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Περίπτωση Formatic 

Εισαγωγή  Το όνομα προέρχεται από την εκπαίδευση  
(FORMación), τους ηλικιωμένους (MAYores) και τις 
ΤΠΕ (TIC) στα ισπανικά. Είναι ένα σύνολο δια ζώσης 
συνεδριών σε ομάδες και / ή μεμονωμένα, για να 
εξοικειωθούν  
οι ηλικιωμένοι με τη διαχείριση συσκευών ΤΠΕ σε  
Κινητά τηλέφωνα και tablet. 

Τύπος του Οργανισμού  
που είχε εμπλοκή στο  
έργο 

Κέντρο Εκπαιδεύσεων 

Τίτλος της 
μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε 

Χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες μεθοδολογίες για 
σχεδόν κάθε τύπο επιπέδου και γνώσης που έχουν οι  
ηλικιωμένοι στο μάθημα, για να εμπλακούν πρώτα στη  
διαχείριση των συσκευών τους και στη συνέχεια  
να ασχοληθούν με τη χρήση βασικών χαρακτηριστικών 
αυτών των συσκευών και την προσφορά INTERNET 
στο χρήστη. 

Τύπος του εκπαιδευτή Ειδικοί στην εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας 

Εργαλείο/-α που  
χρησιμοποιήθηκε/-αν 

Έξυπνα τηλέφωνα, απλά τηλέφωνα, τάμπλετ 

Προκλήσεις, μυστικά  
επιτυχίας, παράγοντες  
που αποτέλεσαν  
κίνητρο 

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, smartphone 
και tablet για να μπείτε στην ψηφιακή κοινωνία. 
Εισαγωγή σε συστήματα iOS και / ή ANDROID, τόσο σε  
τηλέφωνα όσο και σε tablet, για να απαλλαγούν από  
τους τυπικούς φόβους που οι ηλικιωμένοι έχουν , όταν  
καταπιάνονται για πρώτη φορά με θέματα τεχνολογίας. 

Διδάγματα και  
προτάσεις βελτίωσης 

Η προσαρμογή είναι ζωτικής σημασίας για τους 
ηλικιωμένους και να τους δοθεί η ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν  
δεξιότητες για τη χρήση συσκευών ΤΠΕ. Γενικά, για να  
ξεκινήσετε το εργαστήριο, είναι καλό να έχετε 
πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συνεδρίες με 
όλους τους  
συμμετέχοντες  για να δείτε το επίπεδο γνώσης και την 
ικανότητά τους. Στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, η 
ομάδα πρέπει να χωριστεί σε άτομα με παρόμοιο 



επίπεδο γνώσεων. 

Χώρα Ισπανία 

Όνομα του 
Οργανισμού/ 
Εκπαιδευτικού κέντρου 

eMayores, FUNTESO 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν 

 


