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Το έργο το έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη  

της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο 

τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή  

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση  

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

• Αυτό το φυλλάδιο το φτιάξαμε  

για να έχεις τη βοήθεια που χρειάζεσαι. 

• Το φυλλάδιο αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις  

γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς κάποιες εφαρμογές  

στην κινητή σου συσκευή. 

• Θα καταλάβεις επίσης το πώς λειτουργούν 

αυτές οι εφαρμογές. 

• Μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα 

https://www.youtube.com/watch?v=T-D-

Q5p96Dw&list=PLFEkcyRzab3mp0MPEs5ruv_lBLkEpeX9B  

• Εκεί θα βρεις ένα εκπαιδευτικό βίντεο 

για καθεμιά από τις εφαρμογές.  

 

 

Μία συσκευή μπορεί να είναι: 

• Έξυπνο κινητό. 

• Τάμπλετ. 

• Σταθερός υπολογιστής. 

• Λάπτοπ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-D-Q5p96Dw&list=PLFEkcyRzab3mp0MPEs5ruv_lBLkEpeX9B
https://www.youtube.com/watch?v=T-D-Q5p96Dw&list=PLFEkcyRzab3mp0MPEs5ruv_lBLkEpeX9B
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Αν έχεις νοητική αναπηρία  

μπορείς να χρησιμοποιήσεις  

την κινητή συσκευή σου  

για να αυξήσεις 

αυτά που μπορείς να κάνεις. 

 

Μπορείς επίσης να διατηρήσεις  

αυτά που έχεις μάθει να κάνεις. 

 

Με μία κινητή συσκευή μπορείς  

να κάνεις πολλά πράγματα: 

• Συναλλαγές με τράπεζα. 

• Κλείσιμο ραντεβού. 

• Αναζήτηση εργασίας. 

 

Αν είσαι σπουδαστής 

ή εργαζόμενος  

με νοητική αναπηρία 

μπορείς κι εσύ να χρησιμοποιήσεις 

τη δική σου κινητή συσκευή 

και να συνδεθείς 

με ένα ασφαλές και δωρεάν Wi-Fi. 
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Πολλοί εργαζόμενοι  

με νοητική αναπηρία  

προτιμούν να χρησιμοποιούν  

τις δικές τους κινητές συσκευές  

παρά αυτές που τους δίνουν  

οι εργοδότες τους. 

 

Αυτό μπορείς να κάνεις κι εσύ 

για να κερδίσεις διάφορα πράγματα. 

• Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα.  

• Χαμηλό κόστος. 

 

Η τεχνολογία  

μπορεί να σε βοηθήσει  

να μάθεις καινούργια πράγματα 

και να εργαστείς. 

 

Για παράδειγμα μπορείς 

• Να δημιουργήσεις.  

• Να έχεις πρόσβαση  

σε πληροφορίες.  

• Να μαθαίνεις όποτε θέλεις. 

• Να είσαι πιο παραγωγικός.                
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Κεφάλαιο 2. Πληροφορίες για την ασφάλεια 

 

Όταν χρησιμοποιείς κάποια εφαρμογή  

πρέπει να γνωρίζεις ποιες πληροφορίες  

μπορείς να μοιραστείς  

και ποιες πληροφορίες  

δεν πρέπει να μοιραστείς. 

 

Κράτα ασφαλείς  

τις προσωπικές σου πληροφορίες. 

 

Μη μοιράζεσαι στο διαδίκτυο: 

• Το πλήρες όνομά σου. 

• Την τοποθεσία σου.  

• Τον κωδικό σου. 

 

Πρόσεξε τι είδους βίντεο και φωτογραφίες  

μοιράζεσαι στο διαδίκτυο.  

 

Μη μοιράζεσαι: 

•  Γυμνές φωτογραφίες και βίντεο. 

• Φωτογραφίες και βίντεο  

που μπορεί να σε φέρουν  

σε δύσκολη θέση. 

• Άλλες πληροφορίες  

για προσωπικά ζητήματα. 
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Μην κατεβάζεις  

εφαρμογές που δεν τις γνωρίζεις. 

 

Αν κάτι πάει στραβά  

ζήτα βοήθεια. 

 

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια  

από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι: 

• Από τους γονείς σου. 

• Από τους φίλους σου. 

