Ενότητα 5: Ηλεκτρονική Διάδραση

Ηλεκτρονική Διάδραση
Χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα
Η χρήση του διαδικτύου είναι ευρέως διαδεδομένη στις μέρες μας,
λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν.
Ενώ οι νεότερες γενιές είναι απόλυτα εξοικειωμένες με τη χρήση του,
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν το χρησιμοποιούν στη καθημερινότητα
τους.
Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτή των ηλικιωμένων: να
τους πείσει ότι "Αν μπορώ εγώ να το κάνω, μπορείτε να το κάνετε κι
εσείς!"

Ηλεκτρονική Διάδραση
Χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα
Ενώ οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από
τα πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου, τα ποσοστά χρηστών μεγαλύτερης
ηλικίας είναι πολύ μικρά.

Αυτή η ενότητα αφορά τους εκπαιδευτές που σκοπεύουν να
εκπαιδεύσουν ηλικιωμένους και συγκεκριμένα στο πώς να
χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να βελτιώσουν την καθημερινότητα
τους.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα θέματα για τα οποία οι
ηλικιωμένοι συνήθως τείνουν να δυσκολεύονται.

Ηλεκτρονική Διάδραση
Ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο
•

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
δημιουργήσουν και να χρησιμοποιούν έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

•

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία – Η διδασκαλία των ηλικιωμένων για τη χρήση των κοινωνικών μέσων
δικτύωσης (Facebook, Twitter κ.λπ.) είναι πολύ χρήσιμη γι 'αυτούς, επειδή τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή με την
οικογένεια, τους φίλους κλπ.

•

Χρήση Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών – Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος για τους ηλικιωμένους να κρατούν επαφή
με τα εγγόνια τους (και όχι μόνο) είναι εφαρμογές όπως το Viber, το Skype, το Whatsapp κλπ. Η γνώση χρήσης αυτών
των εφαρμογών είναι πιο αναγκαία από ποτέ τη σημερινή εποχή, ούτως ώστε να διατηρούν επαφή με την υπόλοιπη
οικογένεια.

•

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο – Είναι πολύ σημαντικό για ηλικιωμένους να ξέρουν πώς να αναζητήσουν
πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με διάφορα θέματα, όπως υγεία, ελεύθερος χρόνος, ασφάλιση, φόροι κτλ.

•

Χρήση Διαδικτυακής Τηλεόρασης (Web-TV) – Με τη χρήση της διαδικτυακής τηλεόρασης θα μπορούν να διανύμουν
καλύτερα το χρόνο τους, παραμένοντας ενημερωμένοι.

•

Χρήση Τηλεϊατρικής – Η χρήση του διαδικτύου για την επικοινωνία με γιατρούς, θα διευκολύνει πολύ μια διαδικασία
που πολύ συχνά είναι ιδιαίτερα κοπιαστική, και θα τους κάνει πιο ανεξάρτητους.

Χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητα
Βασικά Βήματα
Δείξτε τους πώς
μπορούν να
επικοινωνήσουν με
τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.

Εξηγείστε τους στη
δική τους γλώσσα, τη
σημασία του
διαδικτύου.

Βασικά
Βήματα
Δώστε
παραδείγματα για το
πως το διαδίκτυο θα
βελτιώσει την
καθημερινότητα
τους

Διδάξτε τους να είναι
προσεκτικοί με τα
προσωπικά τους
δεδομένα.

Χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητα
Βασικά Βήματα
Εξηγείστε τους τη σημασία του διαδικτύου στη δική τους γλώσσα
Εξηγήστε τους ότι το διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει δραματικά την
καθημερινότητα τους, να τους δώσει τη δυνατότητα να
επικοινωνούν, να έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο και να είναι πιο
ανεξάρτητοι.
Με τους σωστούς χειρισμούς και την προσεκτική χρήση, το
διαδίκτυο όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά μπορεί να τους
προσφέρει γνώση και ενημέρωση.

Χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητα
Βασικά Βήματα
Να αναζητούν αυτά που χρειάζονται
•

Εξηγήστε τους πως δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης και πως μπορούν
ανά πάσα στιγμή να βρουν αυτό που ψάχνουν.

