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Τρίτη διακρατική συνάντηση. Cala Dor, Μαγιόρκα. 24 Μαΐου 2019

Οι  εταίροι  του  έργου  συζήτησαν  τις  τρέχουσες  δραστηριότητες  και
σχεδίασαν τα μελλοντικά βήματα. Ο κύριος στόχος ήταν να αναθεωρηθούν
οι μαθησιακές ενότητες πριν από τη δοκιμή στη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση
κατάρτισης προσωπικού στην Ιταλία. Συμφωνήθηκε ότι οι Ενότητες 1, 2, 3 &
5 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια να
ελεγχθούν  από  τον  Ισπανό  εταίρο.  Στη  συνέχεια,  θα  υπάρξουν  δύο
εβδομάδες μέχρι το τέλος Ιουλίου για αξιολόγηση από τη C4E (Ενότητα 4).Ενότητα 4).

Οι εταίροι συζήτησαν τις δραστηριότητες διάδοσης. Συμφωνήθηκε ότι το
έργο  DSC θα πρέπει  να δημοσιευθεί  στον  ιστότοπο  κάθε  εταίρου  και  τα
στιγμιότυπα οθόνης να δημοσιευθούν στον κύριο ιστότοπο.

   



   

Ημερομηνίες επόμενων συναντήσεων

Οι  ημερομηνίες  της  εκδήλωσης  κατάρτισης  στην  Ιταλία,  στο
Παλέρμο,  είναι  15  Σεπτεμβρίου  (ημέρα  άφιξης)-  21  Σεπτεμβρίου
(ημέρα αναχώρησης) 2019.

Η διακρατική συνάντηση του έργου στην Ελλάδα,  στον Βόλο,  θα
πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2020.

5η Συνάντηση  Εταίρων  στην  Εσθονία  –  προσωρινή  ημερομηνία
Ιούνιος 2020.

Τοπικές δραστηριότητες

Στις 28 Ιουνίου, η CESIE πραγματοποίησε μια υπέροχη συνάντηση με τους
φιλοξενούμενους  από  την  Missione  Jesus  -  Associazione  di  Promozione
Sociale για να συζητήσει την τεχνολογία και την ευημερία κατά τη διάρκεια
σύντομων  και  ευχάριστων  μη  τυπικών  δραστηριοτήτων.  Η  εκδήλωση  θα
χρησιμεύσει  ως  σημείο  αναφοράς  για  μελλοντικές  δραστηριότητες  που
σχετίζονται με το έργο DSC.

      

Εργασία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ψηφιακή Ζωή”

https://www.facebook.com/missionejesusassociazionedipromozionesociale/?__tn__=K-R&eid=ARCwPZQJcDuEUFoZMZnPayDC2P5HII1PEcF177MurEZ6WncujDsUQfeSCyvougc_GdgKg8m8XSFzF-bA&fref=mentions
https://www.facebook.com/missionejesusassociazionedipromozionesociale/?__tn__=K-R&eid=ARCwPZQJcDuEUFoZMZnPayDC2P5HII1PEcF177MurEZ6WncujDsUQfeSCyvougc_GdgKg8m8XSFzF-bA&fref=mentions


Ο κύριος σκοπός του προγράμματος Intellectual Output 1 είναι να αναπτύξει
ένα εκπαιδευτικό μάθημα "Ψηφιακή Ζωή", το οποίο αφορά τους εκπαιδευτές
ενηλίκων ως εκπαιδευτικό εργαλείο κατά την εκπαίδευση των ηλικιωμένων,
αλλά  μέρος  αυτού  (Ενότητα 4).Ενότητες  1-3)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από
ηλικιωμένους είτε κατά τη διάρκεια της οργανωμένης εκπαίδευσης είτε ως
αυτό-μάθηση. Αυτό το Πνευματικό Προϊόν O1 ανταποκρίνεται άμεσα στους
στόχους  του  έργου.  Θα  αποτελείται  από  5  ενότητες  για  εκπαιδευτές
ενηλίκων (Ενότητα 4).ενώ 3 από αυτές είναι επίσης για ηλικιωμένους) που υλοποιούνται
ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος.

