
 

 

Εταίροι 

MITRA FRANCE (Συντονιστής) 

Eesti People to People (Εσθονία) 

Danmar Computers LLC (Πολωνία) 

CESIE (Ιταλία) 

Centre for Education (Ισπανία) 

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Ελλάδα) 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του έργου 
στο Facebook 

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

 

 

 

 

 

 

 

              

Digital Senior Citizen 
2018-1-FR01-KA204-047895 

 
Πρόγραμμα Στρατηγικής Σύμπραξης 

Erasmus + 
 

 

Δημιουργία Ανοικτού Εκπαιδευτικού 

Πόρου "Ψηφιακή Ζωή" 

 

Αύξηση ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτών ενηλίκων και 

ηλικιωμένων 

 

 
 

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/


Το “Digital Senior Citizen” (DSC) είναι ένα πρόγραμμα 
στρατηγικής σύμπραξης στο πλαίσιο του Erasmus+ 

(2018-2020) με εταίρους από τη Γαλλία, την Εσθονία, 
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. 

Συντονιστής του έργου είναι η ΜΚΟ Mitra France. 
 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

* να επεκτείνει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων με 
την προετοιμασία του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου (Α.Ε.Π.) 
που περιλαμβάνει τα καινοτόμα, εξατομικευμένα μαθήματα 
κατάρτισης “Ψηφιακή Ζωή”, 
* να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων 
παρέχοντάς τους τη μεθοδολογία Ψηφιακής Αφήγησης για 
την κατάρτιση των εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα των 
ηλικιωμένων, 
* να αναπτύξει τον Α.Ε.Π. που είναι προσαρμοσμένος στις 
ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ηλικιωμένων για 
να υποστηρίξει την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και 
των δύο ομάδων, 
* να διαδώσει τα αποτελέσματα προκειμένου να προσεγγίσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτές ενηλίκων και 
ηλικιωμένους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομάδες-στόχοι: 

* εκπαιδευτές ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των μη 
επαγγελματιών, που δουλεύουν σε χώρους μη τυπικής 
εκπαίδευσης, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία 
ενηλίκων, κοινωνικά κέντρα, ενώσεις, σωματεία), 
* εκπαιδευόμενοι μειονεκτικών ομάδων, ιδιαίτερα 
ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών.  

      

    

Το έργο αφορά άμεσα πάνω από 1000 συμμετέχοντες. 

Εκπαιδευτές ενηλίκων, ηλικιωμένοι καθώς και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 

συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες: εξέταση, 

αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις. 

 

Έχουν προγραμματιστεί πέντε διακρατικές συναντήσεις και 

μία βραχυπρόθεσμη εκδήλωση προσωπικού κατά τη διάρκεια 

των 2 ετών του έργου DSC για τα μέλη και τους εκπαιδευτές, 

εργασίες για εκροές, εξέταση εκπαιδευτικού υλικού, τοπικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες διάδοσης. 

Πνευματικά προϊόντα 

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δύο κύριων 
πνευματικών προϊόντων: 

* Μαθήματα για εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευόμενους 
“Ψηφιακή Ζωή” ως Ανοικτό Εκπαιδευτικό Πόρο και  
* Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων “Πώς να προσφέρετε 
την κατάρτιση Ψηφιακής Ζωής”  

     
 
Οι ενότητες του μαθήματος “Ψηφιακή Ζωή”: 

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” 

      

Το μάθημα “Ψηφιακή Ζωή” για εκπαιδευτές ενηλίκων και 

ηλικιωμένους είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/ 

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