• Από τους εκπαιδευτές σου. 

 

Επικοινώνησε με την αστυνομία  

για σοβαρά θέματα:  

• Για εκφοβισμό. 

• Για βιασμό. 

• Για ληστεία 

• Για επίθεση. 
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Κεφάλαιο 3. Εφαρμογές 

1. Χάρτες Google 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 Οι Χάρτες Google 

είναι μία εφαρμογή  

που βρίσκει την τοποθεσία σου  

και σε οδηγεί εκεί που θες να πας.  

 

Οι Χάρτες Google  

μπορούν επίσης να ενημερώσουν  

τους συναδέλφους σου  

για το πού βρίσκεσαι. 
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Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

τους Χάρτες Google δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

τους Χάρτες Google δωρεάν  

από το App Store. 

 

Σκέψου τι θέλεις να πετύχεις  

όταν χρησιμοποιείς  

τους Χάρτες Google. 

 Οι Χάρτες Google  σου επιτρέπουν  

να βρεις πού είσαι μέσα σε έναν χάρτη  

αν πατήσεις ένα συγκεκριμένο κουμπί. 

 

Δες στην επόμενη φωτογραφία 

ότι το κουμπί αυτό βρίσκεται κάτω δεξιά. 
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Οι Χάρτες Google  

σου επιτρέπουν να πας  

από το ένα μέρος στο άλλο  

με τον πιο βολικό τρόπο.  

 

Μπορείς να βρεις πληροφορίες  

για το πώς να πας  

στον προορισμό σου: 

• Όταν χρησιμοποιείς αυτοκίνητο. 

• Όταν χρησιμοποιείς  

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

• Όταν καλείς ταξί. 

• Όταν πας με τα πόδια. 

 

Οι Χάρτες Google  σε βοηθούν  

όταν θες να είσαι κάπου στην ώρα σου. 
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Οι Χάρτες Google σου επιτρέπουν 

να χρησιμοποιήσεις  

διαφορετικά είδη χαρτών. 

 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 

την κανονική προβολή. 

 

 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 

την προβολή δρόμου.  

 

Μίλα στο μικρόφωνο της εφαρμογής 

για να δώσεις πιο εύκολα εντολές.  
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Οι Χάρτες Google   

σου επιτρέπουν  

να μοιραστείς την τοποθεσία σου  

με κάποιον  

που εμπιστεύεσαι πραγματικά. 

 

Να θυμάσαι πάντα  

ότι αν θες να χρησιμοποιήσεις  

τους Χάρτες Google  

χρειάζεσαι σύνδεση με το διαδίκτυο. 

 

Επίσης  

αν θες να χρησιμοποιήσεις  

τους Χάρτες Google  

πρέπει να ενεργοποιήσεις  

τις Πληροφορίες Τοποθεσίας. 
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2. WhatsApp 

 

Η εφαρμογή μηνυμάτων WhatsApp  

είναι μία δωρεάν εφαρμογή  

για μηνύματα  

που μπορείς να χρησιμοποιήσεις 

στο κινητό τηλέφωνό σου. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το WhatsApp δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το WhatsApp δωρεάν  

από το App Store. 

 

Για να εγκαταστήσεις  

την εφαρμογή  

χρειάζεσαι μία κινητή συσκευή  

με σύνδεση στο διαδίκτυο  

και έναν  

ενεργό αριθμό τηλεφώνου. 
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Με το WhatsApp μπορείς να στείλεις: 

• Μηνύματα κειμένου. 

• Μηνύματα φωνής. 

• Φωτογραφίες. 

• Έγγραφα. 

• Ή τη θέση του χρήστη.  

και άλλα πράγματα. 

 

 

Μπορείς να κάνεις  

φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις. 

 

Μπορείς να έχεις επαφή  

με έναν άνθρωπο  

ή με μία ομάδα ανθρώπων. 
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Αν δε θες  

να σου μιλάει κάποιος άνθρωπος 

μπορείς να τον μπλοκάρεις.  

 

Μπορείς να φύγεις από μία ομάδα  

αν δε σου αρέσει  

η συζήτηση που γίνεται. 

 

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις  

και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σου 

αλλά πάντα  

με έναν ενεργό τηλεφωνικό αριθμό. 
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Οι πολλές συνομιλίες  

μπορεί να είναι ενοχλητικές.  

