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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ №3
Σεπτέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020

Βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης. Παλέρμο, Ιταλία, 16-20 Σεπτεμβρίου 
2019

Οι  εταίροι  παρουσίασαν  και  ολοκλήρωσαν  το  πρόγραμμα  σπουδών  και
δοκίμασαν  πέντε  ενότητες   εκμάθησης  για  εκπαιδευτές  ενηλίκων  και
ηλικιωμένους. 
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”
Οι εταίροι συζήτησαν επίσης την εφαρμογή Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου
και την εργασία στην Εικονική Πλατφόρμα. Η μεθοδολογία της κατάρτισης
των  ηλικιωμένων  με  τη  χρήση  προγραμμάτων  ΑΕΠ  -ασκήσεις,  εργαλεία
αξιολόγησης- ήταν επίσης στη συζήτηση.

     



      
Εργασία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ψηφιακή Ζωή” 

Οι εταίροι ανέπτυξαν ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ψηφιακή
Ζωή" και τις μετέφρασαν από τα αγγλικά στις εθνικές γλώσσες - Γαλλικά,
Ιταλικά,  Ελληνικά,  Εσθονικά,  Ισπανικά  και  Πολωνικά.  Ο  Ανοικτός
Εκπαιδευτικός Πόρος με το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό μάθημα «Ψηφιακή
ζωή» δοκιμάστηκε με εκπαιδευτές ενηλίκων (20 από τη χώρα κάθε εταίρου).
Τώρα το υλικό του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ηλικιωμένους είτε
κατά την οργανωμένη εκπαίδευση είτε ως αυτό-μάθηση.

Μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης: https  ://  dsc  .  erasmus  .  site  /  digital  -  life  -  
training  -  course  /  

Δραστηριότητες διάδοσης
 
  Διάδοση  του  προγράμματος  DSC για  τους
συμμετέχοντες  στο  πρόγραμμα  στρατηγικής
σύμπραξης  Erasmus+  “Γραμματισμός  στα
μέσα  επικοινωνίας  και  στην  πληροφόρηση
στην  εκπαίδευση  ενηλίκων”  και  για  τα  μέλη

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/
https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/


του  προσωπικού  της  Κροατικής  Υπηρεσίας  Ηλεκτρονικών
Μέσων: https://www.zeneimediji.hr/ στο  Ζάγκρεμπ  της  Κροατίας,  στις  26
Φεβρουαρίου 2020.

   Δραστηριότητα διάδοσης από Εσθονούς και
Γάλλους  εταίρους  κατά  τη  διάρκεια  του
εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο του
προγράμματος  στρατηγικής  σύμπραξης
Erasmus+  “Στόχοι  βιώσιμης  ανάπτυξης  και
οικολογική  επιχειρηματικότητα”  στο  Μιλάνο,
στις 13 Φεβρουαρίου 2020.

 Διάδοση έργου DSC από την ομάδα της Mitra 
France κατά τη διάρκεια του έργου Erasmus+ 
“DigiView” στο Shkoder της Αλβανίας. 5 
Σεπτεμβρίου 2019. 

Ημερομηνίες επόμενων συναντήσεων

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

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

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zeneimediji.hr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2daYcxTfmsLukLnA1tu3A8da45v6ziYPEFfOnBFqvyBMRQPCbnZHAMK1Q&h=AT3k9uvVL2rzsk4C92JqQ6kq3xo3_0e_2areZ8N9y-7Fs99Ot2BMmb90ThiqLJ9B3IwNdyUqCtcvaka2gsclNk7jHlnDTWwEJNL1Nh0SBrTmGtzfKzj-uLOWVndFnvQmJSXx-U5oeTHS8qn8xFfn_4O2alKHiQX-DljhNLjoGttvV0YMLFxhkEWJI6Fa667Wi57YpaEin5u-SNswh2SQVzyFC2q2abT0ksfKcMEzdlgTln5WM8pXrnjh1sTflcC1r8s-GWU34zseP9Ijblr_EiWQFCtBjEcyj2pVwk-sV7ConoTFq4CgGIH8wHAxS0yc0PAVzz3YPIFJqEPb15iBUnpLWrleqD2EqECu3s3v6_7FQ9WHc6fftgL1F5ArPIjI--_43Vjtl6Bkx7GQBINFCdbl8-wNLr6tLBOhEqR1fGwCZYC4GdCWBPtigYEmE1xlIdP88iLESk1xeeRq26U0k4wkgy9Zq5fSZbwyF80-7GNBQa_17n4NwPJe7YGyg2mp-oOzsmt1u_H98yCTvKUoMifj4lgoemgxjb0-1Wef2gegz2oUA5BIzc_SfCNHlDQHiNoz6mRULGAjCFkaugA04-2W1qwC-yCit8lVgwIyFjHxnkOVIL3-7XYM81vl
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


       

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

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.


