
Digitalise me
Χαρτογράφηση δεξιοτήτων - Συγκριτική έκθεση συνεντεύξεων

Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις από τις διάφορες ενότητες
συνοψίζονται πιο κάτω:

1) Γενικές Πληροφορίες
Όλοι οι συμμετέχοντες (εκτός από ένα άτομο) απάντησαν ότι έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές
συσκευές και εργαλεία, κυρίως υπολογιστές / φορητοί υπολογιστές και smartphones. Τα
χρησιμοποιούν κυρίως για e-mail, Facebook και YouTube, με κάποιους να χρησιμοποιούν
διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης όπως το Duolingo ή Moodle, καθώς και το WhatsApp και
τους διαδικτυακούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές συσκευές είναι: έρευνες, ταινίες / σειρές,

ανάγνωση εφημερίδων, βίντεο και επικοινωνώντας με την οικογένεια και τους φίλους (πιο
έντονη έγινε η χρήση των ψηφιακών συσκευών με την πανδημία Covid-19, ειδικά ως μέσο
επικοινωνίας).

Η σχέση μεταξύ αυτού των συγκεκριμένων ατόμων τρίτης ηλικίας και της χρήσης των
ψηφιακών συσκευών/τεχνολογίας είναι γενικά θετική.

2) Πληροφορίες και Γνώση Δεδομένων

Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές και Διαδίκτυο καθημερινά για
λόγους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η χρήση γίνεται κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών,
επικοινωνία με την οικογένεια και φίλους, πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και
βιντεοκλήσεων και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook ή YouTube).

Τα άτομα τρίτης ηλικίας σπάνια χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές με
Διαδίκτυο για εργασία ή μάθηση και διαδικτυακές αγορές.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι ξέρουν να κάνουν έρευνα στο Διαδίκτυο,
αλλά το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι στην αξιολόγηση και στο φιλτράρισμα
των πηλοφοριών δηλαδή ποιες πληροφορίες είναι αληθής ή ψευδές.

Όσον αφορά την κατηγορία αυτή, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες – στα άτομα
τρίτης ηλικίας που δεν ξέρουν πώς να εκτυπώνουν / σαρώσουν έγγραφα ή πώς να
πληρώνουν λογαριασμούς στο διαδίκτυο και σε αυτούς που ξέρουν πώς να εκτελούν αυτές
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τις ενέργειες. Σχετικά με τη χρήση διαδικτυακών πληρωμών και διαδικτυακές αγορές,
εξακολουθούν να υπάρχουν άτομα που λένε ότι δεν το κάνουν από φόβο, γνωρίζοντας τους
σχετικούς κινδύνους.

3) Επικοινωνία και συνεργασία
Όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας και συνεργασίας, περισσότεροι από τους μισούς
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και εφαρμογές για να
διατηρήσουν επαφή με φίλους κυρίως μέσω των εφαρμογών Messenger και WhatsApp.
Επικοινωνούν καθημερινά με τα παιδιά, τα εγγόνια, τους φίλους ή τους συναδέλφους τους
από το Πανεπιστήμιο της τρίτης ηλικίας. Μερικοί από αυτούς που δεν χρησιμοποιούν καμία
εφαρμογή προτιμούν να χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα SMS.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν αισθάνθηκε ποτέ αποκλεισμένος από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τους φίλους ή την οικογένειά του λόγω της μη χρήσης εφαρμογών
αυτών των μέσων.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μερικές φορές έχουν δυσκολίες με τη
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο και δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτά που
βλέπουν.

4) Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
Η περίληψη αυτής της ενότητας απαντά σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την
δυνατότητα δημιουργία και τη λήψη αρχείων, τη χρήση της επεξεργασίας κειμένου Microsoft
Word, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επεξεργασία ψηφιακού
περιεχόμενο.

Η γνώση σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ των συμμετεχόντων είναι
αρκετά ελλιπής και διαφορετική.

Λίγοι παραδέχτηκαν ότι δεν ήξεραν πώς να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο ή/και να
πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις εν λόγω ενέργειες. Μια άλλη ομάδα είπε ότι θα
μπορούσαν να το κάνουν στο βασικό επίπεδο, καθώς αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες
για το σπίτι και την εργασία τους (όπως η αποστολή email ή η εκτύπωση εγγράφων).

Πολλοί από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα εκτελέσουν τις περισσότερες
δραστηριότητες, όπως μεταφόρτωση/λήψη αρχείων, δημιουργία φακέλων και σάρωση
εγγράφων, δημιουργία φυλλαδίων και παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας την επεξεργασία
κειμένου Microsoft Word, την ε Excel ή το PowerPoint. Κάποιοι από αυτούς έχουν την
ικανότητα να δημιουργήσουν ένα λογότυπο και να χρησιμοποιήσουν το Moviemaker.

Αυτές οι απαντήσεις αποδεικνύουν την ανάγκη να συνεχίσουν να επενδύουν στην
εκπαίδευση.

Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες / βίντεο χρησιμοποιώντας
κινητό τηλέφωνο ή το tablet.

5) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
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Όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα
προβλήματα ασφάλειας που συνδέονται με το Διαδίκτυο, αλλά δεν είναι εύκολο για αυτούς
να αισθάνονται ασφαλείς. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν όλοι γνωρίζουν πώς να
δημιουργήσουν έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, δεν αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς.
Μεταξύ εκείνων που κάνουν αγορές στο διαδίκτυο, λίγοι γνωρίζουν πώς να το κάνουν με
ασφάλεια.

Όσον αφορά την κοινή χρήση φωτογραφιών ή προσωπικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, οι
περισσότεροι είναι επιφυλακτικοί. Σε γενικές γραμμές, γνωρίζουν την ανάγκη προστασίας
των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν πώς να το
κάνουν.

Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τα επιβλαβή μηνύματα ή τουλάχιστον γνωρίζουν την ύπαρξή
τους και είναι προσεκτικοί όταν ανοίγουν μηνύματα από άγνωστους αποστολείς. Ενώ
ορισμένοι γνωρίζουν και μπορούν να προσδιορίσουν την αξιοπιστία των αποστολέων.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας και ανέφεραν ότι θα ήταν
χρήσιμο να αναπτυχθεί ένας «οδηγός ασφάλειας» με σημαντικές συμβουλές και
πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν για την ασφάλεια
τους στο διαδίκτυο.

6) Επίλυση προβλημάτων
Όλα τα άτομα τρίτης ηλικίας που συμμετείχαν ανέφεραν πώς ξέρουν να δουλεύουν με τις
συσκευές τους, ειδικά πώς να τις συνδέουν και να τις αποσυνδέουν με το WiFi. Περίπου οι
μισοί από τους συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να κάνουν λήψη εφαρμογών στο κινητό τους
τηλέφωνο. Αυτοί που δεν ξέρουν πώς να το κάνουν είναι γιατί δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ.

Ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι δεν είναι σε θέση να λύσουν
κανένα ψηφιακό πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς να επιλέξουν τις καταλληλότερες τεχνικές για
την επίλυση ενός ψηφιακού προβλήματος. Προτιμούν να ζητήσουν τη βοήθεια πιο έμπειρων
ανθρώπων επειδή φοβούνται να κάνουν κάτι λάθος.

Η μειονότητα των ατόμων τρίτης ηλικίας πραγματοποιεί διαδικτυακή έρευνα για να βρει
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα (π.χ. απαντήσεις σε προβλήματα υγείας, προβλήματα
αυτοκινήτων κ.λπ.)

7) Κριτικός Αλφαβητισμός
Όσον αφορά τον γραμματισμό τον κριτικό αλφαβητισμό, οι περισσότεροι συμμετέχοντες
ανέφεραν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον
τομέα, καθώς ορισμένοι από αυτούς καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την αξιολόγηση
των διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο και για να γνωρίζουν ποιες ιστοσελίδες είναι
αξιόπιστες. Συμφωνούν επίσης για τη σημασία της ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς οι
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περισσότεροι χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα καθημερινά για να ενημερώνονται και να
διαβάζουν τις ειδήσεις.

Ωστόσο, λίγοι είναι οι συμμετέχοντες που λένε ότι δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η
ακρίβεια των πληροφοριών στο διαδίκτυο και αισθάνονται ασφαλείς επειδή χρησιμοποιούν
διάφορες πηγές πληροφοριών για να τις επαληθεύσουν.

Σχεδόν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι τα cookie ή πώς
συλλέγονται οι πληροφορίες δραστηριότητάς τους στο Διαδίκτυο, αλλά γνωρίζουν ότι
χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις.

8) Επιπλέον ερωτήσεις και περίληψη
Τέλος, τέθηκαν ερωτήσεις, στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τις κύριες
αδυναμίες τους στη βασική γνώση των ψηφιακών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών, τις
ελλείψεις τους στις δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού, καθώς και αυτές που πρέπει να
αναπτυχθούν / ενημερωθούν.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι σε γενικές γραμμές η τεχνολογία είναι απαραίτητη και
κάποια θέματα είναι πολύ σημαντικά και τους ενδιαφέρει να μάθουν περισσότερες
πληροφορίες. Πιο κάτω βρίσκονται οι βασικές πληροφορίες που χρειάζονται να  μάθουν:

1. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Πώς να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, πώς να
δημιουργήσετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, πώς να προστατεύσετε την ταυτότητά σας,
πώς να κάνετε αγορές με ασφάλεια στο διαδίκτυο, πώς να εντοπίζετε επιβλαβή μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails).

2. Κριτικός Αλφαβητισμός και αξιόπιστες πηγές ειδήσεων: Πώς να εντοπίζετε ψεύτικες
ειδήσεις, πώς να αξιολογείτε πληροφορίες, μέσα και άλλα διαδικτυακά περιεχόμενα.

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Πώς να δημιουργήσετε έγγραφα / υπολογιστικά
φύλλα / παρουσιάσεις, πώς να δημιουργήσετε ψηφιακό περιεχόμενο όπως ένα βίντεο, πώς
να κατεβάσετε και να επεξεργαστείτε αρχεία, εικόνες κ.λπ.
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