειας, καλό είναι να οριστεί ένας λογαριασμός, σε 

περίπτωση λογαριασμού Android - Google. Εάν ο χρήστης με ΝΑ 

είναι σε θέση να θυμάται έναν κωδικό πρόσβασης, το έξυπνο 

κινητό θα πρέπει να προστατεύεται με αυτό. Οι κωδικοί 

πρόσβασης μπορούν να είναι διαφορετικοί - σύνολο αριθμών ή 

Εικόνα 3 Χρήση θηκών προστασίας για έξυπνα κινητά 
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συνδυασμός κινήσεων. Αν αυτή η λειτουργία είναι δύσκολη για 

τον χρήστη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα έξυπνο κινητό 

με δυνατότητα ξεκλειδώματος με τη χρήση της ίριδας του ματιού 

ή με δακτυλικό αποτύπωμα.  

● Διατήρηση της ασφαλούς συμπεριφοράς. Κάθε χρήστης κινητής 

συσκευής, ειδικά εκείνοι με ΝΑ, πρέπει να εκπαιδεύεται στη 

συμπεριφορά που εξασφαλίζουν την ασφάλειά του. Τέτοιες 

εκπαιδεύσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και οι κύριοι 

κανόνες θα πρέπει να υπενθυμίζονται σε κάθε μάθημα με τον εν 

λόγω εξοπλισμό. Πολλοί σχετικοί πόροι μπορούν να βρεθούν στο 

διαδίκτυο. Συνιστάται ιδιαίτερα μια βάση δεδομένων με κανόνες 

ασφαλείας που μπορεί να βρεθεί εδώ: http://besafe-

project.eu/en/database/ Στη βάση δεδομένων υπάρχουν κανόνες 

στην αγγλική, τσεχική, γαλλική, λετονική, μακεδονική, πολωνική, 

και πορτογαλική γλώσσα. Ορισμένοι κανόνες απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς, θεραπευτές ή γονείς, ενώ μερικοί είναι για 

ανθρώπους με ΝΑ – υπάρχουν στη μορφή κειμένου easy-to-ead  

ή ως βίντεο.  

● Συνιστάται ιδιαίτερα να συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτές 

ενότητα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των 

τάξεων ή εργαστηρίων που βασίζονται σε διαδραστικές 

δραστηριότητες (όπως το Facebook, το WhatsApp, το YouTube) ή 

κατά την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων (χρησιμοποιώντας 

το GPS, δημοσιεύοντας ένα βιογραφικό σημείωμα κλπ.). 

● Τα θέματα αυτά δεν αναφέρονται στα σενάρια, επειδή το πεδίο 

εφαρμογής εξαρτάται από την ομάδα. Εδώ, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να αναφερθεί και να αποτελέσει 

αντικείμενο εκπαίδευσης. Υπάρχει διαθέσιμο υλικό καλής 

ποιότητας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (π.χ. παρουσιάσεις, 

παιχνίδια, δοκιμασίες - τεστ) όχι μόνο στο πρόγραμμα Be.Safe 

που περιγράφεαι (στην ενότητα “Library” http://besafe-
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project.eu/en/library/ - μέρος O4), αλλά και στο πρόγραμμα 

SafeLabs (http://safelabs.eu/en/resources/). 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ενήλικες με νοητική 

αναπηρία να χρησιμοποιούν την κινητή συσκευή τους όχι μόνο για 

κλήσεις, αλλά και ως πηγή γνώσης, ως ένα διασκεδαστικό εργαλείο και 

φυσικά ως εργαλείο στην εργασία τους. Τα  άτομα που υποστηρίζουν, 

πρέπει να εξασφαλίζουν εύλογη  προσβασιμότητα και ασφάλεια.  
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6. Κινητά τηλέφωνα 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει μια μεγάλη τεχνολογική πρόοδο σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν υπάρξει πολλές καινοτομίες: Από το 

διαδίκτυο ως το έξυπνο κινητό τηλέφωνο και Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, η τεχνολογία έχει επηρεάσει ακόμη και τα μικρότερα μέρη 

της καθημερινής μας ζωής (Muer, 2015). 

Η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των 

ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ). Η τεχνολογία έχει επηρεάσει 

πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον πληθυσμό, από ανθρώπους με 

Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) που λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο, ως  

εκείνους που έχουν σοβαρές και σύνθετες αναπηρίες που απαιτούν 

πολύ εξειδικευμένους τύπους υποστήριξης. Ο συνδυασμός της 

τεχνολογίας με την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει αποδείξει ότι η 

τεχνολογία επηρεάζει θετικά τις ζωές πολλών ανθρώπων με ΝΑ, σε 

πολλές πτυχές. Λόγω της ευελιξίας της, η τεχνολογία μπορεί να 

συμβάλει στην κάλυψη των φυσικών, ψυχικών και κοινωνικών 

αναγκών των ανθρώπων με ΝΑ (Lancioni, Sigafoos, O'Reilly & Singh, 

2013).  

Η κινητή τεχνολογία και η χρήση της από ανθρώπους με ΝΑ έχει 

αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό θέμα, καθώς οι άνθρωποι με ΝΑ 

συμμετέχουν στις τοπικές κοινότητες και στην κοινωνία σήμερα 

περισσότερο από ποτέ, με την υποστήριξη αυτής της τεχνολογικής 

προόδου. Οι άνθρωποι με ΝΑ χρησιμοποιούν την κινητή τεχνολογία για 

να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε αυξανόμενο αριθμό 

δραστηριοτήτων στην κοινότητα, με τρόπο που όχι μόνο ωφελεί τη ζωή 

 

6. Κινητά 

Τηλέφωνα 
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τους, αλλά και τα ευρύτερα συστήματα με τα οποία εμπλέκονται (Muer, 

2015). 

Λειτουργικό Σύστημα 

Ένα λειτουργικό σύστημα κινητού τηλεφώνου (operational system ή 

OS), το οποίο ονομάζεται επίσης κινητό λειτουργικό σύστημα, είναι ένα 

λειτουργικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για κινητές συσκευές όπως τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα, PDA, υπολογιστές tablet και άλλες φορητές 

συσκευές (Muer, 2015). Υπάρχουν πολλά μοντέλα έξυπνων κινητών. 

Τα έξυπνα κινητά κατασκευάζονται από κάθε σημαντικό κατασκευαστή 

συσκευών τηλεφώνου: Apple, Samsung, LG, HTC, Nokia, Sony 

Ericsson, Motorola και άλλες. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά στα έξυπνα κινητά και αν κάποιος «κατακτήσει» ένα 

έξυπνο κινητό από κάποια εταιρεία, πιθανότατα θα μπορεί να γενικεύσει 

τη γνώση του και σε άλλες. Ο λόγος που πολλά έξυπνα κινητά έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά, είναι επειδή όλα χρησιμοποιούν ένα μικρό 

αριθμό λειτουργικών συστημάτων. Ένα λειτουργικό σύστημα σε ένα 

έξυπνο κινητό λειτουργεί πάρα πολύ με τον ίδιο τρόπο που το κάνει σε 

έναν υπολογιστή. Μόλις κάποιος εξοικειωθεί με το λειτουργικό σύστημα 

ενός έξυπνου κινητού, θα πρέπει να είναι σε θέση να μετακινηθεί σε 

άλλα τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας το ίδιο λειτουργικό σύστημα, πολύ 

εύκολα. Υπάρχουν δύο σημαντικά λειτουργικά συστήματα για τα έξυπνα 

κινητά: 

1. Το Android της Google είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό 

σύστημα στα κινητά τηλέφωνα και υπάρχουν εκατοντάδες 

μοντέλα τηλεφώνων από δεκάδες κατασκευαστές που το 

χρησιμοποιούν. Μοιάζει και λειτουργεί πολύ παρόμοια με το 

λειτουργικό σύστημα των iPhone (iOS): Για να ξεκινήσει μια 

εφαρμογή ή να ξεκινήσει μια λειτουργία τηλεφώνου, ο χρήστης 

είτε πατάει ένα εικονίδιο στην οθόνη είτε πατά ένα πλήκτρο της 

συσκευής στο πλάι. Τα περισσότερα τηλέφωνα Android είναι 

προσαρμοσμένα από τον κατασκευαστή τους, έτσι ένα τηλέφωνο 
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από π.χ. τη Samsung, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα τηλέφωνο 

από την HTC. Οι κατασκευαστές τηλεφώνων αναφέρονται σε 

αυτό ως διεπαφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τηλέφωνα Android 

να είναι παρόμοια μεταξύ τους, αλλά όχι τα ίδια. Διαφορετικά 

μοντέλα έξυπνων κινητών έρχονται επίσης με διαφορετικές 

εφαρμογές προεγκατεστημένες.  

2. Το iOS της Apple έρχεται στο iPhone της Apple και είναι το ίδιο 

σύστημα που χρησιμοποιείται και στο Apple iPad. Είναι ένα πολύ 

απλό σύστημα - ο χρήστης αγγίζει μόνο ένα εικονίδιο για να 

ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τηλεφώνου ή μια 

εφαρμογή.  

Πώς γίνεται η χρήση ενός έξυπνου κινητού 

Τα έξυπνα κινητά χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, αλλά 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και τον έλεγχο για λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και πολλά άλλα.  

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μάρκες έξυπνων κινητών, π.χ.: 

● iPhones – κατασκευασμένα από την Apple   

● Android τηλέφωνα – κατασκευασμένα από τη Samsung, την HTC, 

κλπ.  

Η διαφορά μεταξύ καθενός από τα έξυπνα κινητά, είναι ότι έχουν 

διαφορετικό λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τον 

διαφορετικό κατασκευαστή. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

δάχτυλά του για να ελέγξει την οθόνη αφής του τηλεφώνου του ή 

μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συσκευή τύπου μολύβι που ονομάζεται 

γραφίδα και διευκολύνει τη χρήση.  

Πλήκτρα πάνω στο έξυπνο κινητό 

 Είσοδος ακουστικών: Ο χρήστης συνδέει εδώ τα ακουστικά του. 
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 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης οθόνης: Το πλήκτρο 

αυτό  θα απενεργοποιήσει και θα ενεργοποιήσει την οθόνη. Θα 

απενεργοποιήσει επίσης το τηλέφωνο πατώντας το για 5 

δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιηθεί ξανά το τηλέφωνο, ο 

χρήστης πατάει και κρατάει πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. 

 Έλεγχος έντασης ήχου: Επιτρέπει τον έλεγχο της έντασης της 

συσκευής από τον χρήστη - αντί ο χρήστης να ελέγχεται από τη 

συσκευή! Ο έλεγχος της έντασης του ήχου είναι εξαιρετικά 

εύκολος στη χρήση. Αν ο χρήστης έχει δυσκολία να ακούσει το 

τηλέφωνό του να χτυπάει σε θορυβώδη περιβάλλοντα ή οι 

κλήσεις είναι πολύ δυνατές, μπορεί να αλλάξει την ένταση 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου 

του. 

 Πλήκτρο αρχικής  οθόνης: Το πάτημα αυτού του πλήκτρου ανά 

πάσα στιγμή, οδηγεί στην έξοδο από ό, τι κάνει ο χρήστης και 

στην επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

Πλοήγηση μέσα στο έξυπνο κινητό και τις εφαρμογές 

Ένα έξυπνο κινητό έρχεται με μια σειρά από προεγκατεστημένες 

εφαρμογές που επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει διαφορετικές 

δραστηριότητες στο τηλέφωνο. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε αυτές, ο χρήστης θα χρειαστεί να αγγίξει την εφαρμογή που θέλει να 

χρησιμοποιήσει. Π.χ., για να ρυθμίσει ένα ξυπνητήρι, ο χρήστης 

αναζητεί την εφαρμογή του Ρολογιού και κτυπά σε αυτή (το εικονίδιό 

της). Για να τραβήξει μια φωτογραφία, ο χρήστης αναζητά την 

εφαρμογή κάμερας και κτυπά πάνω της, έτσι ώστε η κάμερα να 

εμφανιστεί και τότε θα εμφανιστεί ένα κυκλικό κουμπί στην οθόνη για 

να το πατήσει και να τραβήξει μια φωτογραφία. Για να δει όλες τις 

φωτογραφίες, ο χρήστης κάνει κλικ στο App Gallery.  

Όλες οι εφαρμογές μπορούν να οργανωθούν μαζί στην αρχική οθόνη. 

Για να επιστρέψει ο χρήστης στην αρχική οθόνη ανά πάσα στιγμή, πιέζει 

το πλήκτρο home. Θα υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές για να  
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χωρέσουν σε μία μόνο οθόνη, οπότε ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί 

στην επόμενη σελίδα εφαρμογών για να δει όλες τις εφαρμογές του 

τηλεφώνου. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο home ανά πάσα 

στιγμή για να επιστρέψει στην αρχική οθόνη. 

Χρήση του πληκτρολογίου 

Ο χρήστης πατά εκεί που θέλει να γράψει κείμενο και θα εμφανιστεί το 

πληκτρολόγιο: 

● Πάτημα του πλήκτρου Shift για αλλαγή σε κεφαλαία και 

αντίστροφα. Διπλό πάτημα για συνεχή κεφαλαία. 

● Πάτημα του πλήκτρου ?123 για αριθμούς και σύμβολα. 

● Πάτημα του πλήκτρου Del για σβήσιμο. 

Ανταλλαγή μηνυμάτων και πραγματοποίηση κλήσεων 

Ανταλλαγή μηνυμάτων 

Οι εφαρμογές για γραπτά μηνύματα ονομάζονται Messenger. Ο αριθμός 

των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων κειμένου που έχει ο χρήστης 

εμφανίζεται με μορφή αριθμού. Για να ανοίξει τα μηνύματα, ο χρήστης 

ανοίγει την εφαρμογή μηνυμάτων. Αυτό θα ανοίξει τα μηνύματά του  

και στη συνέχεια θα μπορεί να πατήσει στο όνομα του ατόμου από το 

οποίο θέλει να διαβάσει το μήνυμα. Τα μηνύματα έχουν τη μορφή 

συνομιλίας, ώστε να μπορεί ο χρήστης να διαβάζει τα παλαιότερα 

μηνύματα που έχει στείλει σε εκείνο το άτομο και αυτά που απέστειλαν 

άλλοι σε εκείνο. 

Για να στείλει ο χρήστητς ένα μήνυμα: Μόλις ανοίξει το μήνυμα από μια 

επαφή, η επιλογή για να σύνθεση ή  εισαγωγή μηνύματος θα 

εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο χρήστης σβήνει αυτήν την 

περιοχή και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο που θα του 

επιτρέψει να πληκτρολογήσει το μήνυμά του. Για να στείλει το μήνυμα: 

Ο χρήστης πατά στη λέξη αποστολή ή σε έναν φάκελο με ένα σύμβολο 

βέλους. 
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Πραγματοποίηση κλήσεων 

Για να πραγματοποιήσει μια κλήση στο τηλέφωνό του, ο χρήστης 

αναζητά το εικονίδιο του τηλεφώνου και πατάει πάνω του. 

Στη συνέχεια, αναζητά το σύμβολο του πληκτρολογίου και το πατά, 

ώστε να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο με αριθμούς. Στη συνέχεια, καλεί 

τον αριθμό που επιθυμεί να καλέσει και χτυπά το σύμβολο του 

τηλεφώνου για τρίτη φορά. Αυτό θα πραγματοποιήσει την κλήση. 

Για να καλέσει μια επαφή που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνό του: 

Αγγίζει το σύμβολο του τηλεφώνου και αναζητά μια φωτογραφία ενός 

ατόμου ή τη λέξη Επαφές στην οθόνη. Μετακινείται προς τα πάνω και 

προς τα κάτω με τα δάχτυλά του, μέχρι να βρει το όνομα του ατόμου 

που επιθυμεί να καλέσει. Τέλος, αγγίζει το όνομά του και πατά στο 

σύμβολο του τηλεφώνου 

Προσθήκη επαφών 

Ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσει ο χρήστης μια επαφή, είναι να 

πατήσει στο σύμβολο του τηλεφώνου ως να θέλει να κάνει μια κλήση 

και στη συνέχεια να πληκτρολογήσει τον αριθμό. Ο χρήστης θα πρέπει 

να δει ένα σύμβολο + ή Προσθήκη στις επαφές, στη συνέχεια πατά 

αυτό και θα ερωτηθεί εάν η επαφή είναι νέα ή υπάρχουσα. Επιλέγει Νέα 

ή Δημιουργία επαφής. Με κάποια τηλέφωνα ο χρήστης θα ερωτηθεί  

τότε αν θα ήθελε να αποθηκεύσει την επαφή στο τηλέφωνό του ή στην 

κάρτα SIM. Εάν το αποθηκεύσει στη SIM, τότε μπορεί να μεταφέρει τις 

επαφές του εύκολα, όταν αποκτήσει καινούργια συσκευή τηλεφώνου. 

Καταχωρεί το όνομα του ατόμου και πατά Αποθήκευση. Μπορεί επίσης 

να προβάλλει τις επαφές του μέσω του εικονιδίου επαφών.  

Δεδομένα για internet στο έξυπνο κινητό 

Αν ο χρήστης έχει μονίμως πρόσβαση στο internet από το κινητό του,  

αυτό σημαίνει ότι πληρώνει για αυτά τα δεδομένα και του επιτρέπεται η 

χρήση ενός συγκεκριμένου ποσού δεδομένων ανά μήνα. Αυτό το 
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σταθερό ποσό ποικίλλει ανάλογα με το ποσό που πληρώνει, σύμφωνα 

με το συμβόλαιό του ή το πρόγραμμά του. Αυτά τα δικαιώματα χρήσης 

δεδομένων είναι συνήθως περισσότερο από επαρκή για έναν απλό 

χρήστη έξυπνου κινητού. Μερικά συμβόλαια ή προγράμματα έρχονται 

με απεριόριστα δεδομένα. 

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα περισσότερα δεδομένα, είναι 

αυτά που αναπαράγουν βίντεο και ήχος, όπως το Spotify ή το YouTube. 