 

Δεν είναι καλό  

να είσαι μόνιμα σε σύνδεση.  

 

Δεν είναι καλό να έχεις επικοινωνία  

με όλους μα με όλους τους ανθρώπους. 
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3. TIM Be.Safe 

 

Κάποιοι άνθρωποι με νοητική αναπηρία  

έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία.  

 

Δεν μπορούν να πουν  

αυτό που χρειάζονται να πουν.  

 

Μερικές φορές  

είναι δύσκολο να τους καταλάβεις. 

 

Αν έχεις  κι εσύ δυσκολίες  

στην ομιλία σου 

μπορείς να χρησιμοποιήσεις  

μία ειδική εφαρμογή.  

 

Αυτή η εφαρμογή  

λέγεται ΤΙΜ Βe.Safe.  

 

Θα σε βοηθήσει στην επικοινωνία σου 

με άλλους ανθρώπους.  

 

 

 

Μπορείς να τη βρεις  

στο διαδικτυακό κατάστημα  

της Google. Είναι δωρεάν. 
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Μπορείς να κατεβάσεις  

την εφαρμογή ΤΙΜ Βe.Safe: 

• Στο κινητό σου. 

• Στο τάμπλετ σου. 

• Στον υπολογιστή σου. 

Αν δεν ξέρεις πώς να την κατεβάσεις 

ζήτα βοήθεια  

από κάποιον που εμπιστεύεσαι. 

 

Χρησιμοποίησε  

αυτήν την εφαρμογή: 

• Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις  

αλλά θες να δώσεις πληροφορίες  

για κάτι που σου συνέβη.  

• Επειδή χρειάζεσαι  

κάποια υποστήριξη.  

 

Μπορείς επίσης  

να τη χρησιμοποιήσεις  

με ανθρώπους που έχουν δυσκολία στην 

ομιλία τους. 

 

Στην εφαρμογή  

υπάρχουν πολλές εικόνες και λέξεις  

που δείχνουν επικίνδυνες καταστάσεις 

στο διαδίκτυο.  

 

Για παράδειγμα  

για την κλοπή του κωδικού ενός μέιλ. 
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Χρησιμοποίησε τη συσκευή  

αν έχεις συναντήσει  

κάποια επικίνδυνη κατάσταση  

στο διαδίκτυο  

και έχεις δυσκολία να μιλήσεις. 

 

Δείξε στον αστυνομικό  

ή σε κάποιον που εμπιστεύεσαι  

τι είναι αυτό που σου συνέβη. 
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4. Facebook 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Το Facebook είναι μία εφαρμογή 

κοινωνικής δικτύωσης  

που βοηθά τους ανθρώπους: 

• Να γίνουν φίλοι. 

• Να μείνουν σε επαφή. 

• Να μοιραστούν  

διάφορες δημοσιεύσεις. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Facebook δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Facebook δωρεάν  

από το App Store. 
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Μπορείς να φτιάξεις  

έναν λογαριασμό στο Facebook. 

 

Μπορείς να φτιάξεις  

έναν προσωπικό κωδικό σύνδεσης  

για τον λογαριασμό σου στο Facebook. 

 

Ας δούμε  

τι είναι αυτό που σου δίνει το Facebook. 
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Το Facebook σε βοηθά να γνωρίσεις  

περισσότερους συναδέλφους. 

 

Το Facebook σε βοηθά να βρεις  

φίλους ή ανθρώπους γύρω σου. 

 

Μπορείς εύκολα να προσθέσεις  

στους φίλους σου στο Facebook 

κάποιον που ξέρεις. 
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Αφού ο άνθρωπος αυτός  

σε δεχτεί ως φίλο του στο Facebook 

γίνεστε φίλοι στο Facebook. 

 

Μπορείς να αφαιρέσεις κάποιον  

από τη λίστα με τους φίλους σου  

στο Facebook. 

 

Με το Facebook  

μπορείς να συνομιλήσεις  

ή να στείλεις μηνύματα.   
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Το Facebook σε βοηθά  

να μοιραστείς: 

• Αυτό που σκέφτεσαι.  

• Αυτό που κάνεις  

αν κάνεις κοινοποίηση τοποθεσίας. 

