Ενότητα 2: Ενθάρρυνση προς ηλικιωμένους για
μάθηση της τεχνολογίας

Καθορίζοντας το Πλαίσιο
•

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων (οι δημογραφικές αλλαγές))

•

Η οικονομική κρίση που επηρέασε την Ευρώπη και η προσπάθειά της για
ανάκαμψη

•

Οι σημαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες (υπηρεσίες, συντάξεις)

•

Η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας:
–
–

•

Οι γρήγορες αλλαγές αποτελούν τροχοπέδη για τους ηλικιωμένους για να ακολουθήσουν
Πολλές από τις τεχνολογικές αλλαγές αφορούν στη διαφορετική παροχή υπηρεσιών, π.χ.
η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα

Το σύνολο των εκπαιδευτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Κίνητρο: γιατί παίζει ρόλο
•
•
•
•
•

•

Πολλοί ηλικιωμένοι πιστεύουν ότι η τεχνολογία δεν τους αφορά
Κατανόηση των εμποδίων που θα εμφανιστούν κατά την εκπαίδευση
Παράθεση ρεαλιστικών λόγων και παραδειγμάτων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη μάθηση, ούτως ώστε να διατηρηθεί το κίνητρο
σε υψηλά επίπεδα
Εντοπισμός των τεχνολογιών για τις οποίες δείχνουν ενδιαφέρον οι
ηλικιωμένοι (όχι μόνο στους υπολογιστές αλλά και στα τηλέφωνα, τις
πληροφορίες, την επικοινωνία)
Παράθεση χρήσιμων πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους
ηλικιωμένους να αντιληφθούν ότι η τεχνολογία είναι προς όφελός τους
Προσαρμογή της μαθησιακής μεθοδολογίας, ούτως ώστε να είναι
χρήσιμη σε όλων των ειδών των εκπαιδευομένων (δραστήριοι και
λιγότερο δραστήριοι)

Οι Εκπαιδευτές
1. Φροντιστές και
ηλικιωμένους

εθελοντές

που

δουλεύουν

με

τους

2.

Εκπαιδευτές και άτομα που διδάσκουν πληροφορική ή
οτιδήποτε σχετικό, ειδικά σε ηλικιωμένους

3.

Οι ηλικιωμένοι - είτε νέοι και δραστήριοι, είτε μεγαλύτεροι
και λιγότερο δραστήριοι

Περίληψη Έρευνας & Παρατηρήσεις
•

Εντόπισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι καθώς και τις δυσκολίες
σε σχέση με τη διατήρηση μνήμης

•

Παροχή κινήτρου: οι ηλικιωμένοι παρακινούνται πιο εύκολα αν αντιληφθούν ότι μερικές
από τις ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της μάθησης

•

Προσάρμοσε το μάθημα στην νοοτροπία των ηλικιωμένων

•

Ανέλυσε με σαφήνεια τα πλεονεκτήματα

•

Εκπαίδευσε, εφόσον απαιτείται όποιος εκπαιδεύσει εθελοντικά

•

Ο τρόπος εκπαίδευσης ατόμων τρίτης ηλικίας είναι σημαντικός (Ενότητα 1)

•

Η τεχνολογία που τους ενδιαφέρει είναι στο δικό τους τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή
tablet. Βοηθήστε να τα ρυθμίσουν για να τα δουλέψουν για λογαριασμό τους

Παράθεση Παραδειγμάτων
•

Ανακάλυψε ενδιαφέροντα και χόμπι των εκπαιδευόμενων

•

Οικειοποίησε τον εαυτό σου με τα παραδείγματα που θα μοιραστείς

•

Σκέψου άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαν να παράσχουν κίνητρο

•

Τόνισε πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου

•

Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του εκπαιδευόμενου (πώς θα μπορούσε η
τεχνολογία να με βοηθήσει;)

•

Μοιράσου ιστορίες επί των παραδειγμάτων αυτών, με τις οποίες θα
μπορούσαν να ταυτιστούν οι ηλικιωμένοι

Τεχνολογία

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

Οικογένεια
«Η οικογένειά μου δε μένει πια κοντά μου και νιώθω απομακρυσμένος
από αυτούς»
•

Ηλεκτρονική αλληλογραφία – γρήγορη και εύκολη

•

Μηνύματα μέσω SMS, What’s App κτλ.