Εάν ο χρήστης έχει Wi-Fi στο σπίτι του, μπορεί να συνδεθεί στο 

internet, καταφέρνοντας έτσι να μειώσει το ποσό των Δεδομένων που 

χρησιμοποιεί στο συμβόλαιο ή στο πρόγραμμά του. 

 

Μη πληρωμή για δεδομένα 

Εάν ο χρήστης δεν πληρώνει για δεδομένα, μπορεί να συνδεθεί στο Wi-

Fi για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Wi-Fi διατίθεται σε πολλά καφέ, 

δημόσια κτίρια ή στο σπίτι. 

 

Χρήση δεδομένων σε χώρες του εξωτερικού 

Αν βρεθεί στο εξωτερικό, ο χρήστης θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι θα 

απενεργοποιήσει τα δεδομένα στο τηλέφωνό του, για να διασφαλίσει 

ότι δε θα χρεωθεί με τέλη περιαγωγής. Για να το κάνει αυτό, μεταβαίνει 

στις Ρυθμίσεις - Ασύρματα και Δίκτυα - Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - 

πατά στο στοιχείο Ενεργοποιημένα δεδομένα και βεβαιώνεται ότι δεν 

υπάρχει τικ στο πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς 

από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης 

μπορεί να πάει στην αναζήτηση Google και να πληκτρολογήσει το 

όνομα του τηλεφώνου του και "πώς να γίνει απενεργοποίηση των 

δεδομένων" και θα πρέπει να βρει την απάντηση.  

Σύνδεση με Wi-Fi 

Το Wi‐Fi ή αλλιώς ασύρματο internet, επιτρέπει στον χρήστη να έχει 

πρόσβαση στο internet, χωρίς τη χρήση δεδομένων κινητής. Αν έχει 
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ευρυζωνικό δίκτυο στο σπίτι του, μπορούν επίσης να συνδεθεί μέσω 

αυτού του σήματος.  

● Για να συνδέσει ο χρήστης ένα έξυπνο κινητό με Wi‐Fi: Πατά στο 

εικονίδιο Ρυθμίσεις 

● Αφού πατήσει Δίκτυα, πατά στο Wi‐Fi 

Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι η επιλογή Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη 

και, στη συνέχεια, να επιλέξει το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλει να 

συνδεθεί και να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης. Εάν η λέξη 

Συνδεδεμένο  εμφανίζεται κάτω από το όνομα δικτύου, τότε είναι 

συνδεδεμένο στο Wi-Fi. Σε ορισμένα δίκτυα Wi-Fi θα χρειαστεί κωδικός 

πρόσβασης. Το όνομα του ασύρματου δικτύου και του κωδικού 

πρόσβασης είναι γραμμένο κάτω από τον δρομολογητή (το μαύρο 

πλαίσιο διαδικτύου) και ο κωδικός πρόσβασης ονομάζεται συνήθως: 

Κλειδί WEP ή Κλειδί ασύρματου δικτύου. Για δημόσιους χώρους Wi-Fi, 

όπως βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία και καφέ, μπορεί να χρειαστεί ένας 

κωδικός και για άλλα όχι.   

E-mail 

Μπορεί να γίνει αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου απευθείας στο έξυπνο κινητό. Εάν ο χρήστης έχει  

Hotmail ή άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να 

αγγίξει την εφαρμογή email και να ακολουθήσει τις οδηγίες στην 

οθόνη. Εάν έχει λογαριασμό στο Gmail, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 

μετάβαση π.χ. στο App Store και να κατεβάσει την εφαρμογή Gmail στο 

τηλέφωνό του.  

Εφαρμογές 

Οι εφαρμογές (Applications ή Apps) είναι συντομεύσεις που επιτρέπουν 

στο χρήστη να φτάσει κατευθείαν στον ιστότοπο που αναζητά. Πολλοί 

διαφορετικοί οργανισμοί και εταιρείες έχουν τις δικές τους εφαρμογές. 

Για να κατεβάσει μια εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να την αναζητήσει 

στο Play Store. Πρέπει να συνδεθεί στο Play Store με τη διεύθυνση του 
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Gmail. Εάν δεν έχει διεύθυνση Gmail, πρέπει να δημιουργήσει μια 

τέτοια. 

Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές εφαρμογές. Για μερικές ο χρήστης  

πρέπει να πληρώσει, αλλά η πλειοψηφία των πιο δημοφιλών είναι 

δωρεάν. Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένες εφαρμογές που μπορεί να 

φανούν χρήσιμες:  

● WhatsApp: Δωρεάν μηνύματα για άλλους χρήστες WhatsApp 

● Viber: Δωρεάν κλήσεις και μηνύματα για άλλους χρήστες που 

έχουν Viber 

● Snapchat: Επιτρέπει στοv χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει 

φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία μπορρί να δει μόνο για 10 

δευτερόλεπτα 

Άλλες εφαρμογές  

● Facebook 

● Twitter 

● YouTube – Για την παρακολούθηση βίντεο από το κινητό 

● Skype – Για τη δωρεάν πραγματοποίηση κλήσεων με video  

● Pinterest – Τέχνη και σχέδιο  

● Instagram – Για το μοίρασμα φωτογραφιών 

Εάν ο χρήστης ανησυχεί για το πόσα δεδομένα θα χρησιμοποιήσουν 

αυτές οι εφαρμογές, μπορεί να ελέγξει: Χρήση δεδομένων για iPhones 

3G Watchdog για Android και Data Sense (The Netherlands Authority 

for Consumers & Markets, 2020).  

Καταστήματα εφαρμογών 

Το κατάστημα Google Play Store για τα Android και το κατάστημα  

Apple App Store για τα iOS είναι τα δύο μεγαλύτερα κανάλια διανομής 

για κινητές εφαρμογές, προσφέροντας σχεδόν παγκόσμια κάλυψη σε 

ένα δυνητικά τεράστιο κοινό. 
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Εικόνα 8 Το Facebook
έτοιμο να το ανοίξει ο 
χρήστης 

Γενικά, και τα δύο καταστήματα εφαρμογών αποσκοπούν στο να 

καταστήσουν την εφαρμογή πιο προσβάσιμη στην αγορά. Για τα 

καταστήματα εφαρμογών, είναι σημαντικό να προσφέρουν στους 

πελάτες τους μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ποιότητας. Για να 

επιτευχθεί αυτό, τα καταστήματα εφαρμογών προσφέρουν πολλές 

υπηρεσίες για την υποστήριξη των προγραμματιστών εφαρμογών (The 

Netherlands Authority for Consumers & Markets, 2020). 

 

 

Εικόνα 4 Google Play
Store στην αρχική 
οθόνη 

 

Εικόνα 5 Αναζήτηση 
στο  Google Play
store 

Εικονα 6 Αποτελέσματα
για την αναζήτηση της
λέξης Facebook στο
Google Play Store 

Εικόνα 7 Το Facebook
έτοιμο για 
εγκατάσταση 



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 62 of 153 
 

 

Εικόνα 9 Το App Store
στην αρχική οθόνη 

Εικόνα 10 Το App Store
έτοιμο για αναζήτηση 

Εικόνα 11 Αναζήτηση 
στο App Store 

Εικόνα 12 Αναζήτηση 
για την εφαρμογή 
YouTube στο App Store 
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Εικόνα 13 Το App Store
μετά από αναζήτηση για 
YouTube 

Εικόνα 14 Το YouTube
έτοιμο για 
εγκατάσταση στο App
Store 

Εικόνα 15 Το YouTube
έτοιμο για χρήση, μετά 
την εγκατάσταση από το 
App Store 
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Τεχνολογία Text-to-speech (TTS) 

Η Τεχνολογία Text-to-speech (TTS) είναι ένας τύπος υποστηρικτικής 

τεχνολογίας που διαβάζει το ψηφιακό κείμενο δυνατά. Μερικές φορές 

αποκαλείται τεχνολογία "διάβασμα δυνατά". 

Με ένα πάτημα ενός κουμπιού ή με το πάτημα ενός δακτύλου, το TTS 

μπορεί να πάρει λέξεις από έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή συσκευή 

και να τις μετατρέψει σε ήχο. Το TTS είναι πολύ χρήσιμο για άτομα με 

ΝΑ που δυσκολεύονται με την ανάγνωση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει 

όταν οι άνθρωποι με ΝΑ έχουν δυσκολία στη γραφή και την 

επεξεργασία προβλημάτων αλλά και στη συγκέντρωση. 

Πώς δουλεύει το Text-to-Speech  

Το TTS δουλεύει σχεδόν σε κάθε προσωπική ψηφιακή συσκευή, 

συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων και 

των tablet. Όλα τα είδη αρχείων κειμένου μπορούν να διαβαστούν 

δυνατά, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Word και Pages. Οι 

ιστοσελίδες μπορούν επίσης να διαβαστούν δυνατά. 

Η φωνή στο TTS παράγεται από υπολογιστή και η ταχύτητα ανάγνωσης 

μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Η ποιότητα της φωνής ποικίλει, όπως 

κάποιες από αυτές ακούγονται αρκετά ανθρώπινες.  

Πολλά εργαλεία TTS  επισημαίνουν λέξεις καθώς αυτές διαβάζονται 

δυνατά. Αυτό επιτρέπει σε ανθρώπους με ΝΑ να βλέπουν κείμενο και 

ταυτόχρονα να το ακούν. 

Μερικά εργαλεία TTS έχουν επίσης μια τεχνολογία που ονομάζεται 

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR - Optical Characters 

Recognition). Το OCR επιτρέπει στα εργαλεία TTS να διαβάζουν το 

κείμενο φωναχτά, αλλά από εικόνες. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι με 

ΝΑ θα μπορούσαν να πάρουν μια φωτογραφία από ένα σημείο δρόμου 

και να μετατρέψουν τις λέξεις στο σήμα της φωτογραφίας σε ήχο.  
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Πώς η Τεχνολογία Text-to-Speech μπορεί να βοηθήσει τους 

ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία  

Η εκτύπωση υλικού στην τάξη — όπως τα βιβλία και οι διάφορες 

εκτυπώσει — μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ανθρώπους με 

δυσκολία στην ανάγνωση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι με ΝΑ 

δυσκολεύονται με την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση 

εκτυπωμένων λέξεων σε μία σελίδα. Η χρήση ψηφιακού κειμένου σε 

συνδυασμό με TTS βοηθά στην αφαίρεση αυτών των εμποδίων. 

Και εφόσον το TTS επιτρέπει στους ανθρώπους με ΝΑ να βλέπουν και 

να ακούν κείμενο όταν διαβάζουν, δημιουργεί μια πολυαισθητηριακή 

εμπειρία ανάγνωσης. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι ο συνδυασμός 

του να βλέπει και να ακούει ο χρήστης  κείμενο κατά την ανάγνωση:  

• Βελτιώνει την αναγνώριση λέξεων 

• Αυξάνει την ικανότητα του χρήστη να δίνει προσοχή και να 

θυμάται πληροφορίες κατά την ανάγνωση 

• Επιτρέπει στους ανθρώπους με ΝΑ να εστιάζουν στην κατανόηση 

αντί στο να ακούν τις λέξεις 

• Επιτρέπει στους ανθρώπους με ΝΑ να διατηρούν τις δυνάμεις 

τους για τις εργασίες του που σχετίζονται με το διάβασμα 

• Βοηθά τα τους ανθρώπους με ΝΑ να αναγνωρίζουν και να 

διορθώνουν λάθη στη δική τους γραφή 

Όπως και τα ακουστικά βιβλία (audio books), η τεχνολογία TTS δεν  

επιβραδύνει την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των 

ανθρώπων με Να.  

Προτεινόμενα προγράμματα TTS 

Αν κάποιος αναζητά κάποιο πρόγραμμα τεχνολογίας TTS, μπορεί να 

αναλογιστεί τα εξής δημοφιλή προγράμματα: 

• Natural Reader 
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• Snap&Read 

• Kurzweil 3000 

• TextHelp Read and Write 

Εναλλακτικά, οι περισσότεροι υπολογιστές και tablet έρχονται με 

ενσωματωμένο λογισμικό TTS. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τη ρύθμιση 

της συσκευής του στην ενότητα προσβασιμότητας, ώστε να εξερευνήσει 

το ενσωματωμένο λογισμικό TTS (Cunningham& Harrison McNaughtan, 

2018). 

Λογισμικό Speech-to-Text (STT) 

Το λογισμικό Speech-to-text είναι ένας τύπος λογισμικού που λαμβάνει 

αποτελεσματικά περιεχόμενο ήχου και το μεταγράφει σε γραπτές λέξεις 

σε επεξεργαστή κειμένου ή σε άλλο προορισμό προβολής. Αυτός ο 

τύπος λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας είναι εξαιρετικά πολύτιμος σε 

όποιον χρειάζεται να δημιουργήσει πολλά γραπτά περιεχόμενα χωρίς 

πολλή χειροκίνητη πληκτρολόγηση. Είναι επίσης χρήσιμο για 

ανθρώπους με αναπηρία που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν 

πληκτρολόγιο. 

Το λογισμικό Speech-to-text είναι επίσης να γνωστό ως λογισμικό 

αναγνώρισης φωνής (speech recognition). 

Κινητές εφαρμογές Speech-to-Text που μπορεί κανείς να 

αναλογιστεί  

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία speech-to-text παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν ειδικά μόνο για επιτραπέζιους υπολογιστές, η 

ανάπτυξη κινητών συσκευών και η έκρηξη εύκολα προσβάσιμων 

εφαρμογών σημαίνει ότι η μεταγραφή μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί 

σε ένα έξυπνο κινητό ή tablet. 

Το SpeechTexter είναι μια άλλη εφαρμογή speech-to-text, που 

στοχεύει να κάνει περισσότερα από την απλή καταγραφή της φωνής 
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του χρήστη σε ένα αρχείο κειμένου. Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για να λειτουργεί με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε αντί 

ο χρήστης να στέλνει μηνύματα, email, Tweets και παρόμοια, μπορεί να 

καταγράψει τη φωνή του απευθείας στους ιστότοπους μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και να την αποστείλει. Υπάρχουν επίσης 

ορισμένα πρακτικά πακέτα γλωσσών που μπορεί ο χρήστης να 

κατεβάσει, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες εκτός σύνδεσης, εάν 

θέλει να χρησιμοποιήσειi κάτι περισσότερο από αγγλικά. 

Το Voice Notes είναι μια απλή εφαρμογή, που στοχεύει στη μετατροπή 

ομιλίας σε κείμενο, με σκοπό τη δημιουργία σημειώσεων. Αυτό είναι 

κάτι καινούργιο, καθώς αναμιγνύει την τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας 

της Google με μια απλή εφαρμογή λήψης σημειώσεων, οπότε υπάρχουν 

περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης. 

Μπορεί να ταξινομήσει τις σημειώσεις, να ορίσει υπενθυμίσεις και να 

εισαγάγει/ εξάγει κείμενο αναλόγως. 

Το ListNote Speech-to-Text Notes είναι μια άλλη εφαρμογή speech-to-

text που χρησιμοποιεί το λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας της Google, 

αλλά αυτή τη φορά κάνει πιο ολοκληρωμένη εργασία ενσωμάτωσής 

της, με ένα πρόγραμμα λήψης σημειώσεων από πολλές άλλες 

εφαρμογές. Οι σημειώσεις κειμένου που ηχογραφεί κανείς είναι 

αναζητήσιμες, και μπορεί κανείς να κάνει εισαγωγή/ εξαγωγή με άλλες 

εφαρμογές κειμένου. Επιπλέον, υπάρχει μια επιλογή προστασίας με 

κωδικό πρόσβασης, η οποία κρυπτογραφεί τις σημειώσεις μετά τους 20 

πρώτους χαρακτήρες, ώστε να μπορεί να αναζητήσει την αρχή των 

σημειώσεων. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία διοργανωτή για τις 

σημειώσεις, χρησιμοποιώντας κατηγορία ή συγκεκριμένο χρώμα. Η 

εφαρμογή είναι δωρεάν στο Android, αλλά περιλαμβάνει διαφημίσεις. 

Το iTranslate Translator είναι μια εφαρμογή speech-to-text για iOS με 

μια διαφορά, καθώς εστιάζει στην μετάφραση των φωνητικών 

γλωσσών. Όχι μόνο σκοπεύει στο να μεταφράσει διαφορετικές γλώσσες 
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που ακούει κανείς σε κείμενο για τη δική του γλώσσα, αλλά και στο να 

μεταφράσει εικόνες όπως φωτογραφίες με πινακίδες που μπορεί να 

τραβήξει κανείς  σε μια ξένη χώρα και να λάβει μια μετάφραση για 

αυτές. 

  



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 69 of 153 
 

 

 

 
 

 

 

 

7. Εφαρμογές: Εκπαιδευτικά Σενάρια 
1. Μετακινήσεις: Χάρτες Google  

2. Επικοινωνία: WhatsApp Messenger  

3. Εναλλακτική Επικοινωνία: TIM Be.Safe  

4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook  

5. Οργάνωση Χρόνου: Ημερολόγιο Google  

6. Εργαλεία Εντοπισμού: GeoCaching  

7. Εκπαιδευτικά Εργαλεία: YouTube  

8. Αναζήτηση Εργασίας: Indeed Jobs  

9. Βελτίωση Δεξιοτήτων: Google Calculator  

10. Διαχείριση Οικονομικών: Money Manager  

11. Επικοινωνία II: Gmail (δεν περιλαμβάνεται στον οδηγό easy-to-
read)  

12. Εκπαιδευτικά Εργαλεία II: Διαδραστικές παρουσιάσεις - 
Συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση (δεν περιλαμβάνεται 
στον οδηγό easy-to-read) 

13. Οργάνωση Χρόνου ΙΙ: Ρύθμιση του ξυπνητηριού (δεν 
περιλαμβάνεται στον οδηγό easy-to-read)  

 

 

 

7. Εφαρμογές: 

Εκπαιδευτικά 

Σενάρια 
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1. Μετακινήσεις: Χάρτες Google 
Εισαγωγή:  

Η εφαρμογή Χάρτες Google προσφέρει μια υπηρεσία χαρτογράφησης 

ιστού που αναπτύχθηκε από την Google. Προσφέρει δορυφορικές 

εικόνες, αεροφωτογράφιση, street maps (χάρτες δρόμων), διαδραστική 

πανοραμική θέα 360° των δρόμων (Street View), συνθήκες 

κυκλοφορίας/ κίνησης σε πραγματικό χρόνο και προγραμματισμό 

διαδρομών με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, με ποδήλατο, μέσω αέρος 

(σε δοκιμαστική έκδοση) ή με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).  

