
  

         
 

“Digital Senior Citizen” 
Πρόγραμμα Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ 

Αριθμός έργου 2018-1-FR01-KA204-047895 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ №1 
Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019 

 
Το πρόγραμμα στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ ”Digital Senior Citizen” επικεντρώνεται στην 
εκπαίδευση ενηλίκων και την ευημερία ηλικιωμένων στην ηλικία των 65 ετών και άνω. Αυτοί 
οι άνθρωποι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες επειδή, ενώ 
οι νεότερες γενιές αποκτούν αυτές τις δεξιότητες πρακτικά από την παιδική ηλικία, οι 
ηλικιωμένοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία απλά επειδή οι υπολογιστές και το διαδίκτυο δεν 
υπήρχαν όταν μεγάλωναν και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν περιλαμβάνονταν στα εκπαιδευτικά 
μονοπάτια τους.  
 
Ακόμη και εκείνα τα άτομα που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ανήκουν στην ομάδα 
χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα των ψηφιακών ικανοτήτων. Το γεγονός αυτό περιορίζει 
σοβαρά τη ζωή τους, εμποδίζοντας τους να επωφεληθούν πλήρως από τον χρόνο τους ενώ 
είναι συνταξιοδοτημένοι. Επιπλέον, σήμερα δίνεται περισσότερη προσοχή στην εκπαίδευση 
των νέων και όταν υπάρχουν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που οργανώνονται για 
ηλικιωμένους, συνήθως δεν είναι σε καμία περίπτωση προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου. Είναι βασικά και τεχνικά, όπως και κάθε άλλη κατηγορία 
ΤΠΕ για αρχάριους, ανεξάρτητα από την ηλικία και τις ικανότητές τους. 
 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

o Να επεκτείνει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων με την προετοιμασία του Ανοικτού 
Εκπαιδευτικού Πόρου (ΑΕΠ) που περιλαμβάνει τα καινοτόμα, εξατομικευμένα μαθήματα 
“Ψηφιακή Ζωή” 

o Να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων, παρέχοντάς τους τη μεθοδολογία 
Ψηφιακής Αφήγησης για την κατάρτισης των εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων 

o Να αναπτύξει τον ΑΕΠ που είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων 
και των ηλικιωμένων για να υποστηρίξει την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δύο 
ομάδων 

o Να διαδώσει τα αποτελέσματα προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους εκπαιδευτές ενηλίκων και ηλικιωμένους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

 



Ομάδες-στόχοι 

o Εκπαιδευτές ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των μη επαγγελματιών, που δουλεύουν σε 
χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία ενηλίκων, 
κοινωνικά κέντρα, ενώσεις, σωματεία), 

o Εκπαιδευόμενοι μειονεκτικών ομάδων, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. 
 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Νίκαια, στη Γαλλία, 26-27 Οκτωβρίου 2018 
 

Οι εταίροι παρουσίασαν τις οργανώσεις τους, συζήτησαν βήμα προς βήμα τις δραστηριότητες 
του έργου, τις οικονομικές πτυχές, την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, το σχέδιο 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη MITRA 
FRANCE NGO.  
 

Πριν τη συνάντηση οι εταίροι υπέγραψαν τις διμερείς συμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης επανεξετάζουν και επιβεβαιώνουν τα σχέδια διαχείρισης, τα σχέδια αξιολόγησης 
κινδύνου και ιδιαίτερα τους τρόπους συμμετοχής των εκπαιδευτών ενηλίκων και των 
ηλικιωμένων από την αρχή του έργου.  
 

Οι εταίροι καθόρισαν τους ρόλους και τις ευθύνες, συζήτησαν την ανάπτυξη του ιστοτόπου, 
του λογοτύπου, του φυλλαδίου και της αφίσας, τη δομή και το περιεχόμενο του 
προγράμματος.  
 

Ο Πολωνός εταίρος διοργάνωσε μία σύντομη εκπαίδευση στο σύστημα AdminProject. 
 