 

Μπορείς να ανεβάσεις  

και να μοιραστείς φωτογραφίες. 

 

Μπορείς να αφαιρέσεις  

φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει. 
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Το Facebook  

σου επιτρέπει να δημιουργήσεις  

μία κοινωνική εκδήλωση. 

 

Σε κάθε περίπτωση  

μπορείς αν το θέλεις  

να απενεργοποιήσεις  

τον λογαριασμό σου στο Facebook. 
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5. Ημερολόγιο Google 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Το Ημερολόγιο Google  

είναι μία εφαρμογή που σε βοηθά  

να οργανώσεις τον χρόνο σου. 

 

 Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Ημερολόγιο Google δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Ημερολόγιο Google δωρεάν  

από το App Store. 
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 Μπορείς να χρησιμοποιήσεις  

το Ημερολόγιο Google  

για να σχεδιάσεις τις δραστηριότητές σου  

και να τηρήσεις το πρόγραμμά σου.  

 

Το Ημερολόγιο Google  

σου επιτρέπει να δημιουργήσεις 

και να κάνεις αλλαγές  

σε διάφορες εκδηλώσεις 

που μπορεί να θέλεις να πας. 

 

Το Ημερολόγιο Google   

σου επιτρέπει να βάλεις υπενθυμίσεις 

για να μην ξεχάσεις κάποια πράγματα.   
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Το Ημερολόγιο Google  

θα σε βοηθήσει να καλυτερεύσεις  

τον τρόπο που χρησιμοποιείς  

τον χρόνο σου. 

 Το Ημερολόγιο Google   

θα σε βοηθήσει να καλυτερεύσεις  

τις δεξιότητές σου  

στο να επικοινωνείς με τους άλλους.  

 

Όταν θυμάσαι  

αυτά που πρέπει να κάνεις 

οι άλλοι θα χαίρονται πολύ. 
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6. GeoCaching 

 

Στους ανθρώπους  

αρέσει να παίζουν κρυφτό.  

 

Τους αρέσει να ψάχνουν  

και να βρίσκουν πράγματα.  

 

Τους αρέσει να ανακαλύπτουν  

καινούργια μέρη  

και μερικά μυστηριώδη μέρη. 

 

Κάποιες φορές οι άνθρωποι  

ψάχνουν για σημαντικά μέρη  

όχι απαραίτητα για να διασκεδάσουν.  

 

Ψάχνουν να βρουν κάτι ενδιαφέρον. 
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Οι άνθρωποι που ψάχνουν  

για ένα ενδιαφέρον μέρος  

πρέπει να έχουν έναν χάρτη.  

 

Αλλά το να διαβάσεις  

έναν χάρτη από χαρτί 

μπορεί να είναι δύσκολο.  

 

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην ξέρουν  

και τελικά να τους δείξουν  

τη λάθος κατεύθυνση. 

 

 

 

 

Μπορούν επίσης να ρωτήσουν άλλους 

ανθρώπους πού να πάνε.  

 

 
 

Για αυτόν τον λόγο  

οι άνθρωποι βρήκανε  

αυτό που ονομάζουμε  

πλοηγό στο διαδίκτυο.  

 

Ο πλοηγός είναι η εφαρμογή  

που χρησιμοποιούν  

και οι οδηγοί των αυτοκινήτων  

για να φτάσουν εκεί που θέλουν.  

 

 

Στον πλοηγό υπάρχουν  

ψηφιακοί χάρτες.  

 

Ο πλοηγός μπορεί να σου δείξει προς τα 

πού να πας  
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Μπορείς επίσης  

να χρησιμοποιήσεις την εντόπιση  

για διασκέδαση.  

 

Υπάρχει ένα παιχνίδι  

που λέγεται geocaching.  

 

Μπορείς να το παίξεις  

όταν έχεις ενεργοποιήσει  

τις πληροφορίες τοποθεσίας.  

 

Σε αυτό το παιχνίδι  

ψάχνεις για κρυψώνες  

όπου κάποιοι άνθρωποι 

έχουν κρύψει διάφορα δωράκια. 

 

 Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το GeoCaching δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το GeoCaching δωρεάν  από το App Store. 
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Απλά μπες στο παιχνίδι  

και διάλεξε την κρυψώνα  

που θες να βρεις.  

