Σεμινάρια ΕΣΗΕΑ “Πρόσβαση
στον
ψηφιακό
κόσμο
Όλοι
online”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την υλοποίηση,
για πρώτη φορά, του προγράμματος «Πρόσβαση στον Ψηφιακό
Κόσμο», το οποίο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των συνταξιούχων
– μελών, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα Νέα Μέσα και τις
Τεχνολογίες.
Μέσα από τα δωρεάν εργαστήρια, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς
να χρησιμοποιούν tablets και συσκευές αφής, να πλοηγούνται στο
Διαδίκτυο (web), να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(Social Media) και άλλες χρήσιμες εφαρμογές (π.χ. σημειώσεις,
email, χάρτες Google, e-banking, taxis, e-gov, skype, Teams
Microsoft android, Zoom, Google Hangouts Meet κ.ά.), κάνοντας
πιο εύκολη την καθημερινότητά τους και την επικοινωνία με τους
άλλους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ώστε να παρέχει βασικές
σταδιακά, να εμβαθύνει και
προχωρημένων, βάζοντας σε
έχουν αποκτήσει εμπειρικά.

είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο,
γνώσεις στους αρχάριους, αλλά,
να συμπληρώνει τις γνώσεις των πιο
τάξη διάσπαρτες πληροφορίες που

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 17 Μαρτίου και θα
πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, Τετάρτη και
Παρασκευή και ώρες 9.30-11.30 π.μ., για να ολοκληρωθούν σε 10
επιμέρους δίωρα μαθήματα, στις 21 Απριλίου. Σημειώνεται ότι
στις 16 Απριλίου δεν θα γίνει μάθημα, το οποίο θα αναπληρωθεί
στις 21/4 (ημέρα Τετάρτη).
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, την οποία η «ACTA, Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ» διαθέτει
με ευγενική χορηγία στην ΕΣΗΕΑ.

Πριν τις 17 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ένα προκαταρκτικό,
ειδικό, δίωρο μάθημα, για την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με
την πλατφόρμα και το περιβάλλον εργασίας.
ΣΤΟΧΟΣ
Το πρόγραμμα επιδιώκει:
·Να προσφέρει στα μέλη της Ενώσεως, με περιορισμένες ψηφιακές
δεξιότητες, τα εργαλεία εκείνα που θα τους χρειαστούν,
προκειμένου να «γεφυρώσουν» το χάσμα, το οποίο η έκρηξη της
τεχνολογικής εξέλιξης επέφερε στο δημοσιογραφικό λειτούργημα
και να διατηρήσουν ενεργή τη σχέση τους με τα Μέσα.
Ιδιαίτερα, μετά τον τελευταίο χρόνο της επιδημίας και των
πολύμηνων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, αναδείχθηκε η σημασία του
Διαδικτύου για την κοινωνικοποίηση, αλληλεπίδραση και
αυτονομία των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, τα οποία για την
προστασία τους οδηγήθηκαν σε φυσική απομόνωση.
·Να διευκολύνει την καθημερινότητα των συναδέλφων με την
εκμάθηση απλών λειτουργιών και εφαρμογών για τις σχέσεις τους
με το Δημόσιο (taxis, e-gov κλπ),
τις Τράπεζες και τις
ψηφιακές πλατφόρμες των ασφαλιστικών ταμείων, όπως ο ΕΔΟΕΑΠ.
·Να τους φέρει πιο κοντά στους αγαπημένους τους με τη βοήθεια
των ψηφιακών πλατφορμών (Skype, Teams, Zoom, Facetime κ.ά.).
·Να τους δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές
αγορές (σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ).
·Να τους εκπαιδεύσει για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
·Να τους μάθει πώς να ενημερώνονται και πώς να ψυχαγωγούνται
στον χώρο του Διαδικτύου (ενημερωτικά sites, συνδρομητικές
υπηρεσίες ψυχαγωγίας π.χ. ertfix).
Για τη συμμετοχή
προτεραιότητας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
τη συμμετοχή τους στο e-mail seminaria@esiea.gr ή τηλεφωνικά,
στο 210-3675402, έως και την Τετάρτη, 10 Μαρτίου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