1) Σκοπός του μαθήματος: 

1) Να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν (ή να 

εξοικειωθούν περισσότερο) με τις εφαρμογές μετακινήσεων. 

Ειδικότερα, θα εκπαιδευθούν στο πώς να χρησιμοποιούν τους 

Χάρτες Google στην τάξη (ή όταν βρίσκονται στο σπίτι) και 

καθ' οδόν. 

2) Οι Χάρτες Google είναι μια εφαρμογή για κινητά που 

χρησιμοποιείται ήδη από ορισμένους ανθρώπους με ΝΑ και οι 

ίδιοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τη διδασκαλία 

του εργαλείου, μαζί με τον εκπαιδευτή. Μερικοί από τους 

εκπαιδευόμενους που το έχουν χρησιμοποιήσει το βρίσκουν 

χρήσιμο, ενώ άλλοι το βρίσκουν αναξιόπιστο και σχολιάζουν 

ότι δε συμπεριλαμβάνει  τις  πιο σχετικές  πληροφορίες. 

3) Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το 

χρησιμοποιούν σε καθημερινές δραστηριότητες, π.χ. όταν 

θέλουν να φτάσουν στο σημείο όπου θα γίνει μια συνέντευξη 

για μια θέση εργασίας, ή όταν πρέπει να πάνε κάπου που τους 

έχει ζητηθεί από τον εργοδότη τους. 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί:  

● Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς μπορούν να 

εγκαταστήσουν την εφαρμογή 
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● Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να εντοπίζουν πού 

βρίσκονται, τη δεδομένη στιγμή 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να πηγαίνουν από το 

σημείο Α στο σημείο Β (Εικόνα 16), χρησιμοποιώντας τα 

ΜΜΜ, αυτοκίνητο ή ταξί, ή με τα πόδια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να μοιράζονται την 

τοποθεσία τους, ή πώς μπορούν να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν πού βρίσκεται κάποιος άλλος 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να ενεργοποιούν το internet 

και το GPS 

● Τα παραπάνω είναι πολύ χρήσιμα, για την εκπαίδευση του 

ανθρώπου και για τη διατήρηση της εργασίας του 

 

b) Δεξιότητες:  

● Προσανατολισμός στον χώρο 

● Διευκόλυνση της λογικής σκέψης και της επίλυσης 

προβλημάτων 

Εικόνα 16 Πηγαίνοντας από το σημείο Α στο σημείο  B (screenshot) 
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○ Επιλογή των καταλληλότερων μέσων, όσον αφορά 

στην οικονομική διαχείριση 

○ Επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής όσον αφορά 

στη διαχείριση του χρόνου 

○ Επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής από άποψη 

πολυπλοκότητας 

● Αλληλουχία (μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω 

στις σελίδες της εφαρμογής) 

c) Αξίες:  

● Επίγνωση του ότι θα πρέπει να μοιράζονται την τοποθεσία 

τους μόνο με κάποιον που εμπιστεύονται 

● Επίγνωση του ότι θα πρέπει να μοιράζονται την τοποθεσία 

τους μόνο αν το θέλουν 

● Επίγνωση του ότι δεν μπορούν να υποχρεώσουν κάποιον 

να μοιραστεί την τοποθεσία του 

● Επίγνωση του ότι θα πρέπει να καταναλώνουν τον ελάχιστο 

δυνατό όγκο δεδομένων 

● Επίγνωση του ότι η εφαρμογή μπορεί να αποδειχθεί 

αναξιόπιστη και ότι πρέπει πάντα να εμπιστεύονται τη 

λογική τους, σε περίπτωση που συμβεί κάτι περίεργο 

2) Διάρκεια:  

● Στην τάξη: Θα είναι απαραίτητες τουλάχιστον 6 συνεδρίες, για 

όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Η διάρκεια των συνεδριών 

στην τάξη πρέπει να είναι 45 - 60 λεπτά.  

● Στην κοινότητα: Τουλάχιστον 4 συνεδρίες θα είναι απαραίτητες 

για τη χρήση της εφαρμογής στην κοινότητα. Η διάρκεια των 

συνεδριών στην κοινότητα πρέπει να είναι περίπου 2 ώρες. Θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψουν στην τάξη, προκειμένου 

να ανακεφαλαιώσουν και να αξιολογήσουν την εμπειρία τους. 

● 2 συνεδρίες την εβδομάδα είναι απαραίτητες, έτσι ώστε το άτομο 

να μην ξεχάσει αυτά που έχει μάθει.  
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● Μετά τα δύο πρώτα μαθήματα στην τάξη, τα μαθήματα στην τάξη 

και στην κοινότητα θα πρέπει να εναλλάσσονται εντός της ίδιας 

εβδομάδας. 

3) Υλικά: 

a) Εξοπλισμός: 

● Η εφαρμογή Χάρτες Google πρέπει να είναι εγκατεστημένη 

(ή να εγκατασταθεί) σε όλες τις συσκευές που θα 

χρησιμοποιηθούν (κινητά ή tablet) 

● Mentimeter εγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές που θα 

χρησιμοποιηθούν για ψηφοφορία 

● Πίνακας παρουσιάσεων με χαρτιά και μαρκαδόρος για την 

εκπαίδευση, ή 

● Πίνακες και μαρκαδόρος για την εκπαίδευση 

● Πίνακας πολυμέσων 

● Κάμερα (προαιρετικά, για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 

βλέπουν το δάχτυλο του εκπαιδευτή που δείχνει) και 

προβολέα, για προβολή στον τοίχο του τι κάνει ο 

εκπαιδευτής  

● Σύνδεση WiFi - στην τάξη 

● Δεδομένα για τη χρήση του διαδικτύου (απαραίτητα για τη 

χρήση στην κοινότητα) 

● Εισιτήρια για ΜΜΜ (για χρήση των Χαρτών Google στην 

κοινότητα) 

● Εκτυπωτής, μελάνια και χαρτί για εκτύπωση χαρτών, κλπ. 

b) Υλικά που παράγονται: 

● Videos με τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τις 

συσκευές 

● Εκτυπώσεις με χάρτες και χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να 

είναι χρήσιμες για ορισμένους από τους εκπαιδευόμενους  

4) Μεθοδολογία εργασίας: 
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a) Ο εκπαιδευτής θα επιδείξει τη χρήση της εφαρμογής και θα δείξει 

πού βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι αυτή τη στιγμή (στον 

οργανισμό όπου γίνονται τα μαθήματα)  

b) Ο εκπαιδευτής θα επιδείξει τα διαφορετικό είδη των χαρτών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν (προεπιλογή, δορυφόρος) (Εικόνα 

17).  

 

c) Ο εκπαιδευτής θα επιδείξει πώς μπορούν να πάνε σε ένα κοντινό 

εστιατόριο 

d) Η μάθηση από ομοτίμους (συνομήλικες) (peer learning) (μια 

εκπαιδευτική πρακτική στην οποία οι εκπαιδευόμενοι  

αλληλεπιδρούν με άλλους εκπαιδευόμενους για την επίτευξη 

εκπαιδευτικών στόχων) ή η μοντελοποίηση ρόλων μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί 

e) Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος «αλυσίδα προς τα 

πίσω»  

f) Κάθε εκπαιδευόμενος θα εντοπίσει τη διαδρομή από τον φορέα 

στο σπίτι του και αντιστρόφως 

g) Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν σε ομάδες και θα αποφασίσουν 

πού θα ήθελαν να πάνε και θα αποφασίσουν ποιος είναι ο 

Εικόνα 17 Χρήση διαφορετικών τύπων χαρτών  (screenshot) 
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ταχύτερος - ο πιο προσιτός - ο ευκολότερος τρόπος για να πάνε 

κάπου 

h) Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κοινοποιούν την τοποθεσία 

τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Εικόνα 18) 

 
    Εικόνα 18 Κοινοποίηση της τοποθεσίας στους Χάρτες Google (screenshot) 

Γενική περιγραφή μαθήματος: 

i) Καλωσόρισμα: Αν οι εκπαιδευόμενοι δε γνωρίζονται μεταξύ τους, 

ας συστηθούν λέγοντας τουλάχιστον τα ονόματά τους και τον 

λόγο για τον οποίο είναι εκεί. Ενημερώστε ότι το θέμα του 

σημερινού μαθήματος είναι η χρήση μιας εφαρμογής 

μετακινήσεων. Εξηγήστε τι είναι οι εφαρμογές μετακινήσεων. 

j) Συζήτηση για τη λειτουργία της συσκευής, του προγράμματος και 

των πιθανών προφυλάξεων ασφαλείας: Λάβετε υπόψιν τις Αξίες 

που αναφέρονται παραπάνω. 

k) Αυτόνομος πειραματισμός με υλικό (hardware)/ λογισμικό: Οι 

εκπαιδευόμενοι θα εντοπίσουν πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, θα 

αποφασίσουν ποια επιλογή είναι καλύτερη για τις μεταφορικές 

τους ανάγκες, θα μοιραστούν την τοποθεσία τους με άλλους, θα 

χρησιμοποιήσουν τα MMM στην ομάδα, κάνοντας χρήση των 

κινητών συσκευών τους. 



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 76 of 153 
 

l) Περίληψη μαθημάτων: Θα πραγματοποιείται μετά από κάθε 

μάθημα 

m) Αξιολόγηση τάξης/ εργαστηρίου 

● Θα πραγματοποιείται στο τέλος των μαθημάτων. 

● Εξηγήστε τι είναι η αξιολόγηση και γιατί αυτή 

χρησιμοποιείται. 

● Πείτε: "Τώρα θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις και θα 

απαντήσετε. Θα ακούσουμε την απάντηση όλων”. 

● Ερωτήσεις: 

○ Σου αρέσει η εφαρμογή Χάρτες Google; 

○ Θα τη χρησιμοποιείς στην καθημερινή σου ζωή; 

○ Πώς νιώθεις τώρα; 

○ Πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να βρεις ή να 

διατηρήσεις μία εργασία; 

● Χρήση του Smileyometer (κλίμακα Likert με emojis) 

(Εικόνα 19) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ερωτήσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλίμακα 5 ή 3 επιλογών. 

 

 

                         Εικόνα 19 Κλίμακα Likert Smileyometer 

● Χρήση του Mentimeter (περισσότερα στο 

https://www.mentimeter.com/) 
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2. Επικοινωνία: WhatsApp Messenger 

Εισαγωγή: 

Το WhatsApp Messenger είναι μια εφαρμογή  μηνυμάτων  και φωνής 

μέσω IP (VoIP) και αποτελεί υπηρεσία που ανήκει στην εταιρεία 

Facebook. Επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα κειμένων 

και φωνητικά μηνύματα, να πραγματοποιούν  κλήσεις φωνής και 

βίντεο, και να μοιράζονται εικόνες, έγγραφα, θέσεις χρηστών, καθώς 

και άλλα μέσα. 

Αν και είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο, η μαζική-υπερβολική  χρήση 

του μπορεί να παραπλανήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο (με ή χωρίς 

ΝΑ) σε σύγχυση, με την κοινοποίηση μεγάλου όγκου  μηνυμάτων, 

εικόνων  και συνομιλιών. 

1) Σκοπός του μαθήματος: 

Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την εγκατάσταση, τη χρήση της εφαρμογής και τη διαχείριση 

εγγράφων ή στοιχείων πολυμέσων που πρέπει να αποστέλλονται ή 

να λαμβάνονται μέσω της εφαρμογής και να τους ενημερώνει για 

τους κινδύνους της και πώς να τους αποφεύγουν ή να τους 

αντιμετωπίζουν 

2) Διάρκεια: 

Τρεις συνεδρίες της μίας ώρας για την κάλυψη όλων των επιλογών 

της εφαρμογής και τρεις ακόμη ώρες πρακτικών συνεδριών σε 

ομάδες για να τεθούν σε εφαρμογή οι γνώσεις που αποκτήθηκαν 

3) Υλικά: 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κινητή συσκευή με IOS ή Android 

(αν είναι δυνατόν, ένας φορητός υπολογιστής θα ήταν βοηθητικός),  

και πρόσβαση στο διαδίκτυο με δεδομένα ή Wi-Fi 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 
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a) Το μάθημα θα είναι εφαρμοσμένο – οι σπουδαστές θα γνωρίσουν 

όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή 

b) Συμβουλές που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες τόσο για τη 

καθημερινή τους  ζωή όσο και για το εργασιακό τους πλαίσιο 

c) Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν πώς να 

χρησιμοποιήσουν μερικές από τις λειτουργίες της εφαρμογής, η 

τάξη μπορεί να χωριστεί σε ζευγάρια με έμπειρους και μη 

έμπειρους χρήστες 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσόρισμα  

b) Σκοπός της συνάντησης 

c) Κατάλογος των χαρακτηριστικών 

● Εγκατάσταση της εφαρμογής 

● Αναζήτηση στην εφαρμογή και πρόσβαση σε αυτή από το έξυπνο 

κινητό τους 

● Τρόπος αποθήκευσης επαφών, ώστε να είναι δυνατή η 

επικοινωνία μαζί τους μέσω της εφαρμογής 

● Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και φωνής 

● Πραγματοποίηση κλήσεων ήχου ή βιντεοκλήσεων  

● Δημιουργία και αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, 

δημιουργημένων από την εφαρμογή ή από το έξυπνο κινητό, 

έχοντας πρόσβαση στις βιβλιοθήκες αρχείων πολυμέσων (Εικόνα 

20) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 Χρήση του κινητού για σκοπούς επικοινωνίας ή για άλλους σκοπούς 
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● Κοινοποίηση της τοποθεσίας τη συγκεκριμένη στιγμή ή σε 

πραγματικό χρόνο 

● Κατανόηση του τρόπου ανάγνωσης μίας ληφθείσας τοποθεσίας 

● Κοινοποίηση εγγράφων - άνοιγμα και αποθήκευση ληφθέντων 

εγγράφων 

● Ρύθμιση ήχων και ειδοποιήσεων 

● Μορφοποίηση μηνυμάτων 

● Σύντομα μηνυμάτα 

● Τοποθέτηση ετικέτας σε άτομα 

● Τρόπος χρήσης ιδιωτικής συνομιλίας  

● Προσθήκη συντομεύσεων συνομιλίας 

● Φωνητικές κλήσεις IP 

● Δημιουργία ομάδων και λίστα διάχυσης 

● Διαγραφή μηνυμάτων 

Συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση του WhatsApp 

(Εικόνα 21) 

● Σίγαση ομαδικών συνομιλιών 

● Αναζήτηση μέσα στη συνομιλία 

● Έλεγχος των μηνυμάτων 

● Χρήση του WhastApp ως διαχειριστή λίστας καθηκόντων 

● Εντόπιση θέσης: Π.χ., καταγραφή της θέσης στην οποία ο 

χρήστης έχει αφήσει το ποδήλατό του 

● Αφαίρεση εικόνων και καθαρισμός της μνήμης 

● Αλλαγή της κατάστασης και της εικόνας προφίλ 

● Χρήση του WhatsApp στον υπολογιστή  

● Χρήση εικονιδίων emoticon 

● Χρήση των εικόνων ως ένας τρόπος επικοινωνίας των επιθυμιών 

και των αναγκών  
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Κίνδυνοι κατά τη χρήση του WhatsApp 

● Να γίνει ο χρήστης εξαρτημένος από το WhatsApp 

● Να πέσει ο χρήστης θύμα κατασκοπείας των δραστηριοτήτων του 

● Να μετατραπεί ο χρήστης σε έναν άνθρωπο «Το θέλω τώρα!  

Αξιολόγηση 

Στο τέλος της συνεδρίας, κάθε μέλος της τάξης πρέπει να δημιουργήσει 

μια ομάδα με όλους τους άλλους, αλλά και μια λίστα διάχυσης, και να 

χρησιμοποιήσει όλα τα στοιχεία που έχουν υπάρξει αντικείμενο 

εκπαίδευσης στο μάθημα. 

 

  

Εικόνα 21: Συμβουλές για τη χρήση του WhatsApp 
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3. Εναλλακτική Επικοινωνία: TIM Be.Safe 

Εισαγωγή:  

Η Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (AAC – Alternative 

Augmentative Communication) προτείνει πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους επικοινωνίας, εκτός από την ομιλία. Αυτές οι μέθοδοι είναι 

χρήσιμες για ανθρώπους με δυσκολίες στην ομιλία. Η ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών έχει προσφέρει νέες δυνατότητες για την 

εναλλακτική επικοινωνία. Το TIM Be.Safe είναι μια εφαρμογή για 

κινητά, που προσφέρει επικοινωνία μέσω εικονογραμμάτων. 

Δημιουργήθηκε από την πολωνική εταιρεία DKK Development και 

επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τους κινδύνους χρήσης του διαδικτύου 

και την ενότητα ασφαλείας, μέσω του έργου BeSafe. Το TIM Be.Safe 

μπορεί να βρεθεί δωρεάν στο κατάστημα Google Play. 

Το TIM Be.Safe περιλαμβάνει: 

1. Επικοινωνία μέσω βιβλίων - Επιτρέπει την επικοινωνία μέσω 

φράσεων με σύμβολα τοποθετημένα σε βιβλία που έχουν ετοιμαστεί 

προηγουμένως 

Ενσωματωμένες εκφράσεις - Τα μοναδικά σύμβολα διαβάζονται από 

λογισμικό ομιλίας 

2. Messenger - Περιέχει πλάκες με σύμβολα που αντιπροσωπεύουν 

ολόκληρες προτάσεις, οι οποίες εκφράζουν ενέργειες, καταστάσεις, 

ανάγκες, τοποθεσίες, κλπ. 

