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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα έκδοση δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου καθώς αυτό αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο η
συγκεκριμένο έγγραφο / στην παρούσα έκδοση.

WWW.SENIORVLOG.EU

Ενώ καταγράφεται φυσιολογική και
καθημερινή η χρήση του διαδικτύου για
τους νέους, πάνω από το 43% και το
21% των ηλικιακών ομάδων 55 έως 64
ετών και 65 έως 74 ετών αντίστοιχα, δεν
έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους
τελευταίους 3 μήνες, σύμφωνα με την έρευνα
EUROSTAT (2019).
Αν και το ψηφιακό χάσμα τείνει να βαραίνει
περισσότερο τα ηλικιωμένα άτομα, φαίνεται
πως εξακολουθεί να καθυστερεί η υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών.
Ανάμεσα στις διαδικτυακές δραστηριότητες
που κάνουν τα άτομα ηλικίας 65 -74, οι πιο
δημοφιλείς είναι η αποστολή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (44%), η αναζήτηση
πληροφοριών σχετικά με την υγεία (34%),
e-banking (31%) και βιντεοκλήσεις (24%).
Γενικότερα, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα
χρησιμοποιούν λιγότερο τεχνολογίες
πληροφόρησης και επικοινωνίας συγκριτικά
με το σύνολο του πληθυσμού. Όσον αφορά
στην παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα,
ενώ το 54% των νέων ηλικίας 17-64 στην
Ευρώπη τα χρησιμοποιούν συστηματικά, μόνο
το 18% των ατόμων ηλικίας 65-74 χρονών
είναι δραστήρια σε αυτά τα επικοινωνιακά
μέσα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
Το έργο αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις ζωές των
μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων προετοιμάζοντάς
τους να χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητες
που παρέχει το διαδίκτυο και να είναι πιο
ορατά στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργία του
πρωτοποριακού προγράμματος συμβουλευτικής
και κατάρτισης SeniorVlog θα εφοδιάσει
τους μεγαλύτερους σε ηλικίας χρήστες του
διαδικτύου με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
και ικανότητες επιτρέποντάς τους να γίνουν
δραστήριοι Vloggers στο χώρο του διαδικτύου
όπως εξίσου είναι στον πραγματικό κόσμο σήμερα.
Επίσης, το πρόγραμμα SeniorVlog θα βοηθήσει τα
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να αναπτύξουν και
μοιραστούν τις γνώσεις τους, τα ενδιαφέροντά
τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση ως φέροντες γνώσης και
εμπειρίας.
Το αποτέλεσμα του προγράμματος SeniorVlog
προσδοκεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών που θα
ενισχύσουν εκείνες τις βασικές δεξιότητες που θα
επιτρέψουν ευρύτερη συμμετοχή στα κοινωνικά
δίκτυα.

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει:
1 Μια συγκριτική έκθεση αποτελεσμάτων
έρευνας της παρουσίας των μεγαλύτερων σε
ηλικίας Vloggers στα κοινωνικά δίκτυα η οποία
συγκεντρώνει πληροφορίες από τις χώρες της
κοινοπραξίας.
2 Ένα πρόγραμμα σπουδών επιμόρφωσης το
οποίο θα ανατρέψει το ψηφιακό εμπόδιο του
«μεγάλου κόσμου των κοινωνικών δικτύων» και
στους στερεότυπου ότι το Vlogging αφορά μόνο
στους νέους.
3 Ένα Οδηγό Καθοδήγησης και Συστάσεων
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία Vloggers
το οποίο θα παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες
στους συμβούλους υποστήριξης καθώς και την
υλοποίηση ενός παρασκευαστικού σεμιναρίου
που θα προετοιμάσει τους συμβούλους για το
ρόλο τους.
4 Ένα ηλεκτρονικό οδηγό του Vlogging για
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα με πρακτικές,
σύντομες περιγραφές, χρήση σχεδιαγραμμάτων
και σχεδίων, συμβουλές και μαρτυρίες
εμπλεκόμενων σε μια ελκυστική και διαδραστική
μορφή.