 

Ο εκπαιδευτής θα σε βοηθήσει  

να χρησιμοποιήσεις το παιχνίδι  

στην κινητή συσκευή σου.  

 

Το GeoCaching  

είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι  

που μπορείς να παίξεις  

με τους φίλους σου. 
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7. YouTube 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Το YouTube  είναι μία εφαρμογή  

που μπορείς να χρησιμοποιήσεις  

με βίντεο. 

 

Μπορείς: 

• Να παρακολουθήσεις βίντεο. 

• Να ανεβάσεις βίντεο. 

• Να μοιραστείς βίντεο. 

• Να ανοίξεις ένα προσωπικό κανάλι.  

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Youtube δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Youtube δωρεάν από το App Store. 
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Σκέψου τι θέλεις να πετύχεις  

όταν χρησιμοποιείς το Youtube. 

 

Το YouTube   

σου επιτρέπει να ψάξεις  

και να παρακολουθήσεις βίντεο. 

 

Το YouTube  έχει μία επιλογή  

για να καταγράψεις  

και να ανεβάσεις τα δικά σου βίντεο. 
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Όταν χρησιμοποιείς το Youtube  

μπορείς να μοιραστείς βίντεο  

σε πλατφόρμες  

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

είναι για παράδειγμα: 

• Το Instagram. 

• Το Facebook. 

• Το WhatsApp. 

 
 
 

Το Youtube  

σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις  

το δικό σου κανάλι Youtube.  

 

Όταν έχεις  

το δικό σου κανάλι Youtube  

μπορείς να καλυτερεύσεις  

το πώς βλέπουν οι άνθρωποι  

το θέμα της νοητικής αναπηρίας. 
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 Μέσα από το Youtube  

μπορείς να έχεις  

υποστήριξη και αποδοχή. 

 

• Μπορείς να ανακαλύψεις  

άλλους ανθρώπους  

που ζουν ή σκέφτονται όπως εσύ. 

• Μπορείς  

να μοιραστείς πληροφορίες.  

• Μπορείς να αποκτήσεις εισόδημα. 
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8. Indeed Jobs 

 

To Indeed Jobs  

είναι μία μηχανή αναζήτησης  

που έχει σχέση με την εύρεση εργασίας  

και τις λίστες θέσεων εργασίας. 

 

Το Indeed Jobs  

σου επιτρέπει να κάνεις αναζήτηση  

σε πολλές πηγές αγγελιών εργασίας. 

 

Οι χρήστες μπορούν να φτιάξουν  

το βιογραφικό τους  

όταν χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία  

που τους δίνει το Indeed Jobs. 
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Οι χρήστες  

μπορούν να ανεβάσουν ένα βιογραφικό  

και να πάρουν  

έναν προσωπικό δεσμό σύνδεσης  

για να τον μοιραστούν  

με τους συναδέλφους τους. 

και με πιθανούς εργοδότες. 

 

Τα φίλτρα αναζήτησης  

σου επιτρέπουν να ψάξεις  

σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας:  

• Ανάλογα με την τοποθεσία. 

• Ανάλογα με λέξεις κλειδιά. 

• Ανάλογα με τον μισθό. 

μισθό ή εταιρεία. 



40 
 

9. Αριθμομηχανή Google 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Η αριθμομηχανή Google  

είναι μία εφαρμογή που σε βοηθά  

όταν θες να κάνεις υπολογισμούς. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

την Αριθμομηχανή Google  

δωρεάν από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

την αριθμομηχανή Google  

δωρεάν από το App Store. 
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Σκέψου τι θέλεις να πετύχεις  

όταν χρησιμοποιείς  

την Αριθμομηχανή Google. 

 

 

Η Αριθμομηχανή Google  

σου επιτρέπει να προσθέσεις  

ή να αφαιρέσεις αριθμούς.  

 

Μπορείς επίσης  

να πολλαπλασιάσεις  

ή να διαιρέσεις αριθμούς. 



42 
 

10. Money Manager 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Το Money Manager  

είναι μία εφαρμογή  

που σε βοηθά να διαχειριστείς  

τα χρήματα και τις οικονομίες σου. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Money Manager δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Money Manager δωρεάν  

από το App Store. 
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Μπορείς να φτιάξεις  

έναν προσωπικό κωδικό σύνδεσης  

για τον λογαριασμό σου  

στο Money Manager. 