Εκτός από τη χρήση  λογισμικού ομιλίας, ο υποστηρικτής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τη φωνητική εγγραφή. 

3. Βασικά σύμβολα - Η εφαρμογή Tim Be safe περιλαμβάνει μια βάση 

δεδομένων με περισσότερα από χίλια δικά της σύμβολα, τα οποία 

εμπλουτίζονται διαρκώς. Τα σύμβολα αποτελούνται από τα μέρη του 

λόγου, οπότε η φράση προσαρμόζεται με τη μορφή των συμβόλων 

για να σχηματίσει μια γλωσσολογικά ορθή πρόταση. 
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1) Σκοπός του μαθήματος: 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί: Εξοικείωση των συμμετεχόντων με 

την εφαρμογή TIM Be.Safe και την εναλλακτική επικοινωνία 

b) Δεξιότητες: Απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη 

χρήση ενός επικοινωνιακού συστήματος AAC 

c) Αξίες: Η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

επικοινωνίας. Εκείνοι που μπορούν να μιλήσουν μπορούν να 

βοηθήσουν τους άλλους να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν 

το TIM Be.Safe. Αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν 

να προσπαθήσουν να τη χρησιμοποιήσουν ή να αναζητήσουν 

παρόμοιες εφαρμογές. 

2) Διάρκεια:  

45 – 60 λεπτά 

3) Υλικά: 

a) Έξυπνα κινητά ή tablets 

b) Πίνακας χαρτιά και μαρκαδόρο, αυτοκόλλητα ή το Mentimeter 

(www.mentimeter.com, www.menti.com – για τους χρήστες) 

c) Το tablet ή το έξυπνο κινητό του εκπαιδευτή, που είναι 

συνδεδεμένο με τον προβολέα ή με τον πίνακα πολυμέσων 

d) Η εφαρμογή TIM Be.Safe πρέπει να είναι εγκατεστημένη (ή να 

εγκατασταθεί) στης συσκευές των χρηστών 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

a) Συζήτηση 

b) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)  

c) Εξάσκηση με έξυπνα κινητά ή tablet 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσορίστε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν δεν γνωρίζουν ο 

ένας τον άλλο, αφήστε τους να παρουσιαστούν  λέγοντας 

τουλάχιστον τα ονόματά τους. Ενημερώστε τους για το ποιο είναι 
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το θέμα του μαθήματος της συγκεκριμένης ημέρας. Εξηγήστε τι 

είναι η Εναλλακτική Επικοινωνία. 

Πείτε: "Ας ξεκινήσουμε από μία σύντομη συζήτηση για την 

επικοινωνία". Ρωτήστε αν όλοι καταλαβαίνουν τη λέξη 

"επικοινωνία". Αν όχι - εξηγήστε. 

Μετά, ρωτήστε: "Πώς επικοινωνούμε;" Εάν χρησιμοποιείτε το 

Mentimeter, δώστε στους συμμετέχοντες ασκήσεις και αφήστε 

τους να δημιουργήσουν ετικέτες  ή λίστα με τρόπους 

επικοινωνίας. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον πίνακα - γράψτε όλες 

τις ιδέες. 

Ύστερα, ρωτήστε: "Πώς μπορούν να επικοινωνούν άνθρωποι που 

δεν μπορούν να μιλήσουν;". Ελέγξτε με την ομάδα αν υπάρχουν 

τρόποι που έχουν ήδη αναφερθεί. Ρωτήστε αν μπορούν να 

προτείνουν επιπλέον τρόπους. Αν ναι, προσθέστε τους στη λίστα. 

b) Εισαγωγή στην εφαρμογή TIM Be.Safe. Ζητήστε από όλους να 

την ανοίξουν. Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ του "Βιβλίου 

Επικοινωνίας" και του "Επικοινωνητή". 

c) Το βιβλίο επικοινωνίας αποτελείται από μεμονωμένες λέξεις. 

Αυτές, ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει προτάσεις με την επιλογή λέξεων. Στη συνέχεια, 

αφού χρησιμοποιήσει το εικονίδιο 

 

 

η εφαρμογή θα διαβάσει την πρόταση. 

Ο Επικοινωνητής αποτελείται από έτοιμες προτάσεις, φράσεις και 

λέξεις. Η εφαρμογή διαβάζει το κάθε στοιχείο όταν ο χρήστης  

κάνει κλικ αντίστοιχα. 

Δείτε μερικά εικονογράμματα στον Επικοινωνητή. 
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Για να γίνει εξοικείωση με την εφαρμογή TIM Be.Safe κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, θα χρησιμοποιηθεί το Βιβλίο 

Επικοινωνίας. 

d) Δημιουργία φράσεων και προτάσεων 

i) Κατασκευή εύκολων προτάσεων 

Ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 

πρόταση: "Αγαπώ τη γιαγιά." 

Κάντε το μαζί: 

● Επιλέξτε "Εγώ" από την κατηγορία "Άνθρωποι" 

● Επιλέξτε "αρέσω" από την κατηγορία "Ρήματα" 

● Επιλέξτε "Γιαγιά" από την κατηγορία "Άνθρωποι" 

● Διαβάστε την πρόταση 

Ενημερώστε ότι κάποιος μπορεί να διαγράψει μια τελευταία λέξη 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  

Μετά, ζητήστε από όλους να διαγράψουν όλες τις λέξεις. 

Ζητήστε να δημιουργήσετε και να διαβάσουν την πρόταση: "Μου 

αρέσει το Facebook". 

ii) Προτάσεις με επίθετα 

Κατασκευάστε όλοι μαζί την πρόταση "Είμαι χαρούμενος". 

Ρωτήστε την ομάδα ποια είναι τα αντίθετα συναισθήματα. 

Δημιουργήστε την πρόταση "Είμαι λυπημένος". 

e) Εισαγωγή στο πρόγραμμα Be.Safe: 

Εξηγήστε σε όλους: 

Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε από μια εταιρεία και τη βασική 

της έκδοση πρέπει να την πληρώσει κανείς, αλλά οι δημιουργοί 
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της συνεργάστηκαν με τους συνεργάτες του έργου Be.Safe και 

δημιούργησαν μια δωρεάν έκδοση – την εφαρμογή TIM Be.Safe. 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος Be.Safe είναι να διδάξει 

εκπαιδευτές και ενήλικες με ΝΑ σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης του εγκλήματος στο Διαδίκτυο.  

Εδώ μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του έργου Be.Safe σε 

κείμενο easy-to-read: http://besafe-project.eu/en/be-safe-

project/ (δείξτε το στον προβολέα ή στον πίνακα). 

Και αυτό είναι το λογότυπο του έργου Be.Safe:  

 

Στην εφαρμογή TIM Be.Safe, ένας χρήστης μπορεί να βρει 

πολλές λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με την εμπειρία των 

κινδύνων διαδικτύου και την αντιμετώπισή τους. Στο Βιβλίο 

Επικοινωνίας, μπορεί κανείς να βρει κατηγορίες που έχουν 

υπογραφεί με το λογότυπο Be.Safe.  

f) Χρήση του TIM Be.Safe για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο 

Διαδίκτυο 

Τώρα ρωτήστε τους συμμετέχοντες: "Τι είδους κατάσταση 

κινδύνου ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της 

εργασίας σας στο διαδίκτυο;" ή "Για ποιους κινδύνους και 

προβλήματα στο διαδίκτυο έχετε ακούσει;" 

Ζητήστε από την ομάδα να εξετάσει τις κατηγορίες Be.Safe και να 

βρει ονόματα των κινδύνων διαδικτύου. 

Πρέπει να βρουν: 
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● Ρητορική (λόγος) μίσους (hate speech) 

● Εκφοβισμός 

● Χλευασμός 

● Κακοποίηση 

Εξηγήστε με την ομάδα τις λέξεις τις και φράσεις που βρέθηκαν.  

Ρωτήστε την ομάδα "Τι πρέπει να κάνουμε εάν αντιμετωπίζουμε 

οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση στο διαδίκτυο;". Γράψτε τις 

συγκεκριμένες λύσεις. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

ψάξουν για εικονογράμματα που να δείχνουν τρόπους επίλυσης 

προβλημάτων (υποστήριξη, οικογένεια, φίλοι, αστυνομία, 

αναφορά στην αστυνομία κλπ.). 

g) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

Πείτε: "Σήμερα παρουσιάσαμε την εφαρμογή TIM Be.Safe. Πώς 

το χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή; " 

Οδηγείστε την συζήτηση ώστε να πάρετε δύο τρόπους να την 

χρησιμοποιήσετε: 

 Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να 

τη χρησιμοποιήσουν για επικοινωνία στην κινητή τους 

συσκευή 

 Οι άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να την 

προτείνουν στους φίλους ή τους συναδέλφους τους που 

δεν μπορούν να μιλήσουν, για να διευκολύνουν την 

επικοινωνία τους 

h) Αξιολόγηση του μαθήματος με τη χρήση της εφαρμογής TIM 

Be.Safe 

Εξηγήστε τι είναι η αξιολόγηση και γιατί γίνεται. 

Πείτε: "Τώρα θα σας ρωτήσω μερικές ερωτήσεις και θα 

απαντήσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή TIM Be.Safe. Θα 

ακούσουμε την απάντηση όλων ". 

Ερωτήσεις: 

 Σας αρέσει η εφαρμογή TIM Be.Safe; 
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 Θα τη χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή; 

 Πώς αισθάνεσαι τώρα; 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ελέγξτε και θυμηθείτε πόσοι 

συμμετέχοντες είναι σε θέση να απαντούν ανεξάρτητα σε 

ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το TIM BeSafe. Πάνω από 50% - 

είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. 
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4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook 

Εισαγωγή:  

Ένα μέσο  κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύει στο να δώσει στους 

ανθρώπους τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με άλλους ανθρώπους. 

1) Σκοπός του μαθήματος:  

Αναγνώριση και επικοινωνία με τους άλλους μέσω του Facebook 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί:  

● Γνωριμία με άλλους στο Facebook 

● Μοίρασμα φωτογραφιών 

● Εντοπισμός άλλων 

b)  

Δεξιότητες:  

● Εγκατάσταση της εφαρμογής του Facebook στο έξυπνο 

κινητό τους 

● Απόκτηση κωδικού για την εφαρμογή του Facebook 

c) Αξίες:  

● Επίγνωση 

● Σχεδιασμός 

● Τρόπος να εντοπιστεί κάποιος φίλος ή κάποιος οργανισμός 

στο Facebook 

2) Διάρκεια: 

Θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. 4 

ατομικές και 2 ομαδικές συνεδρίες κρίνονται ως αρκετές. Κάθε συνεδρία 

θα διαρκεί 45 λεπτά. Τα συνολικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν εντός 1 

εβδομάδας.  

3) Υλικά: 

● Έξυπνο κινητό 
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4) Μεθοδολογία εργασίας: 

a) Ομιλία 

b) Επίδειξη  

c) Ατομική εργασία 

d) Ομαδική εργασία 

e) Προβολή ταινίας 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσόρισμα στη δραστηριότητα 

β) Ενημέρωση της ομάδας στόχου. Παροχή σύντομων πληροφοριών για 

τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ημέρας. Γίνεται προβολή ενός 

σύντομου βίντεο για το θέμα (Facebook) εκείνης της ημέρας και 

ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ταινία. Η εφαρμογή Facebook  

εγκαθίσταται στο έξυπνο κινητό κάθε εκπαιδευόμενου. Στη συνέχεια, οι 

εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανοίξουν τη σελίδα Facebook. Ανοίγουν 

το Facebook στο έξυπνο κινητό. Βρίσκουν έναν φίλο στο Facebook. 

γ) Ανεξάρτητος πειραματισμός με υλικό (hardware)/ λογισμικό: 

Ζητείται να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα από μόνοι τους. 

δ) Περίληψη των μαθημάτων: Σημειώνεται πού έκαναν λάθη. 

ε) Αξιολόγηση μαθήματος/ εργαστηρίου: Εφαρμόζεται η μέθοδος 

«αλυσίδα προς τα εμπρός» καθώς και η μέθοδος «αλυσίδα προς τα 

πίσω». Η εκπαίδευση ενηλίκων με ΝΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

εκπαίδευση δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση δεξιοτήτων μπορεί να γίνεται και 

με αυτούς τους δύο τρόπους ή κατευθύνσεις. 

Δίνονται εντολές στους εκπαιδευόμενους, για την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, λέγεται προς αυτούς "Ας ανοίξουμε την 

εφαρμογή Facebook". Παρακολουθείται το πού έκαναν λάθη οι 

εκπαιδευόμενοι. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και αντιστρόφως. 
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5. Οργάνωση Χρόνου: Ημερολόγιο Google 

Εισαγωγή:  

Το Ημερολόγιο Google είναι μια υπηρεσία ημερολογίου, διαχείρισης 

χρόνου και προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την Google. Το 

Ημερολόγιο Google επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί και να 

επεξεργάζεται συμβάντα. Οι υπενθυμίσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν 

για συμβάντα, με διαθέσιμες επιλογές για το είδος και την ώρα. 

Μπορούν επίσης να προστεθούν τοποθεσίες συμβάντων και άλλοι 

χρήστες μπορούν να προσκληθούν σε αυτά. 

1) Σκοπός του μαθήματος: 

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να μάθουν οι χρήστες 

πώς να δημιουργούν συμβάντα και να θυμούνται ημερομηνίες 

και  συναντήσεις: Να ορίσουν υπενθυμίσεις σχετικά με τις 

επικείμενες εργασίες, ώστε να ξέρουν πάντα τι θα γίνει στη 

συνέχεια.  

a) Γνώση που θα αποκτηθεί:  

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν και να 

επεξεργάζονται τα δικά τους συμβάντα. Είναι το ιδανικό 

εργαλείο για τη διαχείριση προσωπικών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Επίσης, θα μάθουν πώς μπορούν να 

προγραμματίσουν υπενθυμίσεις για να τους βοηθήσουν να 

θυμούνται κάτι που πρέπει να κάνουν. Με την επανάληψη 

αριθμών, γραμμάτων και χρωμάτων, ο εκπαιδευτής θα 

προετοιμάσει τους συμμετέχοντες με ευκολία για τη χρήση 

αυτής της εφαρμογής.    

b) Δεξιότητες:  

Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, θα αναπτυχθούν και 

θα αποκτηθούν δεξιότητες όπως η ανάγνωση και η εγγραφή 

ημερολογιακών δεδομένων, η αναγνώριση αριθμών, 

γραμμάτων και χρωμάτων, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική 
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εργασία, οι οργανωτικές δεξιότητες, οι δεξιότητες διαχείρισης 

χρόνου, οι επικοινωνιακές δεξιότητες κλπ.  

c) Αξίες:  

Ένας σημαντικός ρόλο που παίζουν τα ημερολόγια στην 

καθημερινή εργασία, είναι η αύξηση της ανεξαρτησίας και της 

παραγωγικότητάς. Η χρήση ενός ημερολογίου μας βοηθά να 

δημιουργούμε και να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα της ημέρας. 

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος των ημερολογίων στο 

καθημερινό μας έργο, είναι να μας βοηθήσουν να δώσουμε 

προτεραιότητα σε ό, τι πρέπει να γίνει πρώτα. Αν δε δώσουμε 

προτεραιότητα σε ό,τι χρειάζεται να κάνουμε κάθε μέρα, μπορεί 

να «τρέχουμε αριστερά δεξιά» κάνοντας πράγματα χωρίς 

συγκεκριμένη σειρά. Τα ημερολόγια παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην καθημερινή εργασία μας, βοηθώντας μας  να 

παραμείνουμε στην εργασία που πρέπει να κάνουμε  και να 

είμαστε παραγωγικοί. Χρησιμοποιώντας τα για να 

προγραμματίζουμε την καθημερινή μας εργασία, μπορούμε να 

αποφύγουμε περισπασμούς και να επανέλθουμε στη σωστή 

πορεία/ σειρά της εργασίας, όταν αυτή διακόπτεται.  Τέλος, τα 

ημερολόγια είναι σημαντικά για να μας βοηθήσουν να 

προγραμματίσουμε τον χρόνο διαλείμματος, όταν χρειάζεται. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι χρειάζονται διαλείμματα 

τακτικά, ώστε να παραμένουν παραγωγικοί και να 

ολοκληρώνουν περισσότερες δραστηριότητες. 

 

2) Διάρκεια:  

Ατομικό εργαστήριο = 45-60 λεπτά 

Κύκλος: 3 εργαστήρια = 45-60 λεπτά το καθένα 

 

3) Υλικά: 
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a) Έξυπνο τηλέφωνο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο: Είτε του χρήστη, 

είτε να παρέχεται από τους διοργανωτές του εργαστηρίου. Μπορεί 

να χρειαστεί κάποιος χρήστης να μοιραστεί ένα έξυπνο τηλέφωνο 

με κάποιον άλλον, για κάποιο εργαστήριο 

b) Η εφαρμογή Ημερολόγιο Google πρέπει να εγκατασταθεί στις 

συσκευές των χρηστών 

c) Φύλλα εργασίας για κάθε ζευγάρι εργασίας 

d) Laptop, προβολέας ή τηλεόραση 

e) Πίνακας με χαρτιά, μαρκαδόρος κλπ. 

 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

1) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)  

2) Συζήτηση 

3) Ατομική και ομαδική εργασία 

4) Εργασία σε ζεύγη 

 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος 

a) Καλωσόρισμα: 

Καλωσορίστε όλους τους συμμετέχοντες Μετά από αυτό, θα 

παρουσιαστούν όλοι οι συμμετέχοντες, θα αποφασιστούν από 

κοινού οι κανόνες και κάθε συμμετέχων θα πει ποιες είναι οι 

προσδοκίες του από το μάθημα. Ο εκπαιδευτής θα πληροφορήσει 

τους συμμετέχοντες ότι το θέμα του συγκεκριμένου μαθήματος 

είναι η χρήση της εφαρμογής Ημερολόγιο Google. 

