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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 
για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο 

Διαδικτυακός Χώρος 
e-Protect

ΓΕΝΙΚΑ

i

Ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού στην Ευρώπη 
αυξάνεται κάθε χρόνο, και την ίδια ώρα οι τεχνολογικές 
εξελίξεις συνεχίζονται. Τα άτομα ηλικίας 65+ συνήθως δεν 
έχουν επίγνωση για τις διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα 
ασφάλειας που χρειάζεται να παίρνουν κατά τη χρήση του 
διαδικτύου. Επομένως, υπάρχει μια σημαντική ανάγκη 
καλλιέργειας δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και 
καταναλωτή για ασφαλέστερη περιήγηση στο διαδίκτυο.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

1
Ανάπτυξη ικανοτήτων των 
εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με 
την κατάρτιση των ατόμων ηλικίας 
65+ για το διαδίκτυο.

2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας 
δεδομένων και καταναλωτή στο 
διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, 
μέσω της εξοικείωσής τους με 
εργαλεία τεχνολογίας, 
πληροφοριών και επικοινωνίας.

Κλίμακα Δεξιοτήτων 
Προστασίας Δεδομένων 
και Καταναλωτή στο 
Διαδίκτυο για άτομα 
ηλικίας 65+

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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣΤΟΧΟΙ

ΣΚΟΠΟΣ

3
Αύξηση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, και 
συγκεκριμένα για τα άτομα ηλικίας 
65+, μέσω εκπαιδευτικής και 
τεχνολογικής έρευνας.

4
Ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών και μείωση των 
ανισοτήτων στην πρόσβαση σε 
εκπαίδευση για τα άτομα 
ηλικίας 65+.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο e-Protect

ΤΟ ΕΡΓΟ