 

Μπορείς να φτιάξεις  

έναν καινούργιο λογαριασμό  

στο Money Manager. 

 

Με το Money Manager  

μπορείς να φτιάξεις μία λίστα  

με τα έσοδα και τα έξοδά σου. 
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Μπορείς να προσθέσεις  

τα χρήματα που κερδίζεις. 

 

Μπορείς να αφαιρέσεις  

τα χρήματα που ξοδεύεις. 

 

Το Money Manager  

σου δίνει τη δυνατότητα  

να φτιάξεις μία γραφική παράσταση  

της κίνησης των χρημάτων σου  

για να δεις αποτελεσματικά  

τις οικονομίες και τα έξοδά σου. 

 

Σε κάθε περίπτωση  

μπορείς αν το θέλεις  

να απενεργοποιήσεις  

τον λογαριασμό σου  

στο Money Manager. 
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11. Διαδραστικές εφαρμογές 

 

Μάλλον χρησιμοποιείς  

αρκετές εφαρμογές  

στο έξυπνο κινητό σου  

ή στο τάμπλετ σου. 

 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές  

θέλουν τα μαθήματά τους  

να έχουν ενδιαφέρον.  

 

Θέλουν να μάθεις  

όσο γίνεται περισσότερα.  

 

Για αυτό κάποιες φορές  

σου δείχνουν διάφορες εικόνες  

στην οθόνη ή στον τοίχο. 

 

Η συσκευή που στέλνει τις εικόνες 

λέγεται προβολέας.  

 

Αυτό που σου δείχνει ο προβολέας  

λέγεται παρουσίαση. 
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Κάποιες φορές ο εκπαιδευτής  

θέλει οι σπουδαστές του  

να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση.  

 

Ή θέλει αυτές τις απαντήσεις  

να μπορούν να τις δουν  

όλοι στην οθόνη. 

 

Για παράδειγμα ο εκπαιδευτής  

μπορεί να θέλει να μάθει  

πόσοι άνθρωποι στην τάξη 

χρησιμοποιούν τάμπλετ.  

 

Οπότε κάνει μία ερώτηση.  

 

Αυτοί που συμμετέχουν  

απαντούν με το να χρησιμοποιούν  

την κινητή συσκευή τος.  

 

Το αποτέλεσμα  

φαίνεται στην οθόνη. 
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Μία παρουσίαση  

στην οποία μπορείς να δεις  

τις απαντήσεις 

εκείνων που συμμετέχουν από την τάξη  

λέγεται διαδραστική παρουσίαση. 

 

Διαδραστικές παρουσιάσεις  

μπορεί να φτιάξει κανείς  

όταν χρησιμοποιήσει  

την εφαρμογή Mentimeter  

ή την εφαρμογή Kahoot. 

 

Χάρη σε τέτοιες παρουσιάσεις  

μπορείς να ελέγξεις  

αν ξέρεις τη σωστή απάντηση.  

 

Μπορείς επίσης  

να περάσεις όμορφα! 
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12. Ξυπνητήρι 

 

Το Ξυπνητήρι είναι μία εφαρμογή  

που σε βοηθά  

να θυμάσαι πράγματα  

και να οργανώνεις τον χρόνο σου. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό Android  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Ξυπνητήρι δωρεάν  

από το Google Play. 

 

Αν έχεις έξυπνο κινητό iOS  

μπορείς να κατεβάσεις  

το Ξυπνητήρι δωρεάν  

από το App Store. 

 

Το Ξυπνητήρι  σε βοηθά  

να φτιάξεις μία λίστα  

με όσα πρέπει να κάνεις. 
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Το Ξυπνητήρι σε βοηθά  

να  δημιουργήσεις  

και να προγραμματίσεις μία υπενθύμιση. 

 

Μπορείς να προσθέσεις μία υπενθύμιση  

για καθένα από τα πράγματα  

που έχεις να κάνεις.  

 

Μπορείς να σβήσεις  

ή να ακυρώσεις μία υπενθύμιση  

για όποιο πράγμα έχεις να κάνεις. 

 

Το Ξυπνητήρι σε βοηθά  

να δεις πράγματα που έχεις κάνει   

και πράγματα που δεν έχεις κάνει. 