•

Δείξτε τους πόσο εύκολο είναι να διαβάζουν νέα για τα θέματα που τους
απασχολούν

•

Αναζητήστε μαζί τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα κοινωνικά δίκτυα

•

Μάθετε τους να συντάσσουν e-mails και να στέλνουν αρχεία

Χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητα
Βασικά Βήματα
Δείξτε τους πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
Εξηγήστε τους πως μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς σε:
•

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

•

Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, κ.λπ.)

•

Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Skype, Viber, Whatsapp κ.λπ.)

Χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητα
Βασικά Βήματα
Δώστε παραδείγματα για το πως το διαδίκτυο θα βελτιώσει την
καθημερινότητα τους
Βοηθήστε τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να έχουν
πιο ευχάριστη ζωή, να ενημερώνονται για τα χόμπι τους, να παρακολουθούν
σειρές και ειδήσεις στον υπολογιστή τους.
Δείξτε τους πως να κερδίζουν χρόνο και χρήματα επικοινωνώντας με τους
γιατρούς τους μέσω των εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας.

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Εξηγήστε το πρόγραμμα περιήγησης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Κοινωνική Δικτύωση

Εφαρμογές Τηλεπικοινωνίας

Αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο

Διαδικτυακή Τηλεόραση

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
Διδάξτε τα θαύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
βοηθώντας έναν ηλικιωμένο χρήστη του διαδικτύου να
δημιουργήσει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δείξτε τους πως μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, να
επισυνάψουν αρχεία και να κάνουν πολλαπλή αποστολή.
Διαλέξτε μαζί τους τον κατάλληλο πάροχο δωρεάν ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο Internet, με γνώμονα την ευκολία χρήσης.

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Κοινωνική Δικτύωση
Βασικά βήματα:
•
Παρουσιάστε τους το σκοπό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
•

Εξηγήστε τους τα βασικά προτού προβείτε σε άνοιγμα λογαριασμού

•

Εξηγήστε τους την πολιτική απορρήτου

•

Σιγουρευτείτε ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να δεσμευτούν και να αποτελέσουν
μέλη ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης

•

Δημιουργήστε μαζί τους λογαριασμούς τους

•

Δείξτε τους πώς να προσθέσουν πληροφορίες στα προφίλ τους

•

Βοηθήστε τους να γίνουν μέλη σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε
σελίδες που αφορούν παλαιούς συλλόγους ή ενδιαφέροντα της ηλικίας τους

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Χρήση Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών
Δείξτε τους πώς να αναζητήσουν και να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή
τηλεπικοινωνιών στον υπολογιστή τους.
Δημιουργήστε λογαριασμούς και αναζητήστε μαζί τα αγαπημένα τους
πρόσωπα.
Πραγματοποιήστε συνομιλίες για να δουν στην πράξη πως λειτουργούν οι
εφαρμογές!

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο
Αναζητήστε έναν όρο στο διαδίκτυο για να τους
δείξετε πώς γίνεται. Πώς και πού γίνεται μία
αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι το πρώτο βασικό
βήμα. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν
πού να βρουν αυτό που ψάχνουν στο διαδίκτυο.
Η Google είναι η προφανής επιλογή λόγω της
ευκολίας χρήσης και της προσβασιμότητας,
υπάρχουν και άλλες επιλογές εξίσου αξιόλογες
που μπορείτε να τους δείξετε.

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Χρήση Διαδικτυακής Τηλεόρασης

Γνωρίστε τους τον κόσμο της διαδικτυακής
τηλεόρασης. Μέσω του υπολογιστή τους θα
μπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα
στιγμή τις αγαπημένες τους σειρές.
Αναζητήστε μαζί τους τις ιστοσελίδες των
αγαπημένων τους καναλιών και ψάξτε μαζί
μια δημοφιλή σειρά.

Τι πρέπει να διδαχθούν οι ηλικιωμένοι
Τηλειατρική

Εξηγήστε τους πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις εφαρμογές
τηλεπικοινωνίας για στείλουν υλικό, να μιλήσουν ή
ακόμα και να κλείσουν ραντεβού εξ αποστάσεως με
τους γιατρούς τους.

