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• Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τον
τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε, παραμένουμε
συνδεδεμένοι και εργαζόμαστε στην κοινωνία. Οι
ψηφιακές δεξιότητες είναι αναγκαίες για όλους
προκειμένου να συμμετέχουν σε διαφορετικούς
τομείς της ζωής.
• Ωστόσο, υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα για
άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους λόγω
πολλών λόγων, όπως η έλλειψη προσβασιμότητας,
οι φτωχές ψηφιακές δεξιότητες και η έλλειψη
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
• Κατά συνέπεια, τα εμπόδια που προκαλούν αυτόν
τον ψηφιακό αποκλεισμό σχετίζονται με έλλειψη
δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης που εμποδίζουν
τους ανθρώπους να συνεισφέρουν στην
κοινωνία.
• Οι ψηφιακές δεξιότητες συμβάλλουν στην
προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην
ενεργοποίηση περισσότερο συμμετοχικών πολιτών,
στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και στην
παροχή καλύτερων προοπτικών σταδιοδρομίας.

Επισκόπηση του ENTELIS+
• Το έργο ENTELIS + στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού
χάσματος ενισχύοντας τους οργανισμούς για να
συνεργαστούν στην ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών
για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων με
αναπηρίες όλων των ηλικιών.
• Το πακέτο εργασίας 1 του έργου ENTELIS + επικεντρώνεται
στη συλλογή και ανάλυση της έρευνας αιχμής στις
ψηφιακές δεξιότητες και τη διδασκαλία, σε σχέση με την
υποστηρικτική τεχνολογία (ΥΤ), την προσβασιμότητα
και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η συλλογή πληροφοριών επικεντρώθηκε στην εξέταση
των υπαρχόντων πόρων, δημοσιεύσεων, πρακτικών και
απόψεων σχετικά με τα κενά και τις ανάγκες σε σχέση
με τον ψηφιακό γραμματισμό / δεξιότητες για άτομα
με αναπηρία και ηλικιωμένα άτομα (τελικοί χρήστες):
α) στάσεις β) χρήση ΥΤ, γ) διαχείριση των δυνατοτήτων
προσβασιμότητας και δ) χρήση δημοφιλών εφαρμογών.
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Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν
τρία βασικά εργαλεία:
• Εργαλείο Συλλογής Πόρων
• Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικής
• Έρευνα Αναγκών Εκπαίδευσης - Κατάρτισης
Τα κύρια αποτελέσματα προέρχονται από το
ερωτηματολόγιο συμβουλευτικής και την έρευνα
αναγκών εκπαίδευσης - κατάρτισης. Η έρευνα για τις
ανάγκες κατάρτισης είχε ως στόχο να αποκτηθεί μια
εικόνα των αρχικών αναγκών των συνεργατών ENTELIS
+ και των πιλοτικών ιστοτόπων για την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών ενοτήτων. Τα κύρια αποτελέσματα για τα
άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους είναι:
• Ανάγκες εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικές ανάγκες
ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων είναι οι βασικές
γνώσεις ΤΠΕ, υποστηρικτικής τεχνολογίας και προτύπων
προσβασιμότητας. Επιπλέον, η γνώση των ευκαιριών που
προσφέρει η τεχνολογία σε διάφορους τομείς όπως η
εκπαίδευση, η εργασία και η κοινωνική συμμετοχή κλπ.
• Συμμετοχή: Οι άνθρωποι με αναπηρία θα συμμετέχουν
στις εκπαιδευτικές ενότητες για τη βελτίωση των
ψηφιακών δεξιοτήτων τους.
• Τύπος εκπαίδευσης: Διαδικτυακά ή δια ζώσης
μαθήματα καθώς και απομακρυσμένη υποστήριξη.
• Μορφή υλικού: Βίντεο, διαδικτυακά σεμινάρια και
διαδραστικό υλικό. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή
στον αλφαβητισμό και στις γνωστικές δεξιότητες.

Το ερωτηματολόγιο συμβουλευτικής χρησιμοποιείται
για τη συλλογή στάσεων και απόψεων των
ενδιαφερομένων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση
της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών σε
σχέση με την εκπαίδευση προσβασιμότητας και την
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τη συμπερίληψη
ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων. Τα κύρια
αποτελέσματα αυτού του εργαλείου είναι:
• Εμπειρία στην προσβασιμότητα: Μόνο λίγοι
ενδιαφερόμενοι προσφέρουν προσβάσιμα μαθήματα
και μαθήματα προσβασιμότητας.
• Επίπεδο ενδιαφέροντος για εκπαίδευση
προσβασιμότητας και ψηφιακές δεξιότητες: Είναι
υψηλότερο μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες και
χαμηλότερο μεταξύ των ηλικιωμένων.
• Γνωστικό Επίπεδο: Οι ηλικιωμένοι θεωρούνται ότι
έχουν χαμηλό επίπεδο και τα άτομα με αναπηρίες
θεωρούνται ότι έχουν μέτρια έως φτωχή γνώση ως
προς την προσβασιμότητα.
• Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης
σχετικά με την προσβασιμότητα και τις ψηφιακές
δεξιότητές τους.
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