•

Αποστολή και λήψη φωτογραφιών

•

Facebook

Φίλοι
«Όλοι οι φίλοι μου είναι σαν και μένα, δεν είμαστε πλέον ικανοί να
βρεθούμε για τον πρωινό μας καφέ, καθώς το περπάτημα είναι πλέον
δύσκολο»
•

Ομαδική Skype συνάντηση με τη χρήση webcams

•

What’s App ομάδα

•

Ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινά ενδιαφέροντα μέσω συνημμένων και
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

•

Facebook ομάδα

Χόμπι - Πλέξιμο
«Μου αρέσει το πλέξιμο και έχω ακούσει ότι μπορεί να βρεις νέα σχέδια
στο διαδίκτυο»
•

Χρήση google ή άλλης μηχανής αναζήτησης για να ψάξει και να βρει νέα
σχέδια (αν μπορούν να εκτυπωθούν ακόμα καλύτερα)

•

Εντοπισμός ομάδων που ενδιαφέρονται επίσης για αυτή την ασχολία
(ανταλλαγή προβλημάτων και σχεδίων, γνωριμία με νέα άτομα)

•

Φωτογραφία των νέων δημιουργιών και κοινοποίηση σε οικογένεια και
φίλους

Χόμπι - Ταξίδια
«Μου αρέσουν τα ταξίδια αλλά δεν είμαι σίγουρος πού να πάω ή ανα
αποφασίσω πώς θα είναι εκεί»
• Χρήση Google για να αναζητήσουν τουριστικό γραφείο ή πληροφορίες
από ταξιδιώτες, σχετικά με τον τόπο που θα ήθελαν να επισκεφθούν

•

Ανάγνωση ταξιδιωτικών ανταποκρίσεων για το μέρος, τα ξενοδοχεία, τα
εστιατόρια και τα μέρη που πρέπει να επισκεφθούν

•

Χρήση χαρτών Google και street view για να επισκεφθούν οπτικά το
μέρος, μέσω του υπολογιστή

•

Χρήση Google images για να δουν φωτογραφίες που έχουν τραβήξει
άλλοι ταξιδιώτες

Χόμπι - Παζλ
«Μου αρέσουν τα παζλ αλλά τα τελειώνω γρήγορα και είναι αρκετά
ακριβά»
•

Υπάρχουν ιστοσελίδες που έχουν online παζλ δωρεάν

•

Μπορεί σε κάποια από τα εν λόγω sites να υπάρχουν και fora συζήτησης,
όπου μπορεί να γνωρίσει νέους ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα

Ταξιδιώτες με κινητικά προβλήματα
«Μου αρέσει να ταξιδεύω αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς θα είναι όταν φτάσω,
μιας και έχω προβλήματα στις μετακινήσεις μου»
•

Αναζήτηση οργανισμών για τουρίστες με κινητικά προβλήματα και
ενημέρωση του τί μπορούν να προσφέρουν

•

Ανάγνωση κριτικών της τοποθεσίας, του ξενοδοχείου, των εστιατορίων κτλ.

•

Χρήση χαρτών Google και street view για να επισκεφθούν οπτικά το μέρος,
μέσω του υπολογιστή

•

Οι κριτικές και οι αναφορές προσβασιμότητας είναι πολύ σημαντικές.
Ανάγνωση περισσότερης από μίας πηγής, ούτως ώστε να υπάρχει
μεγαλύτερη σιγουριά για το τί θα περιμένει

Βρίσκοντας φθηνό αεροπορικό
εισιτήριο
«Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βρω φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια που
μπορούν να παρέχουν αυτά που επιθυμώ»
•

Μπορεί να βρει όλες τις αεροπορικές εταιρίες online, με τις διαθέσιμες
πτήσεις, τιμές και υπηρεσίες

