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ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ #1 – ΑΠΡΊΛΗΣ 2022
SENIORVLOG: ΕΜΠΝΈΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ VLOGGERS ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΚΤΉΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ.
Το SeniorVlog είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας 5 Ευρωπαικών εταίρων που δεσμεύονται
να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να αναπτύξουν γνώση, δεξιότητα
και ικανότητα στον ψηφιακό χώρο μεταξύ ενηλίκων 60+.
Το εταιρικό έργο SeniorVlog είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη νέα ιστοσελίδα του έργου:
www.seniorvlog.eu
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μοιραστούμε όλα τα βήματα και αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ διάρκειας 31 μηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πολωνίας,
με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων, προετοιμάζοντας τους καλύτερα να αξιοποιήσουν πλήρως
τις δυνατότητες του διαδικτύου και να γίνουν πιο ορατοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καθώς για τους νέους, η χρήση του Διαδικτύου είναι συστηματική και συμβαίνει σε καθημερινή βάση,
περισσότερο από το 43% του πληθυσμού της ΕΕ-27 ηλικίας 65-74 ετών, και πάνω από το 21% των ατόμων
ηλικίας 55-64 ετών, δεν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες της έρευνας (EUROSTAT,
2019). Όσον αφορά σε παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 54% των ενηλίκων της ΕΕ-27 (17-64
ετών) το χρησιμοποιούν τακτικά, μόνο το 18% περίπου των ηλικιωμένων (65-74) δραστηριοποιούνται σε αυτά
τα μέσα επικοινωνίας. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα ισχυρό ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών. Ένας από τους
κύριους στόχους αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει καινούριες ικανότητες στους ηλικιωμένους
μαθητευόμενους με τη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης ‘SeniorVlog’
που θα εφοδιάσει τους ηλικιωμένους χρήστες του Διαδικτύου με βασικές δεξιότητες και ψηφιακές
ικανότητες. Αυτό θα τους επιτρέψει να γίνουν πιο ορατοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ενεργοί
πάροχοι περιεχομένου του διαδικτύου. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακής ετοιμότητας και ικανότητας
των ατόμων ηλικίας 60+, να τους βοηθήσουν να συμμετάσχουν ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και
να μη μένουν πίσω. Συνεπώς, το Πρόγραμμα SeniorVlog είναι επίσης ένας τρόπος ένταξης σε εκπαίδευση,
εισάγοντας την ηλικιακή ποικιλομορφία στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόγραμμα
επιχειρεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους ηλικιωμένους μαθητευόμενους να ενταχθούν σε ένα υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την διαδικτυακή του εκδοχή, με σκοπό την βελτίωση την δεξιοτήτων
των συμβούλων/μεντόρων που υποστηρίζουν άτομα 60 ετών και άνω και τους ίδιους τους ηλικιωμένους
μαθητευόμενους.

ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ ‘SENIORVLOG’ ΘΑ ΣΧΕΔΙΆΣΟΥΝ:
1. Μια καινοτόμο συγκριτική μελέτη και έκθεση σχετικά με την παρουσία των Senior Vloggers στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα συγκεντρώνει γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε όλες τις
χώρες εταίρους.

2. Πρωτόκολλο εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα σχεδιαστεί για να σπάσει
το ψηφιακό φράγμα του «μεγάλου κόσμου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και το
στερεότυπο του Vlogging που προορίζεται για σχετικά νέους ανθρώπους.
3. Οδηγός καθοδήγησης και συστάσεων για την υποστήριξη των Senior Vloggers, παρέχοντας
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους μέντορες, συμπεριλαμβανομένου ενός
εργαστηρίου για την εισαγωγή νέων μεντόρων και την προετοιμασία τους για το ρόλο αυτό.
4. Διαδικτυακή έκδοση του οδηγού Senior Vlogging ο οποίος θα έχει μια πολύ πρακτική
μορφή, βασισμένη σε σύντομες πληροφορίες κειμένου, μεγάλη χρήση αριθμών, διαγραμμάτων
και άλλων δυναμικών σχημάτων, χρήση συμβουλών και μαρτυριών των συμμετεχόντων και
μεγάλη χρήση ασκήσεων, πολυμέσων και γραφιστικής για να είναι πιο ελκυστική.
Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του έργου SeniorVlog πραγματοποιήθηκε στις 2
Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν το σχέδιο εργασίας,
γνωρίστηκαν, έμαθαν περισσότερα για τα αντίστοιχα εθνικά πλαίσια και συμφώνησαν για
τα επερχόμενα καθήκοντα. Η συνεργασία προχωρά τώρα στη συλλογή πληροφοριών για τη
συγκριτική έκθεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Το διαφημιστικό του προγράμματος είναι διαθέσιμο στα Πολωνικά, Ελληνικά, Πορτογαλλικά
και Ιταλικά: www.seniorvlog.eu/downloads
To SeniorVlog περιλαμβάνει 5 ομάδες εταίρων, προερχόμενοι από πέντε διαφορετικές χώρες
(Πολωνία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ελλάδα):
1) PCG Polska Sp. z o.o. (Polska – Lider projektu)
www.pcgpolska.pl
pcgpolska@pcgpolska.pl
2) EXELIA E.E. (Grecja)
www.exelia.gr
info@exelia.gr
3) Cyprus University of Technology (Cypr)
www.cut.ac.cy
administration@cut.ac.cy
4) APROXIMAR (Portugalia)
www.aproximar.pt
contacto@aproximar.pt
5) ANZIANI E NON SOLO (Włochy)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΌΤΕΣ:
• Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο SeniorVlog και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες ακολουθήστε τον σύνδεσμο
www.seniorvlog.eu
• Το SeniorVlog συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης: Erasmus+
2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

