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Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο e-Protect
Εγχειρίδιο Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για
άτομα ηλικίας 65+
Εισαγωγή στο έργο e-Protect
Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2060
τουλάχιστον ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα
είναι άνω των 65 ετών. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ψηφιακή
τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 65+
να παραμείνουν υγιείς, ανεξάρτητοι και
δραστήριοι στην εργασία ή στην κοινότητά
τους για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής Ενιαίας
Ψηφιακής Αγοράς (Single Market Strategy),
πολλές μελέτες εντοπίζουν την έλλειψη
ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ατόμων
65+.
Επομένως, υπάρχει μια σημαντική ανάγκη
καλλιέργειας
δεξιοτήτων
προστασίας
δεδομένων και καταναλωτή των ατόμων 65+
για ασφαλέστερη περιήγηση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, αυτή η ηλικιακή ομάδα δεν
είναι εξοικειωμένη με τις τρέχουσες
διαδικτυακές απειλές και την εφαρμογή
κατάλληλων
ελέγχων
στις ψηφιακές
συσκευές.
Το έργο e-Protect στοχεύει στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και
καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας
65+. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
εξοικείωσής τους με εργαλεία τεχνολογίας,
πληροφοριών και επικοινωνίας, παρέχοντάς
τους ευκαιρίες κατάρτισης απέναντι στις
προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Η κύρια ομάδα στόχος του έργου e-Protect
είναι τα άτομα ηλικίας 65+, τα οποία θα
τύχουν υποστήριξης και θα αναπτύξουν την
αυτοπεποίθησή τους κατά τη χρήση του
διαδικτύου.

Στόχοι του έργου
Το έργο e-protect επικεντρώνεται σε τέσσερις
βασικούς στόχους:
▪

▪

▪

▪

Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών
ενηλίκων σχετικά με την κατάρτιση των
ατόμων ηλικίας 65+ για το διαδίκτυο.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων
και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα
ηλικίας 65+, μέσω της εξοικείωσής τους με
εργαλεία τεχνολογίας, πληροφοριών και
επικοινωνίας.
Αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης
ενηλίκων, και συγκεκριμένα για τα άτομα
ηλικίας 65+, μέσω εκπαιδευτικής και
τεχνολογικής έρευνας.
Ενίσχυση των εκπαιδευτικών πρακτικών και
μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε
εκπαίδευση για τα άτομα ηλικίας 65+.
Πρώτη συνάντηση των εταίρων
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου
e-Protect πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
στις 13 Ιανουαρίου 2021 και συντονίστηκε
από τον CARDET. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, εκπρόσωποι από όλους τους
οργανισμούς είχαν την ευκαιρία να
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συζητήσουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
του έργου. Πέρα από τον λεπτομερή
προγραμματισμό για τα αποτελέσματα και τα
στάδια υλοποίησης του έργου, δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
προστασίας δεδομένων και καταναλωτή των
ατόμων άνω των 65+ σε κάθε χώρα. Οι
συνεργάτες συνειδητοποίησαν ότι η έγκαιρη
αναγνώριση των αναγκών με ακριβή και
αξιόπιστα δεδομένα είναι απαραίτητη για την
καθοδήγηση
της
διαδικασίας
και
δραστηριοτήτων του έργου στο μέλλον.

Ακολουθήστε μας @eProtectprojectEU

Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση e-Protect!

Γνωρίστε τους οργανισμούς

CARDET

www.cardet.org

Το CARDET είναι ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή
μεσόγειο, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την
ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση.

INNOVADE LI

www.innovade.eu

Ο INNOVADE είναι ένας οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας με εμπειρία στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση έργων σε διάφορες θεματικές και περιοχές παγκόσμια. Ο INNOVADE ενδιαφέρεται
για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη οργανισμών, νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups),
κοινωνικών επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διάφορες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες
που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών.
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The Rural Hub

www.theruralhub.ie

Ο Rural Hub είναι ένας συνεταιρισμός που ειδικεύεται στην κοινοτική ανάπτυξη και υποστήριξη
της κοινωνικής ένταξης των ομάδων με μειονεκτικό υπόβαθρο, όπως των νέων στις αγροτικές
περιοχές, των μεταναστών και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων, παρέχοντας ένα ευρύ
φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

KMOP

www.kmop.gr

Ο KMOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση παρεμβάσεων
βασισμένες στη γνώση, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
για ένα καλύτερο κόσμο. Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης του KMOP περιλαμβάνουν την
κοινωνική πρόνοια και υγεία, την απασχολησιμότητα, την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής
πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.

eSeniors

www.eseniors.eu

O E-Seniors είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην
καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού προσφέροντας εκπαίδευση σε τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Προσπαθεί να γεφυρώσει το
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, να προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων
και να προτείνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ηλικιωμένους να περνούν ενεργά τον
ελεύθερο χρόνο τους.

SVEB

www.alice.ch

Ο SVEB είναι ο ελβετικός εθνικός οργανισμός ομπρέλα για την εκπαίδευση ενηλίκων και
λειτουργεί ως επαγγελματικός σύνδεσμος και ομάδα πίεσης. Διαχειρίζεται επίσης το εθνικό
σύστημα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και είναι υπεύθυνο για το eduQua, το εθνικό σήμα
ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων.
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