Τεύχος 2, Ιούνιος 2019

Γνωρίστε τα αποτελέσματα της «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»!
Το πρόγραμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Ψηφιακές Δεξιότητες για Άτομα Μεγαλύτερης Ηλικίας Αποτελεσματική Ψηφιακή Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες» έχει αναπτύξει ένα σύνολο
πληροφοριακών και εκπαιδευτικών προϊόντων που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν στην
3η ηλικία στην προσαρμογή τους στον ψηφιακό κόσμο και εξασφαλίζουν ότι μπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στις σωστές υπηρεσίες, να επωφεληθούν από τα οφέλη που προσφέρει το
Διαδίκτυο και να αισθάνονται σίγουροι για τη χρήση online εργαλείων για διαχείρηση θεμάτων
όπως της υγείας και της ποιότητας ζωής.
Το υλικό του προγράμματος DIGITAL ACCESS διατίθεται σε 5 γλώσσες - Αγγλικά, Βουλγαρικά,
Ισπανικά, Τσεχικά και Ελληνικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου www.digital-3rd-age.eu.

«ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» ONLINE ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι οδικοί χάρτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις
κυριότερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες σε 5
χώρες της ΕΕ - το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία,
την Ισπανία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Κάθε οδικός
χάρτης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις
δεξιότητες και τα μέσα που απαιτούνται για την
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, τους κινδύνους
ασφάλειας, συμβουλές που σχετίζονται με κάθε
υπηρεσία, καθώς και τα οφέλη που προσφέρουν σε
άτομα που τα χρησιμοποιούν. Επίσης, για διάφορες
υπηρεσίες από κάθε οδικό χάρτη έχει προσφέρεται
εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο εκμάθησης μέσα από το
εργαλείο ψηφιακής βοήθειας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΔΦΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Το Εργαλείο Ψηφιακής Βοήθειας είναι ένα
μέσο που υποστηρίζει την ψηφιακή ένταξη
των ανθρώπων που ζουν στην τρίτη ηλικία.
Περιέχει βίντεο εκμάθησης από τις 5 χώρες
εταίρους του προγράματος, που δείχνουν
στην πράξη πως πραγματοποιείται η
πρόσβαση
και
η
χρήση
διαφόρων
ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών. Το
εργαλείο αναπτύσσεται σε ειδικά σενάρια
κινουμένων σχεδίων δείχνοντας άτομα που
έχουν πρόσβαση σε πραγματικές δημόσιες
υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης
έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις
κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που
απαιτούνται για την αποτελεσματική
ψηφιακή
πρόσβαση
στις
δημόσιες
υπηρεσίες και για τη βελτίωση της
ψηφιακής γνώσης των ηλικιωμένων
“μαθητών”. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάπτυξη και τη βελτίωση των βασικών
ψηφιακών δεξιοτήτων, των ειδικών
δεξιοτήτων για την πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
και
των
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την
ασφάλεια στο διαδίκτυο, την έρευνα
συγκεκριμένων πληροφοριών κλπ. Οι
ενότητες του προγράμματος κατάρτισης
χωρίζονται σε 3 επίπεδα - αρχάριο,
ενδιάμεσο και ανεπτυγμένο και διατίθενται

στην αγγλική, βουλγαρική,
τσεχική και ελληνική γλώσσα.

ισπανική,

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – Συντονιστής
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)
AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ)
KU TU EOOD (BG)
TRADIGENIA SL (ES)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (GR)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.digital-3rd-age.eu, ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του
έργου

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