 

Διάρκεια: 10 λεπτά 

 

b) Καταιγισμός ιδεών: 

Ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες εάν 

χρησιμοποιούν το Ημερολόγιο Google στην καθημερινή τους ζωή 

και αν η απάντηση είναι ναι, να πουν με ποιον τρόπο. Όλες οι 

ιδέες θα σημειωθούν και θα γραφτούν στον πίνακα που θα 
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χρησιμοποιείται. Μετά τον καταιγισμό ιδεών, θα γίνει αξιολόγηση 

των ιδεών. 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

 

c) Συζήτηση 
 

Ο εκπαιδευτής δείχνει ένα σύνδεσμο από το βίντεο: https:  

https://www.youtube.com/watch?v=1EjJ55BODn0 

Μετά από αυτό το βίντεο, θα γίνει μια συζήτηση με τους 

συμμετέχοντες σχετικά με τις δεξιότητες  που χρειάζονται ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εφαρμογή. Ο 

εκπαιδευτής μπορεί να δώσει έμφαση εδώ στη γνώση αριθμών, 

γραμμάτων και χρωμάτων, καθώς και των δεξιοτήτων διαχείρισης 

του χρόνου. Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πει στους συμμετέχοντες 

ότι το Ημερολόγιο Google είναι μια εφαρμογή όπου μπορούμε να 

δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε συμβάντα (όπως φάνηκε 

στο βίντεο), να ορίσουμε υπενθυμίσεις για εργασίες, εβδομαδιαία 

προγράμματα κλπ. 

Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων ανοίγει την εφαρμογή Google 

Calendar (Εικόνα 22) στο έξυπνο κινητό του, με τον στόχο να 

δημιουργήσει ένα συμβάν ή να βάλει μία υπενθύμιση.                                                                                                  

Εικόνα 22 Ημερολόγιο Google Calendar (screenshot) 
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Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

d) Εργασία σε ζευγάρια 

Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια. 

Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να δημιουργήσει ένα συμβάν και να βάλει 

μία υπενθύμιση σχετικά με την εργασία, στην εφαρμογή 

Ημερολόγιο Google. Κάθε ζευγάρι πρέπει να χρησιμοποιεί ένα 

έξυπνο κινητό. Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει για κάθε ζευγάρι 

διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά καθήκοντα. 

 

Διάρκεια: 10 λεπτά 

 
 

e) Περίληψη του εργαστηρίου: 

Μετά από αυτό το εργαστήριο, ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 

χειρίζεται την εφαρμογή Ημερολόγιο Google, χωρίς φόβο. Πλέον, 

θα πρέπει να γνωρίζει: 

● Τι είναι το Ημερολόγιο Google 

● Τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας συμβάντων 

● Πώς να ορίσει μια υπενθύμιση συμβάντος 

● Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την 

εφαρμογή 

 
 

f) Αξιολόγηση 

Κάθε συμμετέχων θα ερωτηθεί: 

● Αν το εργαστήριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του, 

προσωπικά και επαγγελματικά 

● Αν μπορούσε να καταλάβει τον εκπαιδευτή 

● Τι του άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο 

● Αυτό που του άρεσε λιγότερο στο εργαστήριο 

● Άλλα σχόλια 
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6. Εργαλεία εντοπισμού: GeoCaching 

Εισαγωγή:  

το Geocaching (Εικόνα 23) 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

είναι μια εξωτερική αθλητική δραστηριότητα βασισμένη στο GPS (Global 

Positioning System). Οι παίκτες χρησιμοποιούν μια κινητή συσκευή και 

άλλες τεχνικές πλοήγησης για να κρύψουν ή να αναζητήσουν δοχεία - 

κουτιά, που ονομάζονται "geocaches" ή "cache". 

Μία από τις βασικές ιδέες του GeoCaching, είναι να τοποθετούνται τα 

δοχεία – κουτιά  σε μέρη που προκαλούν ενδιαφέρον, αλλά δεν τα 

επισκέπτονται συχνά οι τουρίστες. Στη λίστα της μνήμης cache, 

δίνονται πληροφορίες για τα μέρη αυτά. Υπάρχουν κάποια μικρά δώρα 

στα κουτιά - δοχεία. Είναι σύνηθες να ανταλλάσσονται δώρα – ο 

χρήστης μπορεί να πάρει κάτι αλλά πρέπει να αφήσει κιόλας κάτι άλλο.  

1) Σκοπός του μαθήματος 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί: Πώς να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις 

κινητές συσκευές για να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο μιας 

πόλης 

b) Δεξιότητες: Χρήση του GPS στο έξυπνο κινητό, για να φτάσει ο 

χρήστης εκεί που θέλει 

c) Αξίες: Αύξηση της ανεξαρτησίας και απόκτηση ευκολίας κατά τη  

μετακίνηση στην πόλη ή σε άλλο χώρο διαβίωσης 

Εικόνα 23 Εργαλειοθήκη του  GeoCaching  
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2) Διάρκεια: 

● 60 – 90 λεπτά 

3) Υλικά: 

a) Έξυπνα κινητά ή tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε GPS 

b) Φορητό υπολογιστή, tablet ή έξυπνο κινητό του εκπαιδευτικού, 

που να είναι συνδεδεμένος με τον προβολέα ή τον πίνακα που 

χρησιμοποιείται (π.χ. πίνακα πολυμέσων) 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

a) Διαδραστική παρουσίαση 

b) Πρακτικές εξάσκηη 

c) Gamification 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος 

a) Καλωσόρισμα όλων των συμμετεχόντων. Εάν δεν γνωρίζουν ο 

ένας τον άλλο, αφήστε τους να παρουσιαστούν λέγοντας 

τουλάχιστον τα ονόματά τους. Ενημερώστε ποιο είναι το θέμα του 

μαθήματος της συγκεκριμένης ημέρας. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν τα tablet και τα έξυπνα κινητά  

τους και βεβαιωθείτε ότι έχουν όλοι πρόσβαση στο Internet και 

GPS. 

b) Συζήτηση για το τι είναι οι χάρτες. 

Εισαγωγή σχετικά με τους χάρτες διαφορετικών τόπων όπως το 

σχολείο, την πόλη, τη χώρα κ.λπ. 

c) Εμφάνιση χάρτη της συγκεκριμένης πόλης (χρήση του 

προβολέα). 

d) Ενημέρωση για το GeoCaching - μερικά σημαντικά πράγματα 

όπως “Eίναι σαν το κυνήγι του θησαυρού”. “Χρησιμοποιούμε μια 

κινητή συσκευή - το τηλέφωνό σας - και άλλες τεχνικές 

πλοήγησης, για να αποκρύψετε ή να αναζητήσετε δοχεία, που 
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ονομάζονται "geocaches" ή "cache". 

(https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

e) Προβολή βίντεο για το GeoCaching (π.χ.  

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww) 

f) Μαζί με τους εκπαιδευόμενους, γίνεται επίσκεψη της διεύθυνσης 

https://www.geocaching.com/play 

g) Συζήτηση για το GPS: Τι είναι και γιατί χρησιμοποιείται 

h) Εμφάνιση GPS στα έξυπνα κινητά 

i) Έλεγχος εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν GPS στα έξυπνα κινητά  

τους και αν ξέρουν πώς να το ενεργοποιήσουν 

j) Εάν ναι, προχωρήστε στο επόμενο σημείο, αν όχι, ενεργοποιήστε 

το. 

k) Μαζί, επιλέξτε ένα geocache. 

l)  Βγείτε από την τάξη και βρείτε το! 

 

Ανακεφαλαίωση 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, γίνεται συζήτηση με τους 

συμμετέχοντες για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να 

βρεθούν τα δοχεία - κουτιά. Και πάλι, πρέπει να υπάρξει υπενθύμιση 

για τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν, με το παιχνίδι για να 

βρουν τα κρυμμένα δοχεία - κουτιά (συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν μια νέα εφαρμογή, ένα νέο εργαλείο 

για να περάσουν χρόνο με φίλους, να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της 

περιοχής, ελεύθερη και πιο ανεξάρτητη μετακίνηση κλπ.). Μπορεί να 

τους δειχθεί ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργική 

οργάνωση του χρόνου που ξοδεύει κανείς με τους φίλους και την 

οικογένειά του. Μπορεί να τους δειχθεί ότι ο χρήστης μπορεί να 
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προσφέρει διασκέδαση σε όλη την οικογένεια και να εκπλήξει τους 

αγαπημένους του με την ιδέα του. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να θυμάται ότι η εφαρμογή απαιτεί σωματική 

δραστηριότητα και πιθανόν να μη θέλουν όλοι οι άνθρωποι να 

συμμετέσχουν σε αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ενθαρρυνθούν, 

με το να τους δείξουν τα αντικείμενα  που έχει βρει η ομάδα ή μπορεί 

να βρεθούν στα δοχεία – κουτιά. 

Αξιολόγηση 

● Εξήγηση του τι είναι η αξιολόγηση και για ποιο λόγο γίνεται 

● Μπορεί να γίνει χρήση εικόνων κινητού τηλεφώνου για να 

γίνει η αξιολόγηση (θα υπάρχουν 3 εικονίδια  για κάθε 

συμμετέχοντα) (Εικόνα 24) 

 

 

1. Το πρώτο κινητό έχει ένα χαμογελαστό πρόσωπο (σημαίνει ότι η 

εφαρμογή αρέσει στον χρήστη και θα τη χρησιμοποιήσει) 

2. Το δεύτερο κινητό έχει ένα θλιμμένο πρόσωπο (σημαίνει ότι ο 

χρήστης δεν καταλαβαίνει πώς να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και 

δε θα το χρησιμοποιήσει) 

3. Το τρίτο κινητό έχει ένα σοβαρό πρόσωπο (σημαίνει ότι δεν 

ενδιαφέρει τον χρήστη) 

Στο τέλος του μαθήματος, κάθε συμμετέχων επιλέγει ένα από αυτά τα 

κινητά και τα τοποθετεί μπροστά. Προσεγγίστε κάθε συμμετέχοντα και 

Εικόνα 24 Αξιολόγηση με emojis  
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μάθετε γιατί επέλεξε το τηλέφωνο με αυτό το πρόσωπο. Συζητήστε για 

αυτό. 

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να κάνετε για το GeoCaching μετά το αρχικό 

μάθημα: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww 

https://www.geocaching.com 
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7. Εκπαιδευτικά Εργαλεία: YouTube 

Εισαγωγή: 

Το YouTube (Εικόνα 25) είναι μια αμερικανική πλατφόρμα κοινής 

χρήσης βίντεο. Το YouTube επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να 

βλέπουν, να βαθμολογούν, να μοιράζονται, να προσθέτουν σε λίστες 

αναπαραγωγής, να επισημαίνουν, να αναφέρουν, να σχολιάζουν βίντεο 

και να εγγράφονται σε άλλους χρήστες.  

 

1) Σκοπός του μαθήματος: 

Χρήση του You Tube: Καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία, υπάρχουν 

περισσότεροι τρόποι από ποτέ για να υποστηριχθούν οι  

εκπαιδευόμενοι με ΝΑ. Είναι ήδη γνωστό ότι τα βίντεο e-Learning 

(μάθηση εξ αποστάσεως) μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο μάθησης, προσθέτοντας ένα δυναμικό στοιχείο στην τάξη, 

βελτιώνοντας τη μεταφορά γνώσης και  καταδεικνύοντας 

πολύπλοκες διαδικασίες που βοηθούν στην εξήγηση δύσκολων 

θεμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιστοσελίδα κοινής 

χρήσης βίντεο You Tube μπορεί να προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες 

για να βελτιωθεί η εργασία του εκπαιδευτή,  όχι μόνο 

χρησιμοποιώντας τα αμέτρητα βίντεο που μπορεί κανείς να βρει εκεί, 

αλλά και δημιουργώντας ο εκπαιδευτής τα δικά του, ώστε  να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενούς του να επιτύχουν τους μαθησιακούς 

τους στόχους. Το μόνο πράγμα στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή, 

είναι η διασφάλιση ότι τα βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν 

Εικόνα 25 Λογότυπο του YouTube 
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αντιστοιχούν στα μαθησιακά αποτελέσματά που αναμένονται και 

είναι κατάλληλα για τους εκπαιδευόμενους.  

a) Γνώση που θα αποκτηθεί 

Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα οφέλη από τη χρήση του 

YouTube 

 

b) Δεξιότητες 

Έλεγχος των βίντεο και του YouTube (παρακολούθηση των 

βίντεο στο YouTube, σύνδεση και πλοήγηση στο YouTube, χρήση 

του YouTube σε έξυπνα κινητά, αναζήτηση βίντεο, κοινή χρήση 

βίντεο, προτίμηση και σχολιασμός, δημιουργία λιστών 

αναπαραγωγής, εγγραφή σε κανάλια, δημιουργία Καναλιού  

YouTube, εγγραφή βίντεο, μεταφόρτωση/ανέβασμα  και κοινή 

χρήση βίντεο και ασφάλεια στο You tube 

 

c) Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του 

You: 

● Το YouTube είναι μια μηχανή αναζήτησης βίντεο 

● Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει και να κάνει λήψη 

βίντεο και ήχου βίντεο 

● Ο χρήστης μπορεί να μάθει κάθε είδους δεξιότητες που 

μπορεί να επιθυμεί 

● Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα δικά του βίντεο 

● Ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί χρήσιμα βίντεο με άλλους 

ανθρώπους στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn 

● Ο χρήστης μπορείτε να κερδίσει χρήματα από τα βίντεό του 

στο YouTube 

● Ο χρήστης μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλους χρήστες 

 

2) Διάρκεια 

Ατομικό εργαστήριο = 40-45 λεπτά 
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Κύκλος: 3 εργαστήρια = 40-45 λεπτά  

 

3) Υλικά 

● Ένα έξυπνο κινητό συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, που να έχει 

εγκατεστημένη την εφαρμογή You Tube.  

● Πίνακας, μαρκαδόρος 

● Προβολέας 

● Λάπτοπ  

 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

● Παρουσίαση σε Power Point 

● Ομαδική εργασία 

● Συνομιλία/ Συζήτηση 

 

Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσόρισμα  

b) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming): YouTube 

c) Παρουσίαση Power Point/ Συζήτηση 

d) Ομαδική εργασία 

e) Παρουσίαση 

f) Σύνοψη 

g) Αξιολόγηση 

 

Γενική περιγραφή του μαθήματος (λεπτομερής περιγραφή των 

σημείων που δίνονται παραπάνω): 

 

a) Καλωσόρισμα: 

Ο εκπαιδευτής θα ξεκινήσει το εργαστήριο με την εισαγωγή του 

θέματος. 

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τον εαυτό 

τους. 
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Ο εκπαιδευτής και οι συμμετέχοντες θα θέσουν από κοινού 

κανόνες και κάθε συμμετέχων θα πει τις προσδοκίες του από το 

εργαστήριο. 

 

Διάρκεια:  20 λεπτά 

 

b) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

Οι συμμετέχοντες θα ερωτηθούν από τον εκπαιδευτή ποια είναι η 

πρώτη λέξη που συνδέεται με τη λέξη You Tube. Όλες οι ιδέες θα 

καταγραφούν  χωρίς κριτική και θα αξιολογηθούν. 

 

Διάρκεια: 5 λεπτά 

 

 

c) Παρουσίαση Power Point/ Συζήτηση  

Ο εκπαιδευτής θα έχει μια παρουσίαση power point: «Πώς να 

χρησιμοποιήσετε το You Tube»  

 

Διάρκεια: 40 minutes 

 

1. Παρακολούθηση βίντεο YouTube 

Κάντε κλικ στο παρακάτω βίντεο YouTube για την αναπαραγωγή του. 

Η παρακολούθηση βίντεο YouTube είναι αρκετά απλή. Κάθε φορά που 

παρακολουθείτε ένα βίντεο, θα βρείτε ορισμένα στοιχεία ελέγχου στο 

κάτω μέρος του βίντεο. Αυτά σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την 

ένταση του ήχου, να δείτε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, να 

ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους και πολλά άλλα. 

Κάντε κλικ στα πλήκτρα στην παρακάτω διαδραστική διαδρομή για να 

μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διάφορα στοιχεία ελέγχου στο 

πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του YouTube (Εικόνα 26). 
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Εικόνα 26 Μαθαίνοντας περισσότερα για τα στοιχεία ελέγχου 

Διαφημίσεις 

Τα βίντεο του YouTube είναι ελεύθερα για παρακολούθηση, πολλά 

από αυτά όμως περιχέουν  κάποια μορφή διαφημίσεων τρίτων, όπως 

και οι διαφημίσεις στην τηλεόραση. Οι διαφημίσεις ενδέχεται να 

εμφανίζονται πριν αρχίσει ένα βίντεο, αν και οι περισσότερες μπορούν 

να παραληφθούν μετά από μερικά δευτερόλεπτα (Εικόνα 27). 

 
Εικόνα 27 Η δυνατότητα να παραλείψετε μια διαφήμιση στο YouTube 

 

2. Συνδεθείτε στο YouTube 

Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, συνιστούμε να συνδεθείτε στο 

YouTube. Με τη σύνδεση, μπορείτε να κάνετε like   και να σχολιάζετε 

τα βίντεο που βρίσκετε, να μοιράζεστε ευκολότερα βίντεο και ακόμη και 

να ανεβάζετε και να επεξεργάζεστε τα δικά σας βίντεο. 

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Google για να συνδέεστε με το  

YouTube. Αν δεν έχετε τέτοιο λογαριασμό, απλά ακολουθείστε αυτές 

τις οδηγίες: 

 https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-

account/1/ 

από έναν λογαριασμό Google  

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/ μάθημα για να δείτε πώς 

να δημιουργήσετε έναν. 
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3. Πλοήγηση στο YouTube 

Μόλις έχετε ήδη έναν λογαριασμό Google, είστε έτοιμοι να συνδεθείτε 

και να αρχίσετε να παρακολουθείτε βίντεο. Απλώς πηγαίνετε στο 

www.youtube.com, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην επάνω δεξιά 

γωνία και πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας Google. 