 

   
 

       
 
 

 
 



Ακολουθήστε μας στη σελίδα του έργου στο Facebook: 
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/ 

 
 
Δεύτερη διακρατική συνάντηση. Rzeszow, Πολωνία, 21 Φεβρουαρίου 2019 
 
Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη Danmar Computers. Ο Pavel Smulski και η Margaret 
Miklosz παρουσίασαν τις εκδόσεις 1 & 2 του προγράμματος σπουδών που είχε ετοιμάσει ο 
Έλληνας εταίρος (UTH) σχετικά με τους σκοπούς και στόχους του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Ακολούθησαν 4 σύντομες παρουσιάσεις σχετικά με τη δουλειά που είχε 
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής σε κάθε μία από τις ενότητες 1, 2, 3 & 4 του προγράμματος.  
 
Οι εταίροι εξέτασαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις συστάσεις και συζήτησαν τα 
λεπτομερή σχέδια για την ανάπτυξη του περιεχομένου των ενοτήτων. Εκτός αυτού, οι εταίροι 
αξιολόγησαν τη συνεργασία και επικοινωνία τους και εξέτασαν ιδιαίτερα προσεκτικά τη 
διάδοση και τη διαδικασία ένταξης των ομάδων-στόχων από κάθε εταίρο.  
 
Η ομάδα διάδοσης αξιολόγησε τις δραστηριότητες και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωσή τους από κάθε εταίρο. Συμφωνήθηκε από όλους τους συνεργάτες ότι το έργο DSC θα 
δημοσιευθεί στον ιστότοπο κάθε εταίρου και στιγμιότυπα οθόνης θα δημοσιευθούν στον 
κύριο ιστότοπο.  
 

   
 

 
Ημερομηνίες ερχόμενων διακρατικών συναντήσεων: 

3η Συνάντηση κοινοπραξίας στις 24 Μαΐου 2019. 

4η Συνάντηση κοινοπραξίας στην Ελλάδα – προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2020. 

5η Συνάντηση κοινοπραξίας  στην Εσθονία – προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2020  

 

Η 3η διακρατική συνάντηση θα διοργανωθεί στην Ισπανία από τη C4E τον Μάιο 2019. Κύριος 
στόχος θα είναι η αναθεώρηση των ενοτήτων πριν τη δοκιμή του Ανοικτού Εκπαιδευτικού 
Πόρου από τους εκπαιδευτές ενηλίκων και ο σχεδιασμός των δοκιμών αυτών λεπτομερώς. Ο 
επόμενος γύρος δοκιμών για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους ηλικιωμένους με τη μορφή 
κατάρτισης και εργασίας θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο της βραχυπρόθεσμης εκδήλωσης 
κατάρτισης προσωπικού στην Ιταλία.  
 
Το περιεχόμενο στα αγγλικά θα είναι έτοιμο και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικά, θα γίνουν τα 
σχέδια για την προετοιμασία του εγχειριδίου. Οι εταίροι θα προγραμματίσουν επίσης την 

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


οργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης. Οι δραστηριότητες και η συνεργασία θα αξιολογηθούν 
(θα παρουσιαστεί έκθεση από την ομάδα αξιολόγησης), θα προγραμματιστούν οι επόμενες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και εκμετάλλευσης και της 
προετοιμασίας του σχεδίου βιωσιμότητας. 
 

Δραστηριότητες διάδοσης 

   Διάδοση του έργου DSC κατά τη διάρκεια της 

βραχυπρόθεσμης εκδήλωσης κατάρτισης προσωπικού στο 

πλαίσιο του έργου Erasmus+ “Γραμματισμός στα μέσα 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων” στο El-Rompido της 

Ισπανίας, Μάρτιος 2019.  

 

 

Διάδοση από τον Εσθονό εταίρο στο Facebook  

https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/  

και ο ιστότοπος του Eesti People to People http://www.ptpest.ee/8125.html  

 

Διάδοση από τον Πολωνό εταίρο  
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-
citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4 
 
Διάδοση από τον Έλληνα εταίρο 
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/ 
 
Εταίροι: 

MITRA FRANCE (συντονιστής)  

      Eesti People to People (Εσθονία)  

 Danmar Computers LLC (Πολωνία)  

    CESIE (Ιταλία) 

 Centre for Education (Ισπανία) 

 

 

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Ελλάδα) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/
http://www.ptpest.ee/8125.html?fbclid=IwAR34W-n9LlmmCMTeaItJDh02sUBTtY70V48PdbIIWsBPgTGtIuK5_MP-Ldo
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/


Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 


