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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

Οι υπολογιστές έχουν πλέον µπει για τα καλά στη ζωή µας. Άλλοι τους θεωρούν 
απαραίτητα εργαλεία και άλλοι «χαµένο χρόνο και κόπο». Όλοι έχουν τα επιχει-
ρήµατά τους. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του καθενός από εµάς να κρίνει τι 
είναι καλό και τι όχι και αν θέλει να το χρησιµοποιήσει, µολονότι µερικές φορές 
κάποια πράγµατα µας ωθούν προς αυτό και τελικά δεν µπορούµε να αντιδρά-
σουµε. 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για παιδιά, για παιδιά µικρά και …µεγάλα. Όσοι θέλουν 
µπορούν να ασχοληθούν µε τον κειµενογράφο, µε σκοπό να οµορφύνουν, να 
απλουστεύσουν, ή να …δυσκολέψουν την εργασία τους. Έπειτα από αρκετά 
χρόνια ενασχόλησης µε τον υπολογιστή αλλά και επαφής µε τα παιδιά, κυρίως 
του δηµοτικού, είχα την έντονη επιθυµία να γράψω αυτό το βιβλίο, ώστε να υ-
πάρχει ως µια µικρή βοήθεια και συνεισφορά µέσα στον κυκεώνα της πληροφο-
ρικής και της µάθησης. 

Ειδικότερα, το βιβλίο αυτό δεν είναι παρά µια προσπάθεια εξοικείωσης των παι-
διών µε τον επεξεργαστή κειµένου, µε απλά λόγια, µε παραδείγµατα, και … χιού-
µορ. Επιπλέον να καταλάβει ότι ο υπολογιστής θα βοηθήσει το παιδί να θυµηθεί 
και να εµπεδώσει ορισµένα γραµµατικά φαινόµενα, ιστορικά στοιχεία κ.ά.  που 
θα του δώσουν στη συνέχεια το έναυσµα, την αφορµή για περαιτέρω εξάσκηση. 
Να το βοηθήσει να καταλάβει τις δυνατότητες του υπολογιστή, και ειδικότερα 
του κειµενογράφου, σε σχέση µε τα γνωστικά του αντικείµενα, να του δείξει πώς 
µπορεί να εργαστεί, πώς να οµορφύνει την εργασία του, πώς να την εµπλουτί-
σει, και συγχρόνως να του µάθει πώς να µαθαίνει. 

ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

Με τους επεξεργαστές κειµένου µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα έγγραφο, να 
το αλλάξουµε, να το µορφοποιήσουµε, να εισαγάγουµε εικόνες, να το τυπώσου-
µε, να το δηµοσιεύσουµε στο ∆ιαδίκτυο... Είναι πολύ ισχυρά προγράµµατα και 
τα πλέον διαδεδοµένα. Υπάρχουν αρκετοί επεξεργαστές κειµένων πολλών εται-
ριών, όπως Microsoft Word, Lotus WordPro, Corel WordPerfect, Easy Office… 
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Βέβαια, χρήσιμο είναι να μη λησμονούμε ότι, όταν οι περισσότεροι μιλούν για 
επεξεργαστή κειμένου, έχουν στο μυαλό τους το Microsoft Word … 

Φιλιππούσης Γεώργιος 

δάσκαλος 

Το ταξίδι ξεκινά … 
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