Μόλις συνδεθείτε, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του YouTube και θα 

δείτε δημοφιλή και επίκαιρα βίντεο, βίντεο που σας προτείνουν και 

πολλά άλλα (Εικόνα 28). Αν δείτε ένα βίντεο που θέλετε να 

παρακολουθήσετε, απλά κάντε κλικ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 

 
Εικόνα 28 Δημοφιλή βίντεο στο YouTube 

4. Αναζήτηση βίντεο 

Η αναζήτηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε νέα βίντεο στο 

YouTube. Ας πούμε ότι ψάχνετε βίντεο σκυλιών σε skateboard. Για να 

αναζητήσετε βίντεο, απλά πληκτρολογήστε αυτό που ψάχνετε στη 

γραμμή αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Τα 

αποτελέσματα θα εμφανιστούν παρακάτω, ακριβώς όπως μια αναζήτηση 

Google. 

 
Εικόνα 29 Αναζήτηση στο YouTube 

 



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 106 of 153 
 

Εάν θέλετε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί 

Φίλτρο κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να 

βελτιώσετε τα αποτελέσματα για να αναζητήσετε βίντεο με βάση την 

ποιότητα, το μήκος ή άλλα κριτήρια. 

5. Επιλογές κοινής χρήσης 

Η κοινή χρήση είναι ίσως μία από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες 

στο YouTube. Για να μοιραστείτε ένα βίντεο, απλά κάντε κλικ στο 

πλήκτρο Κοινοποίηση (Εικόνα 30) που βρίσκεται από κάτω. 

 
Εικόνα 30 Κοινή χρήση βίντεο 

Αυτό θα ανοίξει  ένα μενού με μια ποικιλία επιλογών κοινής χρήσης. 

Μερικές από τις πιο απλές επιλογές σας επιτρέπουν να μοιραστείτε το 

βίντεο με κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter ή να 

αντιγράψετε και να επικολλήσετε έναν σύνδεσμο σε ένα βίντεο. 

6. Liking και σχολιασμός 

Η σύνδεση επιτρέπει την αλληλεπίδραση με οποιοδήποτε βίντεο 

βρίσκετε στο YouTube. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε like ή 

dislike ή να αφήσετε ένα σχόλιο για να μοιραστείτε τις σκέψεις σας. 

Κάθε φορά που βλέπετε ένα βίντεο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 

like ή dislike (Εικόνα 31) κάτω από το βίντεο. Αυτό ενημερώνει τον 

δημιουργό του βίντεο εάν σας άρεσε το βίντεο και επίσης επιτρέπει σε 

άλλους χρήστες να δουν πόσο δημοφιλές είναι το βίντεο. 

 
Εικόνα 31 Like και dislike 
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Οποιοδήποτε βίντεο σας αρέσει, θα εμφανίζεται επίσης στη λίστα 

αναπαραγωγής αγαπημένων βίντεο, στην οποία μπορείτε να 

αποκτήσετε πρόσβαση από τον Οδηγό (Εικόνα 32). 

 
Εικόνα 32 Λίστα αγαπημένων βίντεο 

 

7. Σχολιασμός σε βίντεο 

Αφού παρακολουθήσετε ένα βίντεο, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο 

στο πλαίσιο κάτω από αυτό. Τα σχόλια είναι ένας πολύ καλός τρόπος 

για να αφήσετε τον δημιουργό να μάθει πώς αισθάνεστε για ένα βίντεο 

ή για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με άλλους θεατές. Λάβετε υπόψιν ότι 

πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό Google για να αφήσετε σχόλια 

στα βίντεο του YouTube. 

Για να αφήσετε ένα σχόλιο (Εικόνα 33), πληκτρολογήστε το στο 

πλαίσιο κάτω από το βίντεο και επιλέξτε Σχόλιο. 

 
Εικόνα 33 Σχολιασμός σε βίντεο 

8. Μείνετε ασφαλείς στο Youtube 

Πολλά σχόλια στο YouTube δεν είναι πολύ ωραία. Πολλά  από αυτούς 

είναι κακά, σαρκαστικά και απλά αγενή. Θα βρείτε ακόμη και κάποια 

αρκετά επιθετικά, υποτιμητικά και με άσεμνη γλώσσα. Αυτό είναι κάτι 

που πρέπει να γνωρίζετε καθώς βυθίζεστε στον κόσμο του YouTube - 

δεν είναι όλα ωραία και καλά, όσο ίσως θα το θέλαμε. Παρόλο που 

υπάρχει πλήθος από δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο 

YouTube, υπάρχει επίσης αφθονία περιεχομένου για ενήλικες, με 
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ακατάλληλο χιούμορ, βία  όπως και  βίντεο με περιεχόμενο που 

ίσως δεν θέλετε να βλέπουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Περιορισμένη 

Λειτουργία (Εικόνα 34) για να απενεργοποιήσετε τα σχόλια από 

προεπιλογή, αν προτιμάτε. 

Ευτυχώς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιορισμένης 

Λειτουργίας του YouTube για να φιλτράρετε αυτόματα και να 

περιορίσετε τα ακατάλληλα βίντεο. 

Το άλλο κύριο χαρακτηριστικό της Περιορισμένης Λειτουργίας είναι ότι 

αυτόματα κρύβει τα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, πολλά σχόλια στο YouTube μπορούν να είναι κακά, 

σαρκαστικά και να περιέχουν επιθετική και υποτιμητική  γλώσσα. Ως 

αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να ενεργοποιούν την 

Περιορισμένη Λειτουργία ως τρόπο αποφυγής σχολίων. 

Για να ενεργοποιήσετε την Περιορισμένη λειτουργία: 

Επιλέξτε την Εικόνα Προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε 

σελίδας του YouTube (Εικόνα 34) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην 

επιλογή Περιορισμένη Λειτουργία: Απενεργοποιημένη. 

 

 
Εικόνα 34 Επιλογή Περιορισμένης Λειτουργίας: Απενεργοποιημένη 

Κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση Περιορισμένης Λειτουργίας για να 

την ενεργοποιήσετε (Εικόνα 35) στο πρόγραμμα περιήγησης. Αν 

χρησιμοποιείτε το YouTube σε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή 

συσκευή, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για να 

ενεργοποιήσετε την Περιορισμένη Λειτουργία κι εκεί.   
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Εικόνα 35 Επιλογή Περιορισμένης Λειτουργίας: Ενεργοποίηση 

Η λειτουργία Περιορισμένης Πρόσβασης θα ενεργοποιηθεί και θα 

κλειδωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Θα πρέπει να 

ξεκλειδώσετε τη λειτουργία Περιορισμένης Πρόσβασης, εάν θέλετε να 

την απενεργοποιήσετε.  

Διαπιστώσαμε ότι η Περιορισμένη Λειτουργία λειτουργεί καλά στο να 

εμποδίζει την πλειοψηφία των προφανώς ακατάλληλων βίντεο – 

δηλαδή οτιδήποτε περιέχει γυμνό, υπερβολική βία ή άσεμνη γλώσσα. 

 

9. Δημιουργία και κοινή χρήση λιστών αναπαραγωγής 

Οι λίστες αναπαραγωγής (Εικόνα 36) είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 

να οργανώσετε και να μοιραστείτε τα περιεχόμενα που βρίσκετε στο 

YouTube. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συλλέξετε μερικά από τα 

αγαπημένα σας βίντεο σχετικά με την επιστήμη, για να τα 

παρακολουθήσετε πάλι αργότερα. Μόλις δημιουργήσετε μια λίστα 

αναπαραγωγής, είναι εύκολο να την μοιραστείτε με τους φίλους σας. 

Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής: 

Εντοπίστε και επιλέξτε το κουμπί Αποθήκευση σε κάτω από το 

πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Θα εμφανιστεί ένα μενού. Από εδώ, 

μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε το βίντεο σε μια υπάρχουσα λίστα 

αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε μια νέα. Στο παράδειγμά μας, θα 

επιλέξετε Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής (Εικόνα 36). 
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Εικόνα 36 Ξεκινώντας τη δημιουργία μιας νέας λίστας αναπαραγωγής 

Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε το 

επιθυμητό επίπεδο απορρήτου για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε 

Δημιουργία (Εικόνα 37). 

 

 
Εικόνα 37 Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής 

Η λίστα αναπαραγωγής θα δημιουργηθεί. Μπορείτε πλέον να 

προσθέσετε βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής ανά πάσα στιγμή. Για να 

προβάλετε ή να διαχειριστείτε τη λίστα αναπαραγωγής (Εικόνα 38), 

μπορείτε να την επιλέξετε από τον Οδηγό. 

 
Εικόνα 38 Προβολή και διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής  

 

10. Συνδρομή στα κανάλια του YouTube  

Τα κανάλια YouTube παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα βίντεο 

από τον ίδιο δημιουργό. Η εγγραφή σε κανάλια (Εικόνα 39) μοιάζει λίγο 

με τη δημιουργία του δικού σας τηλεοπτικού δικτύου, αλλά μόνο με τα 

βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε. 
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Όποτε βλέπετε το κουμπί Εγγραφή, απλά κάντε κλικ για να εγγραφείτε 

στο συγκεκριμένο κανάλι. 

 
Εικόνα 39 Εγγραφή σε ένα κανάλι YouTubePicture  

Μόλις εγγραφείτε σε ένα κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε Συνδρομές 

στον Οδηγό (Εικόνα 40) για να δείτε τα πρόσφατα βίντεο από τα 

κανάλια που έχετε προσθέσει. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε ξεχωριστά 

κανάλια από την ενότητα Συνδρομές του Οδηγού για να δείτε 

περισσότερα βίντεο από ένα συγκεκριμένο κανάλι. 

 
Picture 40 Guide in YouTube 

Αν αναζητάτε να προσθέσετε νέα κανάλια, μπορείτε να επιλέξετε 

Αναζήτηση καναλιών (Εικόνα 41) κοντά στο κάτω μέρος του Οδηγού, 

για να δείτε τα δημοφιλή κανάλια του YouTube ταξινομημένα ανά 

κατηγορία. 

 
Εικόνα 41 Περιήγηση για κανάλια 

 

11. Ξεκινώντας με το κανάλι σας 
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Το YouTube δεν αφορά μόνο στην προβολή και τον σχολιασμό των 

βίντεο άλλων χρηστών. Πρόκειται για την ανταλλαγή και την έκφραση 

της δικής σας δημιουργικότητας. 

Θα μοιραστείτε βίντεο από το δικό σας κανάλι YouTube. Και ακόμα κι 

αν δεν έχετε μεταφορτώσει ποτέ ένα βίντεο στο YouTube, έχετε ήδη 

ένα κανάλι. Απλά επιλέξτε την εικόνα του προφίλ σας στην επάνω 

δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας του YouTube και στη συνέχεια 

επιλέξτε Το κανάλι μου (Εικόνα 42). 

 
Εικόνα 42 Ξεκινώντας με το κανάλι σας 

Μπορείτε να σκεφτείτε το κανάλι σας λίγο σαν μια σελίδα προφίλ 

σε έναν άλλο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Από προεπιλογή, θα 

εμφανίζονται τα βίντεο που σας αρέσουν και οι λίστες 

αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει. Και μόλις καταγράψετε και 

ανεβάσετε τα δικά σας βίντεο, οι άλλοι θα μπορούν να βρουν και να 

προβάλλουν το περιεχόμενό σας. 

Πριν αρχίσετε να ανεβάζετε βίντεο, υπάρχουν μερικά πράγματα που 

μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε για το κανάλι σας. Για παράδειγμα, 

ίσως θέλετε να προσαρμόσετε την τέχνη του καναλιού σας, η οποία 

είναι μια μεγάλη εικόνα που θα εμφανίζεται πίσω από το avatar σας 

κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται τη σελίδα του καναλιού σας. 

 

12. Καταγραφή των δικών σας βίντεο 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας βίντεο για το YouTube - η 

μέθοδος που επιλέγετε εξαρτάται από το είδος των βίντεο που θέλετε 

να δημιουργήσετε. 



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 113 of 153 
 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την καταγραφή περιεχομένου 

για το YouTube είναι ένα έξυπνο κινητό ή άλλη κινητή συσκευή. Επειδή 

πιθανότατα θα έχετε μαζί σας αυτές τις συσκευές ανά πάσα στιγμή, 

είναι ιδιαίτερα βολικές για τη λήψη ενός βίντεο ακριβώς τη στιγμή που 

το θέλετε. 

Ενώ μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με τη φωτογραφική μηχανή της 

συσκευής σας, τη δωρεάν εφαρμογή YouTube για κινητά, η σελίδα 

https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/youtube-for-mobile-devices/1/ 

καθιστά ιδιαίτερα εύκολη την εγγραφή, επεξεργασία και φόρτωση 

βίντεο στο YouTube απευθείας από το έξυπνο κινητό ή το tablet σας. 

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές λήψης και επεξεργασίας βίντεο τρίτων, για 

τις οποία μπορείτε να κάνετε λήψη. 

13. Ανεβάστε τα δικά σας βίντεο 

Μόλις καταγράψετε το βίντεό σας, είστε έτοιμοι να το ανεβάσετε στο 

YouTube. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Απλά επιλέξτε το κουμπί 

Upload κοντά στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας στο 

YouTube (μοιάζει με μια βιντεοκάμερα με ένα σύμβολο συν σε αυτό) 

και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βίντεό σας. 

Κατά τη μεταφόρτωση του βίντεο, θα μπορείτε να προσθέσετε μια 

περιγραφή βίντεο, να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ορατότητας (για τις οποίες 

θα μιλήσουμε παρακάτω) και άλλα. Ο χρόνος φόρτωσης θα εξαρτηθεί 

από μερικούς παράγοντες, όπως το μήκος του βίντεο και η ταχύτητα 

σύνδεσης στο internet. 

Απόρρητο βίντεο/ιδιωτικό βίντεο: 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα μπορείτε να επιλέξετε από μερικές 

ρυθμίσεις/επιλογές ορατότητας για οποιοδήποτε βίντεο μεταφορτώνετε: 

Δημόσιο: Αυτό είναι ορατό σε όλους τους χρήστες του YouTube και σε 

άλλους χρήστες στο διαδίκτυο. 
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Μη καταχωρημένο: Αυτό εμφανίζεται μόνο σε άτομα που έχουν τη 

διεύθυνση URL του βίντεο. 

Ιδιωτικό: Αυτό είναι ορατό μόνο σε εσάς και τα άτομα με τα οποία 

επιλέγετε να το μοιραστείτε (οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν 

με έναν λογαριασμό Google για να προβάλλουν το βίντεο). 

14. Κατανόηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο YouTube 

Με την πάροδο των ετών, έχουν υπάρξει αρκετές ανησυχίες περί 

πνευματικών δικαιωμάτων με το YouTube. Για παράδειγμα, πολλοί 

άνθρωποι έχουν ανεβάσει ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική 

που δεν τους ανήκε. Ο πιο απλός τρόπος για να αποφύγετε μια 

διαφωνία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι να ανεβάζετε μόνο 

βίντεο που έχετε δημιουργήσει εσείς. Αυτό συμβαίνει επειδή έχετε τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε βίντεο 

δημιουργείτε. 

  

d) Ομαδική εργασία 

Ο εκπαιδευτής θα προετοιμάσει τις ερωτήσεις από προηγουμένως. 

Θα κατανείμει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων. 

Κάθε ομάδα θα απαντήσει στις ερωτήσεις και θα ετοιμάσει τη 

σύντομη παρουσίαση. 

 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

e) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

Ο εκπαιδευτής θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την περίληψη του 

εργαστηρίου. 

Θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν τη συζήτηση 

και να ανταλλάξουν εμπειρίες 

 

Διάρκεια: 15 λεπτά 
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f) Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει κάθε συμμετέχοντα: 

 Αν το εργαστήριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του, 

προσωπικά και επαγγελματικά 

 Αν μπορούσε να κατανοήσει τον παρουσιαστή 

 Τι του άρεσε περισσότερο από το εργαστήριο 

 Τι του άρεσε λιγότερο από το εργαστήριο 

 Άλλες παρατηρήσεις 

 

 Διάρκεια: 15 λεπτά 
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8. Αναζήτηση Εργασίας: Indeed Jobs 

Introduction:  

To Indeed Jobs είναι μια μηχανή αναζήτησης που σχετίζεται με την 

απασχόληση και αφορά στις λίστες θέσεων εργασίας. 

● Υπάρχουν χιλιάδες ιστότοποι εργασίας στο διαδίκτυο, αλλά 

οι καλύτερα έχουν εργαλεία αναζήτησης που είναι απλά στη 

χρήση και προσφέρουν μια πλατφόρμα με θέσεις εργασίας 

και μηχανές αναζήτησης εργασίας. 

● Το Indeed Jobs επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει θέσεις 

εργασίας μέσα από πολλές πηγές αγγελιών εργασίας. 

● Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα βιογραφικό σημείωμα 

και να αποκτήσει έναν εξατομικευμένο σύνδεσμο 

βιογραφικού περιεχομένου, ώστε να το μοιραστεί με 

συναδέλφους και πιθανούς εργοδότες. Μπορεί να 

αναζητήσει πληροφορίες για τους μισθούς και τις τάσεις 

που υπάρχουν, ενώ υπάρχει και μια εφαρμογή αναζήτησης 

εργασίας για το κινητό. 

● Το Indeed.com έχει την εμφάνιση και την αίσθηση της 

Google. Είναι ιστοσελίδα εύχρηστη και εύκολη στην 

πλοήγηση. Συγκεντρώνει αγγελίες εργασίας από 

διαφορετικές πηγές, εξοικονομώντας έτσι τον χρόνο και την 

προσπάθεια του χρήστη. 

● Το μάθημα θα δείξει πώς μπορεί να γίνει χρήση στο  κινητό  

τηλέφωνο ορισμένων από τις λειτουργίες του ιστότοπου.  

● Τα φίλτρα αναζήτησης επιτρέπουν την αναζήτηση πιθανών 

θέσεων εργασίας ανά τοποθεσία, λέξη-κλειδί, τίτλο 

εργασίας, μισθό ή εταιρεία. 