Οι ενότητες του μαθήματος θα είναι οι εξής:
Ενότητα  1  -  “Τα  βασικά  για  το  διαδίκτυο  –  Τι  είναι  πραγματικά  το
διαδίκτυο;”
Ενότητα 2  -  “Πώς  να  παραμείνετε  ασφαλείς  στο  διαδίκτυο  –  Πληρωμές,
ψώνια,  τραπεζικές  συναλλαγές  χωρίς  φόβο”  –  μαζί  με  αρνητικές
περιπτώσεις που καταγράφονται ως ψηφιακή αφήγηση
Ενότητα 3 - “Πώς να μοιράζεστε πληροφορίες υπεύθυνα και να διατηρείτε
παράλληλα  την  ιδιωτικότητα”  –  μαζί  με  θετικές  περιπτώσεις  που
καταγράφονται ως ψηφιακή αφήγηση
Ενότητα  4  -  “Αξιολόγηση  των  δεξιοτήτων  και  των  ικανοτήτων  των
εκπαιδευόμενων”
Ενότητα  5  -  “Γνώση  σχετικά  με  την  επικύρωση  των  αποκτηθέντων
γνώσεων”

Αναμένεται  ότι  με  τη  χρήση  του  Ανοικτού  Εκπαιδευτικού  Πόρου,  οι
εκπαιδευτές ενηλίκων θα αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ότι η
εκπαίδευση που θα προσφέρουν θα είναι  πιο αποτελεσματική.  Αναμένεται
επίσης ότι οι ηλικιωμένοι δεν θα φοβούνται πλέον τις ψηφιακές τεχνολογίες
και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία στην καθημερινή
τους ζωή - έτσι θα κάνουν τραπεζικές συναλλαγές ή διαδικτυακές αγορές
και η ζωή τους θα γίνει πιο βολική, αλλά και δεν θα αισθάνονται ψηφιακά
αποκλεισμένοι.

Δυνατότητα μεταφοράς: Το μάθημα θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί όχι
μόνο  από  εκπαιδευτικούς  που  εργάζονται  με  ηλικιωμένους,  αλλά  και  σε
άλλες  μειονεκτούσες  ομάδες  που  δεν  είναι  εξοικειωμένες  με  τον
διαδικτυακό  κόσμο  για  διαφορετικούς  λόγους  (Ενότητα 4).χαμηλά  προσόντα  και
δεξιότητες,  φτώχεια  κ.λπ.).  Επιπλέον,  οι  ενότητες  αξιολόγησης  ή
επικύρωσης θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα από διάφορους
τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος που
θα  δημιουργηθεί  και  θα  αξιολογηθεί  μπορεί  επίσης  να  αποτελέσει
παράδειγμα  για  την  προετοιμασία  διαφόρων  εκπαιδευτικών  υλικών  για
διάφορες ομάδες-στόχους.

Δραστηριότητες διάδοσης:



   

Διάδοση  του  προγράμματος  DSC κατά  τη  διάρκεια  του  σεμιναρίου  του  προγράμματος
Erasmus+ “Άνοδος της πολιτιστική κληρονομιάς!”, 10 Ιουνίου 2019, Γουαδελούπη, Γαλλία. ”, 10 Ιουνίου 2019, Γουαδελούπη, Γαλλία. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

Ακολουθήστε  μας  στο  Facebook:
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  DigitalSeniorCitizen  /  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Το  πρόγραμμα  στρατηγικής  σύμπραξης  Erasmus+  “Digital Senior Citizen”
επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και την ευημερία των 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
τους  μονοπάτια.  Οι  εταίροι  δημιουργούν  εκπαιδευτικές  ενότητες  για  τους
εκπαιδευτικούς για να συνεργαστούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Εταίροι:   

Εσθονία        Πολωνία               Ιταλία                     Γαλλία             
Ισπανία              Ελλάδα

       

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

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.

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