•

Υπάρχουν επίσης online ταξιδιωτικές πλατφόρμες, όπως το Opodo, το
Skyscanner και το Expedia, οι οποίες μπορούν να αναζητήσουν αεροπορικές
εταιρίες για λογαριασμό του

•

Σύγκριση τιμών και αναζήτηση ωρών πτήσης που βολεύουν τον
ενδιαφερόμενο

•

Οnline κράτηση, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του

Περιέργεια για το πώς δουλεύει κάτι
‘ Θέλω να μάθω πώς δουλεύει κάτι. Τί πρέπει να κάνω;»
•

Σχετική αναζήτηση και ανάγνωση στο Wikipedia

•

Αναζήτηση σχετικών επεξηγηματικών βίντεο στο YouTube

•

Αναζήτηση της ιστοσελίδας του κατασκευαστή για εντοπισμό και
κατέβασμα οδηγιών χρήσης

•

Αναζήτηση αναλύσεων/κριτικών σε σχετικά fora όπου μπορεί να
συμμετάσχει στη συζήτηση και να παραθέσει απορίες ή γνώμες

Ενόχληση για κάτι που δεν δουλεύει
«Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με κάτι. Δεν δουλεύει και δεν έχω τις
οδηγίες για να το επισκευάσω.»
•

Αναζήτηση σχετικών επεξηγηματικών στο YouTube

•

Εύρεση της ιστοσελίδας του κατασκευαστή (μέσω της ονομασίας του
μοντέλου) και κατέβασμα –εφόσον υπάρχει- των οδηγιών χρήσης

•

Αναζήτηση αναλύσεων/κριτικών σε σχετικά fora όπου μπορεί να
συμμετάσχει στη συζήτηση και να παραθέσει απορίες ή γνώμες

Online αγορές - Τρόφιμα
«Δυσκολεύομαι να μεταφέρω βαριές σακούλες με τρόφιμα μέχρι το σπίτι»
•

Υπάρχουν πολλά σούπερ-μάρκετ με online πλατφόρμες για αγορές μέσω
διαδικτύου

•

Χρήση των online παραγγελιών για όλων των ειδών προϊόντων, από πολύ
βαριά μέχρι και νωπά (λαχανικά, κρέατα κτλ.)

•

Παραλαβή των προϊόντων στην πόρτα του καταναλωτή

•

Θα χρειαστεί ένα λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ένας
ξεχωριστός online «λογαριασμός» με τον προμηθευτή

Online Αγορές
«Θέλω να αγοράσω ένα πλυντήριο αλλά δεν ξέρω ποιο να επιλέξω, είναι
τόσα πολλά κι έχω μπερδευτεί.»
•

Χρήση Google για αναζήτηση αναλύσεων & κριτικών για το μοντέλο του
πλυντηρίου που ενδιαφέρεται ο ηλικιωμένους

•

Αναζήτηση σε διάφορες ιστοσελίδες και πλατφόρμες για σύγκριση τιμών
και τρόπο παράδοσης προϊόντων (υπηρεσία εγκατάστασης,
αντικατάσταση με το παλιό κτλ.)

•

Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο ηλικιωμένος -είτε online, είτε με επίσκεψη
στο κατάστημα- να γνωρίζει επακριβώς τί θα αγοράσει και πόσα θα
πληρώσει

Ορολογίες
‘Πολλοί άνθρωποι γύρω μου μιλάνε συνεχώς για το Facebook. Δεν ξέρω τί
είναι ακριβώς και δεν θέλω να τους το πω.»
•

Η εκπαίδευση στην τεχνολογία θα βοηθήσει να παραμένει
ενημερωμένος για τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής

•

Μόλις μάθει ο εκπαιδευόμενος να χρησιμοποιεί της μηχανές αναζήτησης
του διαδικτύου, θα μπορεί να ψάχνει για οτιδήποτε, να ακούει
ραδιόφωνο ή να βλέπει τηλεοπτικά κανάλια

•

Εκτός των άλλων, θα μπορεί να παραμένει ενημερωμένος και θα είναι σε
θέση να επικοινωνεί