● Αλλά, πάνω από όλα, το Indeed Jobs μπορεί να βοηθήσει 

τον χρήστη που αναζητά κάποια θέση εργασίας στην πορεία 

της διάρθρωσης της αναζήτησης εργασίας. 
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1) Σκοπός του μαθήματος: 

Στο τέλος του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 

● Να δημιουργήσει έναν λογαριασμό Indeed Jobs 

● Να αναζητήσει μια θέση εργασίας, έχοντας καταλάβει τις 

διαδικασίες φιλτραρίσματος 

● Να δημιουργήσει ένα βιογραφικό σημείωμα και μία συνοδευτική  

επιστολή 

● Να ανεβάσει ένα βιογραφικό σημείωμα και μία συνοδευτική 

επιστολή και να τα αφαιρέσει 

2) Διάρκεια: 

● 2 ωριαίες συνεδρίες 

3) Υλικά: 

● Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κινητή συσκευή με 

IOS ή Android (αν είναι δυνατόν, η διαθεσιμότητα ενός 

φορητού υπολογιστή, θα είναι εξυπηρετική) 

● Θα πρέπει να φέρουν ένα σύντομο βιογραφικό που να 

έχουν δημιουργήσει εκ των προτέρων  

 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

● Το μάθημα θα είναι πρακτικό 

● Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν μια 

συγκεκριμένη αναζήτηση 

● Εάν είναι δυνατόν, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν το 

δικό τους λογαριασμό, να γράψουν το βιογραφικό τους 
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σύμφωνα με τη διάρθρωση του Indeed Jobs και να το 

ανεβάσουν 

● Θα εργάζονται σε ζεύγη διαφορετικών δυνατοτήτων, αν 

είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια ενός μέρους του 

μαθήματος, και στη συνέχεια – ξεχωριστά - θα 

συμπληρώσουν τα αρχεία τους 

Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

● Να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό Indeed Jobs 

● Να αναζητήσουν μία θέση εργασίας, κατανοώντας τις διαδικασίες 

φιλτραρίσματος 

● Να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα και 

μία συνοδευτική επιστολή 

● Να το ανεβάσουν και να το καταργήσουν 

 

Πώς να κάνετε αναζήτηση μέσα από το Indeed Jobs 

 

Εικόνα 43 Φιλτράρισμα της αναζήτησης: Μισθός, θέση και εταιρεία, αποτελούν 
επιλογές  
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Η χώρα που μπορεί να επιλεχθεί 

Εικόνα 44 Επιλογή της χώρας 

 

Τρόπος δημιουργίας Βιογραφικού 

Το Indeed Jobs βοηθά στη δημιουργία ενός βιογραφικού, είτε με τη 

χρήση χαρακτηριστικών του Google Drive, είτε μέσω της ίδιας του της 

διάρθρωσης. 

 

Εικόνα 45 Ξεκινώντας τη χρήση του Indeed Jobs 
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Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του βιογραφικού, προσφέρονται 

συμβουλές, ανάλογα με τη χώρα, τη θέση εργασία που αναζητείται  και 

την εμπειρία. 

Επίσης, είναι διαθέσιμες πολλές μορφές βιογραφικού. 

 

Εικόνα 46 Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές μορφές βιογραφικού 

 

Εικόνα 47 Υπάρχουν πολλές διαρθρώσεις διαθέσιμες για χρήση από τον χρήστη 
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Εικόνα 48 Το Indeed Jobs προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας 

συνοδευτικής επιστολής, προσφέροντας δεκάδες υποδείγματα 

 

 

Εικόνα 49 Ένας χρήστης μπορεί να ανεβάσει το βιογραφικό του και να το 

εξατομικεύσει 
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Εικόνα 50 Ένας χρήστης μπορεί να ανεβάσει το βιογραφικό του και να το 
εξατομικεύσει  

 

 

Εικόνα 51: Ένας χρήστης μπορεί να ανεβάσει το βιογραφικό του και να το 

εξατομικεύσει  
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Αξιολόγηση 

Στο τέλος του μαθήματος/εκπαίδευσης, κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει 

να έχει ανοίξει ένα λογαριασμό, να έχει δημιουργήσει/συντάξει ένα 

απλό βιογραφικό σημείωμα και να έχει ετοιμάσει μια συνοδευτική 

επιστολή για να τα ανεβάσει και να τα αφαιρέσει. 
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9. Βελτίωση δεξιοτήτων: Αριθμομηχανή Google  

Introduction: 

Η Αριθμομηχανή Google είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για 

την πραγματοποίηση υπολογισμών, που κυμαίνονται από βασική 

αριθμητική έως πολύπλοκα μαθηματικά. 

1) Σκοπός του μαθήματος: 

1) Χρήση της Αριθμομηχανής Google στο μάθημα. Μερικοί από τους 

εκπαιδευόμενους την έχουν ήδη χρησιμοποιήσει, π.χ. όταν 

αγοράζουν μερικά πράγματα στο σούπερ μάρκετ και προσπαθούν 

να σιγουρευτούν ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσουν 

δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. 

2) Η χρήση της είναι σημαντική στο χώρο εργασίας, όταν π.χ. ένας 

υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει πόσα περισσότεραχαρτιά υγείας 

χρειάζεται να έχει στην αποθήκη του στη βάρδια του, όταν είναι 

υπεύθυνος για την καθαριότητα των αποδυτηρίων σε ένα 

γυμναστήριο (Εικόνα 52). 

 

Εικόνα 52 Αφαίρεση στην αριθμομηχανή GooglePicture 52  

a) Γνώση που πρέπει να αποκτηθεί: Εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τα οφέλη από τη χρήση της αριθμομηχανής 
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κατά την εκπαίδευσή τους, προκειμένου να γίνουν οι πιο ικανοί 

μελλοντικοί υπάλληλοιKnowledge to be acquired.  

a) Δεξιότητες: Να θυμάται ο χρήστης τι είναι πρόσθεση και 

αφαίρεση και στη συνέχεια να μάθει να χρησιμοποεί τις 

κατάλληλες λειτουργίες στο κινητό του 

b) Αξίες: Δεν υπάρχουν σχετικές αξίες 

2) Διάρκεια: 

3 συνεδρίες στην τάξη, ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τις 

χρήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ο πολλαπλασιασμός και η 

διαίρεση δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν από άτομα με 

νοητική αναπηρία, ωστόσο, μερικά από αυτά μπορούν να τα 

αξιοποιήσουν (ειδικά τον πολλαπλασιασμό). Άλλες 3 συνεδρίες θα 

είναι απαραίτητες για τον πολλαπλασιασμό και (ενδεχομένως) τη 

διαίρεση.  

3) Υλικά: 

a) Εξοπλισμός: 

● Η αριθμομηχανή Google εγκατεστημένη σε όλες τις 

συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν 

● Το Mentimeter εγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία 

● Πίνακα με χαρτιά και μαρκαδόρο ή 

● Πίνακα με μαρκαδόρο για την εκπαίδευση 

● Πίνακα πολυμέσων 

● Κάμερα και προβολέα, για προβολή στον τοίχο του τι κάνει 

ο για να το χειριστούν 

● Σύνδεση WiFi - στην τάξη (μόνο για λήψη της εφαρμογής) 

● Εκτυπωτή, μελάνια και χαρτί 

b) Υλικά που παράγονται στο έργο: 

● Βίντεο με τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τις 

συσκευές  
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4) Μεθοδολογία εργασίας: 

● Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τη χρήση της εφαρμογής 

● Κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους θα χρησιμοποιήσει την 

εφαρμογή για να προσθέσει ή να αφαιρέσει αριθμούς, αντίστοιχα 

με συγκεκριμένα θέματα (π.χ. αριθμός γραμμαρίων ζάχαρης που 

θα χρησιμοποιηθούν συνολικά για μια συγκεκριμένη ποσότητα 

καραμελών) 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται επίσης σε ομάδες 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Εάν οι εκπαιδευόμενοι δε γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, αφήστε 

τους να συστηθούν λέγοντας τουλάχιστον τα ονόματά τους και 

τον λόγο για τον οποίο είναι εκεί. Ενημερώστε ότι το θέμα της 

εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ημέρας, είναι η χρήση της 

αριθμομηχανής. Εξηγήστε τι είναι η αριθμομηχανή. 

b) Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, της εφαρμογής 

και πιθανές προφυλάξεις ασφαλείας: Δεν υπάρχουν ειδικές 

προφυλάξεις ασφαλείας. 

c) Ανεξάρτητος πειραματισμός με υλικό (hardware)/ λογισμικό: Οι 

εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να 

εκπαιδευτούν στην πρόσθεση και αφαίρεση, καθώς και στον 

πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση (στο βαθμό που μπορούν να 

κατανοήσουν αυτές τις έννοιες). 

d) Περίληψη των μαθημάτων: Θα γίνεται μετά από κάθε μάθημα. 

e) ε) Αξιολόγηση μαθήματος/εργαστηρίου 

● Θα πραγματοποιηθεί στο τέλος των μαθημάτων 

● Θα υπάρξει εξήγηση για το τι είναι η αξιολόγηση και ποια 

είναι η χρήση της 

● Πείτε: "Τώρα θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις και εσείς θα 

απαντήσετε. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις όλων ". 

● Ερωτήσεις: 

○ ○Σου αρέσει η εφαρμογή αριθμομηχανή Google; 
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○ ○Θα τη χρησιμοποιείς στην καθημερινή σου ζωή; 

○ ○Πώς αισθάνεσαι τώρα; 

○ ○Πιστεύεις ότι θα σας βοηθήσει να βρεις ή να 

διατηρήσεις μια θέση εργασίας; 

● Χρήση του Smileyometer (κλίμακα Likert με emojis) 

(Εικόνα 19) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ερωτήσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλίμακα 5 ή 3 επιλογών. 

 

●  

●  

●  

● Χρήση του  Mentimeter (περισσότερα στην ιστοσελίδα 

https://www.mentimeter.com/) 

  

Εικόνα 53 Κλίμακα Likert Smileyometer  
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10. Διαχείριση  Οικονομικών: Money Manager 

Εισαγωγή:  

Η διαχείριση οικονομικών είναι η διαδικασία παρακολούθησης της 

φορολόγησης που αφορά στα χρήματα, των επενδύσεων, του 

προϋπολογισμού, της τραπεζικών υπηρεσιών και αξιολόγησης, που 

ονομάζεται επίσης διαχείριση επενδύσεων. Η διαχείριση χρημάτων είναι 

μια στρατηγική τεχνική που κάνει τα χρήματα να αποδίδουν την 

υψηλότερη αξία επιστροφής τόκων για όποιο ποσό δαπανείται. Το 

Money Manager είναι μια εφαρμογή που μπορεί να βοηθήσει σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

1) Σκοπός του μαθήματος: Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να  

μετατρέψουν τα κέρδη τους σε επενδυτικό εργαλείο. 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί:  

● Τρόποι εξοικονόμησης χρημάτων 

● Τρόποι επένδυσης χρημάτων 

● Τρόποι παρακολούθησης της κίνησης των λογαριασμών 

b) Δεξιότητες:  

● Εγκατάσταση της εφαρμογή MoneyManager στο έξυπνο 

κινητό τους 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyt

eapps.moneymanagerfree 

● Λήψη ενός κωδικού πρόσβασης για την εφαρμογή Money 

Manager  

c) Αξίες:  

● Ευαισθητοποίηση 

● Σχεδιασμός 

● Εκμάθηση των εννοιών αύξηση και μείωση 

2) Διάρκεια: 



3. Training neeBYOD – Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή 
ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 129 of 153 
 

Θα πραγματοποιηθούν για την εκπαίδευση σε αυτήν την εφαρμογή 

ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. 4 ατομικές και 2 ομαδικές 

συνεδρίες είναι αρκετές. Κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.  

3) Υλικά: 

● Έξυπνο κινητό 

● Εικόνες χρημάτων 

4) Working methodology: 

● Διάλεξη 

● Αναπαραγωγή 

● Παρουσίαση 

● Ατομική εργασία 

● Ομαδική εργασία 

● Μελέτη περίπτωσης 

● Προβολή ταινιών 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσόρισμα στη δραστηριότητα. 

b) Για την ενημέρωση της ομάδας στόχου. Παροχή σύντομων 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ημέρας. 

Προβολή ενός σύντομου βίντεο για το θέμα (διαχείριση 

χρημάτων) εκείνης της ημέρας και συζήτηση σχετικά με το 

βίντεο. Θα γίνει προσπάθεια να μάθει ο εκπαιδευτής αν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τις εικόνες των χρημάτων ή όχι. Στη 

συνέχεια, θα τους ζητηθεί να δείξουν τις εικόνες των χρημάτων. 

Άνοιγμα του Money Manager στο έξυπνο κινητό. 

c) Ανεξάρτητος πειραματισμός με υλικό (hardware)/ λογισμικό: Θα 

τους ζητηθεί να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα από μόνοι τους. 

d) Περίληψη των μαθημάτων: Σημειώνεται πού έγιναν λάθη. 

e) Αξιολόγηση του μαθήματος: Εφαρμόζονται οι μέθοδοι της 

«αλυσίδας προς τα εμπρός» και της «αλυσίδας προς τα πίσω». Η 
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εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην εκπαίδευση δεξιοτήτων.  

6) Γενική περιγραφή του μαθήματος: Δίδονται εντολές στους 

εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιολογηθούν οι δεξιότητές τους. Για 

παράδειγμα, τους λέγεται “Ας ανοίξουμε την εφαρμογή Money 

Manager”. Είναι σημαντικό το να παρακολουθήσει ο εκπαιδευτής το πού 

οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν λανθασμένες συναλλαγές και πού 

έκαναν λάθη. Η διαδικασία στη συνέχεια επαναλαμβάνεται, και 

αντιστρόφως.   
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11. Επικοινωνία II: Gmail (δεν περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 

easy-to-read) 

Εισαγωγή: 

Το Gmail είναι μια δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

βασισμένη στο Web και ανήκει στην εταιρεία Google. Παρέχει στους 

χρήστες του έναν αριθμό δωρεάν gigabyte  αποθηκευτικού χώρου για 

μηνύματα, καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένων 

μηνυμάτων. Το Gmai επίσης οργανώνει αυτόματα τα συναφή μηνύματα 

σε μια συνομιλία. 

1) Σκοπός του μαθήματος: 

Το μάθημα θα δείξει πώς μπορεί να γίνει η χρήση ορισμένων 

χαρακτηριστικών/ εφαρμογών του Gmail και να βρεθούν τρόποι 

αποφυγής μερικών από τους κινδύνους. Ο χρήστης θα μάθει να 

δημιουργεί έναν λογαριασμό Gmail, να στέλνει και να λαμβάνει 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να τα μετακινεί σε άλλους 

φακέλους, να επιλέγει και να ταξινομεί τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ανάλογα με τη σημασία ή τη συνάφεια με τον χρήστη,  

κλπ. 

2) Διάρκεια: 

3 ωριαίες συνεδρίες 

3) Υλικά: 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κινητή συσκευή με IOS ή 

Android (αν είναι δυνατόν, θα ήταν πολύ εξυπηρετική η διαθεσιμότητα 

ενός φορητού υπολογιστή ή tablet). Είναι απαραίτητο να διαθέτουν 

έναν αριθμό τηλεφώνου για να αποκτήσουν έναν λογαριασμό Gmail.  

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

● Το μάθημα θα έχει πρακτική εξάσκηση – θα κινείται γύρω από 

όλα τα χαρακτηριστικά που προσφέρει η εφαρμογή 
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● Θα δίνονται συμβουλές που μπορεί να είναι χρήσιμες τόσο στην 

καθημερινή ζωή, όσο και στο εργασιακό περιβάλλον του χρήστη 

● Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, αλλά όχι όλα 

αυτά, το μάθημα θα λειτουργήσει με ζεύγη έμπειρων και μη 

έμπειρων εκπαιδευόμενων 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

a) Καλωσόρισμα 

b) Σκοπός του μαθήματος 

Λίστα χαρακτηριστικών (Εικόνα 54): 

 

 

 

 

 

● Προς το παρόν, προσφέρεται χωρητικότητα αποθήκευσης 15 GB 

(δωρεάν). 

● Αυτή η υπηρεσία ξεχωρίζει για τη χρήση ενός απλού και 

εξελιγμένου συστήματος αναζήτησης μηνυμάτων κειμένου, όπως 

η αλλαγή της γλώσσας, η αποστολή ενημερωτικού mail όταν ο 

χρήστης λείπει σε διακοπές, η αλλαγή των χρωμάτων κλπ. 

Επιπλέον, παρέχει έναν μηχανισμό για την επισήμανση των 

μηνυμάτων, ο οποίος διευρύνει τις δυνατότητες που προσφέρουν 

οι παραδοσιακοί φάκελοι. 

● Η διεπαφή του Gmail είναι τώρα διαθέσιμη σε σαράντα γλώσσες. 

● Χρησιμοποιεί την τεχνολογία AJAX και πρωτοπορεί στη χρήση 

της, παρόλο που έχει επίσης διεπαφή βασισμένη σε HTML + CSS 

Εικόνα 54 Η εφαρμογή Gmail 
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(χρήσιμη για παλαιότερα ή μη συμβατά προγράμματα 

περιήγησης). 

● Τα φίλτρα Gmail επιτρέπουν στον χρήστη να διαχειρίζεται τη ροή 

των εισερχόμενων μηνυμάτων. Μέσω φίλτρων, μπορεί να 

προσθέτει ετικέτες, να αρχειοθετεί, να διαγράφει, να επισημαίνει 

και να προωθεί αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, πέραν της διαχείρισης των ανεπιθύμητων 

μηνυμάτων 

● Η λειτουργία φιλτραρίσματος κατά του ανεπιθύμητου 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Gmail διαθέτει ελεγκτή 

συστήματος που επεκτείνεται στην κοινότητα: Όταν ένας χρήστης 

του Gmail χαρακτηρίσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ως ανεπιθύμητο, αυτή η ενέργεια παρέχει πληροφορίες για να 

βοηθήσει το σύστημα να αναγνωρίσει παρόμοια μηνύματα για 

όλους τους χρήστες του Gmail στο μέλλον. 

● H χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή από οποιαδήποτε 

συσκευή (tablet, κινητό, φορητό υπολογιστή, έξυπνο ρολόι κλπ.) 

(Εικόνα 55). 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση 

Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οι χρήστες θα εξασκούνται στην αποστολή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διαλογή, στη διαγραφή 

τους, κλπ., καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους σχετικά 

με τη χρήση και τις δυνατότητες του Gmail. 

Εικόνα 55 Χαρακτηριστικά του Gmail 
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12. Εκπαιδευτικά Εργαλεία II: Διαδραστικές παρουσιάσεις - 

Συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση (δεν 

περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο easy-to-read) 

Εισαγωγή: 

Οι διαδραστικές παρουσιάσεις είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη 

συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευομένων στο μάθημα. Ο βασικός 

κανόνας είναι ότι ο εκπαιδευτής ετοιμάζει μια παρουσίαση με ερωτήσεις, 

ένα κουίζ, μια δήλωση που πρέπει να αξιολογηθεί, και την παρουσιάζει 

στους εκπαιδευόμενους δίνοντάς τους μια ειδική διεύθυνση τύπου 

www, καθώς και την ταυτότητα παρουσίασης, για να καταστήσουν 

δυνατή την αλληλεπίδραση. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι διαδραστικών παρουσιάσεων ή 

κουίζ. Ορισμένοι από αυτούς θα παρουσιαστούν σε αυτό το μάθημα, με 

διαθέσιμες και προτάσεις χρήσης. Ωστόσο, ο κύριος στόχος αυτού του 

μέρους του εγχειριδίου, είναι να ενημερώσει σχετικά με τις δυνατότητες 

του και να αφήσει τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν αυτό το 

εργαλείο στην εργασία τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη 

δημιουργικότητά τους. Στο μάθημα, ο εκπαιδευτής μπορεί να βρει 

συμβουλές για το πώς να προετοιμάσει μια παρουσίαση ή ένα κουίζ και 

πώς να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Οι ενότητες των εφαρμογών για τους εκπαιδευτές είναι στα αγγλικά. Οι 

διαφάνειες και τα κουίζ για τους εκπαιδευόμενους είναι στην 

πλειοψηφία τους στη γλώσσα στην οποία ο εκπαιδευτής ετοιμάζει 

περιεχόμενο. 

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν δύο εφαρμογές. Και οι δύο διατίθενται  

δωρεάν, δίνοντας σχετικά περιορισμένες, ωστόσο σημαντικές 

δυνατότητες. 

1) Σκοπός του μαθήματος: 
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a) Γνώση που θα αποκτηθεί: Εξοικείωση των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευομένων με διαδραστικές παρουσιάσεις. 

b) Δεξιότητες: Χρήση τουMentimeter και του Kahoot 

c) Αξίες: Εισαγωγή στοιχείων gamification σε μαθήματα και σε 

βιωματικά εργαστήρια. 

2) Διάρκεια: 

30 - 45 λεπτά 

3) Υλικά: 

a) Έξυπνα κινητά ή tablet με πρόσβαση στο Internet και πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο 

b) Mentimeter (www.mentimeter.com, www.menti.com- για 

χρήστες), Kahoot (www.kahoot.comkahoot.it - γιαχρήστες) 

c) Φορητός υπολογιστής,  tablet ή έξυπνο κινητό του εκπαιδευτή 

που είναι συνδεδεμένος με τον προβολέα ή τον πίνακα 

πολυμέσων 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

a) Διαδραστική παρουσίαση 

b) Gamification 

 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος 

a) Καλωσόρισμα όλων των συμμετεχόντων. Εάν δεν γνωρίζουν ο 

ένας τον άλλο, αφήστε τους να συστηθούν λέγοντας τουλάχιστον 

τα ονόματά τους. Ενημερώστε ποιο είναι το θέμα του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

ενεργοποιήσουν τα tablet και τα έξυπνα κινητά τους, βεβαιωθείτε 

ότι έχουν όλοι πρόσβαση στο internet. 

b) Πριν από το μάθημα, ετοιμάστε μια παρουσίαση. Με την πρώτη 

απλή παρουσίαση, ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες 

ποιος έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το Mentimeter. 
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Στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ανοίξτε τη σελίδα 

www.mentimeter.com 

Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε. Συνδεθείτε στην 

εφαρμογή. 

Θα φτάσετε στην αρχική σελίδα (Εικόνα 56). 

 

Βρείτε εδώ το κουμπί "+ Νέα παρουσίαση" και πατήστε.  

 Μετά την ονομασία της παρουσίασης, το επόμενο βήμα είναι να 

επιλέξετε τον τύπο της ερώτησης. Ας επικεντρωθούμε σε δύο πολύ 

παρόμοιες και πιο δημοφιλείς: Πολλαπλή επιλογή και επιλογή εικόνας. 

Και οι δύο βασίζονται στον ίδιο κανόνα - υπάρχει μια ερώτηση και 

μερικές απαντήσεις, ο χρήστης επιλέγει μία. Στην περίπτωση επιλογής 

εικόνας - η απάντηση εμπλουτίζεται με μια φωτογραφία. Υπάρχουν 

κάποιες φωτογραφίες και GIF που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά 

όλοι μπορούν να προσθέσουν τη δική τους εικόνα. 

   

Εικόνα 56 Αρχική σελίδα στο Mentimeter 
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Η ερώτηση θα είναι: 

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Mentimeter; 

Τρεις πιθανές απαντήσεις: Ναι, όχι, δεν ξέρω. 

Οι εικόνες επιλέγονται από το σετ GIF που παρέχεται από το 

Mentimeter. Στο πεδίο αναζήτησης, μπορείτε να γράψετε π.χ. 

"Ναι" 

και θα λάβετε σχετικές εικόνες (Εικόνα 57).  

  

   Εικόα 57 “Ναι”, “Όχι” και “Δεν ξέρω” απαντήσεις είναι διαθέσιμες 

Οι διαφάνειες αποθηκεύονται αυτόματα. 

Για την πρώτη παρουσίαση, παρακαλούμε να ετοιμάσετε μια διαφάνεια 

περισσότερο. Στην ελεύθερη έκδοση, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει 

μόνο δύο διαφάνειες στην παρουσίαση. Αλλά ο αριθμός των 

παρουσιάσεων δεν είναι περιορισμένος. 

Έτσι, επιλέξτε "Προσθήκη διαφάνειας" στην κάτω αριστερή γωνία. 
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Η νέα διαφάνεια θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δημιουργούν 

ταυτόχρονα συννεφάκια ετικετών επικεντρωμένους στη δραστηριότητά 

τους στο διαδίκτυο. 

Εισαγάγετε την ερώτηση: "Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;" 

Επιτρέψτε σε κάθε συμμετέχοντα να δώσει το πολύ 3 απαντήσεις 

(επιλέξτε το σωστό αριθμό στο πεδίο "Καταχωρήσεις ανά ερωτούμενο"). 

Τώρα η παρουσίαση είναι έτοιμη για χρήση με τους συμμετέχοντες. 

Συνδέστε τη συσκευή σας με τον προβολέα. 

Κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και επιλέξτε "Παρουσιάστε" στην 

επάνω δεξιά γωνία. 

Στην οθόνη, θα εμφανιστεί η διαφάνεια αποτελεσμάτων, μαζί με 

πληροφορίες για τους χρήστες με τη διεύθυνση του ιστότοπου και την 

ταυτότητα της παρουσίασης. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες σας να 

ανοίξουν το πρόγραμμα περιήγησης στις συσκευές τους, εισαγάγετε τη 

διεύθυνση www.menti.com και εισαγάγετε τον αριθμό στο 

εμφανιζόμενο ορθογώνιο. Ζητήστε τους να απαντήσουν και να 

παρακολουθήσουν την οθόνη αποτελεσμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να σχολιάσετε 

σύντομα και να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τις προτάσεις και να 

παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα. 

Για να επιστρέψετε στην οθόνη με τις παρουσιάσεις σας - 

χρησιμοποιήστε το γρανάζι με τα εργαλεία και επιλέξτε "Αρχική σελίδα". 

c) Τώρα είναι καιρός για ένα κουίζ. Στην κατηγορία κουίζ, η σωστή 

απάντηση είναι κάτι που υπάρχει. Στο Mentimeter, μπορείτε 

επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή εμφάνισης των ταχύτερων 

χρηστών. 
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● Πριν το μάθημα - προετοιμασία της παρουσίασης με κουίζ. 

● Ας παρουσιάσουμε μια σύντομη σκηνή σε μια διαφάνεια και 

να θέσουμε τρεις ερωτήσεις. 

● Επιλέξτε το κουμπί "Νέα παρουσίαση". 

● Ως τύπος διαφάνειας επιλέξτε "Παράγραφος" και γράψτε 

εδώ: 

● Στο πεδίο "Η επικεφαλίδα σας": Ας ελέγξουμε τις γνώσεις 

σας σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

● Στο πεδίο "Παράγραφος" γράψτε ένα κείμενο: 

“Προσθέσατε έναν άγνωστο με το όνομα π.χ. Θανάση στους φίλους σας 

στο Facebook. Μια μέρα μετά, σας ζήτησε να του στείλετε τον κωδικό 

πρόσβασής σας στο Facebook”. 

“Τι θα κάνεις”? 

● Προσθέστε μια νέα διαφάνεια και επιλέξτε "Επιλογή 

απάντησης" (Εικόνα 58) μεταξύ των τύπων διαφανειών 

"Διαγωνισμοί κουίζ". Συμπληρώστε το περιεχόμενο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ερώτησή σας: Απαίτηση για τον κωδικό πρόσβασής σας. Τι θα 

κάνεις? 

Εικονα 58 Επιλογή απάντησης 
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Επιλογές: 

● Στέλνω τον κωδικό πρόσβασής μου μέσω του Facebook 

Messenger 

● Τον εμποδίζω/τον κάνω μπλοκ και τον διαγράφω από τους 

φίλους μου στο Facebook 

● Αρνούμαι και εξακολουθώ να τον έχω ανάμεσα στους 

φίλους μου στο Facebook 

Θυμηθείτε να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

Το κουίζ είναι έτοιμο. 

● Εκτελέστε την παρουσίαση κατά τη διάρκεια της τάξης -  

Ζητήστε από τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το 

www.menti.com και να δώσουν τον αριθμό παρουσίασης 

● Παρατηρήστε τα αποτελέσματα 

● Συζητήστε τα αποτελέσματα 
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d) Quiz στο Kahoot. 

Το Kahoot (Εικόνα 59) είναι μια άλλη, παρόμοια εφαρμογή. Στη 

δωρεάν έκδοση, μπορείτε να εύκολα να δημιουργήσετε κουίζ. 

Υπάρχουν περισσότερες ενδιαφέρουσες δυνατότητες στην έκδοση 

επί πληρωμή.  

 

● Ετοιμάστε ένα εύκολο κουίζ 

● Ανοίξτε τη διεύθυνση www.kahoot.com 

● Εγγραφείτε και συνδεθείτε στο Kahoot 

● Επιλέξτε το κουμπί "Δημιουργία" στην επάνω δεξιά γωνία 

● Δώστε ένα όνομα στην παρουσίασή σας 

● Προσθέστε την ερώτησή σας ως εξής: 

● Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι ..... 

● Γράψτε μερικά ονόματα πρωτευουσών ως απαντήσεις. Θυμηθείτε 

να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

Εικόνα 59  Kahoot 
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● Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα, να μειώσετε ή να αυξήσετε 

τον απαιτούμενο χρόνο για την απάντηση και να αλλάξετε σημεία 

για να απαντήσετε στην ερώτηση (Εικόνα 60). 

Επίσης:  

● Μπορείτε να προσθέσετε τις επόμενες ερωτήσεις (έως 5 στη 

δωρεάν έκδοση) ή να κάνετε κλικ στο κουμπί "Τέλος" 2 

φορές 

● Στη σελίδα του Kahoot quizzes μπορείτε να δείτε το κουίζ 

σας στη λίστα 

● Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συνδέστε τη συσκευή σας 

στον προβολέα και εκτελέστε το Kahoot 

● Επιλέξτε "Αναπαραγωγή", Κλασσική λειτουργία 

● Ζητήστε από την ομάδα σας να ανοίξει προγράμματα 

περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση kahoot 

● Μετά από αυτό, αφήστε τους να γράψουν τον αριθμό των 

κουίζ που εμφανίζεται στον προβολέα σας και κάντε κλικ 

στο "Enter". Η επόμενη ερώτηση αφορά τα ψευδώνυμα. 

Ζητήστε από την ομάδα να γράψει τα ονόματά τους και να 

επιλέξετε "OK, go". 

Εικόνα 60 Ρύθμιση 4 επιλογών 
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● Όταν έχουν συνδεθεί όλοι οι συμμετέχοντες, επιλέξτε 

"Έναρξη" και αφήστε τους να απαντήσουν. 

e) Περίληψη μαθήματος. 

Πείτε: "Σήμερα έγινε παρουσίαση κάποια διαδραστικής εφαρμογής. 

Εάν σας άρεσε, θα την χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων μας. Μπορείτε να σκεφτείτε και να προτείνετε κάποια 

θέματα για κουίζ;" Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε μια 

διαδραστική διαφάνεια. 

f) Αξιολόγηση μαθήματος. 

● Εξηγήστε στην ομάδα τι είναι αξιολόγηση και για ποιο λόγο  

γίνεται 

● Ετοιμάστε από μόνοι σας διαφάνεια με emoticons και 

ερώτηση "Πόσο σας άρεσε αυτό το είδος του μαθήματος;" 

και κάντε την παρουσίαση 

● Συζητήστε τα αποτελέσματα 
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13. Οργάνωση Χρόνου II: Ρύθμιση του ξυπνητηριού (δεν 

περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο easy-to-read) 

Εισαγωγή: 

Το ξυπνητήρι είναι ένα ρολόι που έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί έναν 

άνθρωπο σε μια καθορισμένη ώρα. Η πρωταρχική λειτουργία αυτών 

των ρολογιών είναι να ξυπνούν τους ανθρώπους από τον ύπνο της 

νύχτας ή από μια σύντομη ξεκούραση. Χρησιμοποιούνται κάποιες φορές 

και για άλλες υπενθυμίσεις. Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν 

ήχο.  

1) Purpose of class:  

Να μάθει ο χρήστης πώς να πηγαίνει εγκαίρως σε μία συνάντηση που 

έχει σχεδιάσει 

a) Γνώση που θα αποκτηθεί:  

Πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα η διαχείριση χρόνου 

b) Δεξιότητες:   

● Ρύθμιση του ρολογιού 

● Τοποθέτηση του ρολογιού στο κρεβάτι 

● Αναγνώριση αριθμών από 1 έως 24 

 

c) Αξίες: 

● Ευαισθητοποίηση 

● Σχεδιασμός 

2) Διάρκεια: 

Θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες για αυτό 

το μάθημα. 4 ατομικές και 2 ομαδικές συνεδρίες είναι αρκετές. Κάθε 

συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.  

3) Υλικά: 

● Ρολόι 
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● Πίνακες αριθμών 

● Ξυπνητήρι σε smartphone 

● Χαρτόνι 

● Κόλλα 

● Μολύβια σε διαφορετικά χρώματα 

● Καρτέλες αριθμών 

● Clock 

● Numbertables 

4) Μεθοδολογία εργασίας: 

a) Διάλεξη 

b) Παιχνίδι 

c) Ατομική εργασία 

d) Ομαδική εργασία 

e) Μελέτη σεναρίου 

f) Προβολή ταινιών 

 

5) Γενική περιγραφή του μαθήματος: 

α) Καλωσόρισμα στη δραστηριότητα. 

β) Η ενημέρωση της ομάδας στόχου. Παροχή σύντομων πληροφοριών 

για τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ημέρας. Παρακολούθηση 

σύντομης ταινίας για το θέμα της ημέρας και συζήτηση σχετικά με την 

ταινία. Θα ακολουθήσει προσπάθεια να αναγνωρίσει (ο εκπαιδευτής) 

εάν ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τους αριθμούς ή όχι. Στη συνέχεια, ο 

συμμετέχων θα κληθεί να δείξει τους αριθμούς στην καρτέλα των 

αριθμών. Μετά από αυτό, οι αριθμοί στη καρτέλα αριθμών θα κοπούν 

με ψαλίδι και θα κολληθούν στο χαρτόνι σε σχήμα ρολογιού. Μετά από 

αυτή τη δραστηριότητα παιχνιδιού, θα εμφανιστεί το σύμβολο του 

ρολογιού. Θα ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο να βρει το πλήκτρο του 

ξυπνητηριού. 
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γ) Ανεξάρτητος πειραματισμός με υλικό (hardware)/ λογισμικό: Θα 

ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν αυτή τη 

δραστηριότητα από μόνοι τους. 

δ) Περίληψη μαθήματος: Σημειώνεται πού έγιναν λάθη. 

ε) Αξιολόγηση μαθήματος/εργαστηρίου - Η εκπαίδευση ενηλίκων με NA 

πρέπει να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση 

των  δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται με δύο τρόπους ή κατευθύνσεις. Η 

πρώτη κατεύθυνση είναι η «αλυσίδα προς τα εμπρός». Η άλλη 

κατεύθυνση είναι η «αλυσίδα προς τα πίσω». 

6) Evaluation:  

Δίνονται εντολές στους εκπαιδευόμενους, για να αξιολογηθεί η 

βελτίωση των δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, "ας ρυθμίσουμε το 

ξυπνητήρι στις 7." Ο ήχος του ρολογιού αναμένεται να ακουστεί την 

αντίστοιχη ώρα. Παρακολουθούνται οι εκπαιδευόμενοι που 

πραγματοποίησαν λανθασμένες συναλλαγές και έκαναν λάθη. Και  η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, τους ζητείται 

να διακόψουν τον ήχο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάνοντάς το 

αντίστροφα.  
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