
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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4ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect 
Τo Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect για την Προστασία στο Διαδίκτυο έχει 

οριστικοποιηθεί και είναι έτοιμο για εφαρμογή! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για το e-Protect 

Το e-Protect είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας 

δεδομένων και καταναλωτή κατά τη χρήση του διαδικτύου για άτομα ηλικίας 65+, παρέχοντάς τους 

εξατομικευμένες ευκαιρίες κατάρτισης. 

Γρήγορη επισκόπηση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect

Στόχος 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect, τα 

οποία διατίθενται στα αγγλικά, χαρτογραφούν 

τις δεξιότητες ασφάλειας στο Διαδίκτυο όσον 

αφορά την προστασία των καταναλωτών και 

των προσωπικών τους δεδομένων, 

περιγράφοντας λεπτομερώς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα όσον αφορά τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες, αλλά και την αξία της κάθε 

δεξιότητας για τα άτομα ηλικίας 65+. Το 

πρόγραμμα κατάρτισης προωθεί το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ειδικές 

ανάγκες των ατόμων ηλικίας 65+, 

προκειμένου να τους επιτρέψει να 

χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με 

δημιουργικό, συνεργατικό και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Ομάδες-στόχοι 

Τo Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε από εκπαιδευτές 

ενηλίκων ως εργαλείο δημιουργίας 

εξατομικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις 

δεξιότητες προστασίας των καταναλωτών και 

των προσωπικών τους δεδομένων, είτε 

απευθείας από τους τα άτομα ηλικίας 65+ για 

την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους. Το πρόγραμμα επιτρέπει στα 

άτομα ηλικίας 65+ να εξασκήσουν την 

ψηφιακή τους ευημερία, να ενδυναμώσουν και 
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να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, 

μεγιστοποιώντας έτσι τον έλεγχο των 

διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων και την 

ανεξαρτησία τους. 

Δομή  

Τo Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect 

αποτελείται από 10 ενότητες, οι οποίες 

ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες. Οι μονάδες 

αντιπροσωπεύουν τους 10 τομείς δεξιοτήτων 

που περιλαμβάνονται στην κλίμακα 

δεξιοτήτων  e-Protect. 

🗹 Συμπεριφορά και προστασία των 

καταναλωτών  

▪ Διαδικτυακές αγορές 

▪ Δικαιώματα καταναλωτή και ευθύνες 

πωλητή 

▪ Εμπορικές διαφημίσεις 

▪ Υπεύθυνη κατανάλωση 

 

🗹 Διαδικτυακές πληρωμές και συναλλαγές 

▪ Πληρωμές και χρηματοοικονομικά 

▪ E-banking 

▪ Μέτρα ασφαλείας και απειλές 

 

🗹 Προστασία δεδομένων και απόρρητο  

▪ Προσωπικά δεδομένα 

▪ Ψηφιακή ταυτότητα 

▪ Κοινωνική δικτύωση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τον ορισμό της δεξιότητας, την 

αξία της δεξιότητας για τα άτομα ηλικίας 65+, 

τις δραστηριότητες για όλα τα επίπεδα 

δεξιότητας, τις δραστηριότητες αξιολόγησης 

των αποκτηθέντων γνώσεων και τις 

παραπομπές για περαιτέρω ανάγνωση. 

 

Κάθε ενότητα έχει διάρκεια 2 ωρών κατ' ιδίαν 

εκπαίδευσης, ενώ συνολικά το Πρόγραμμα 

Κατάρτισης e-Protect έχει διάρκεια 20 ωρών. 

 

 

 

 

Επόμενα βήματα 

Σύντομα, το Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect 

θα είναι διαθέσιμα στα γαλλικά, στα ελληνικά 

και στα γερμανικά. Το υλικό θα είναι 

διαθέσιμο εδώ. 

 

Το επόμενο βήμα μας είναι να αναπτύξουμε 

την Εργαλειοθήκη Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 

και να εκπαιδεύσουμε τους ενδιαφερόμενους 

μέσω του υλικού e-Protect. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για 

την προστασία στο διαδίκτυο για τους τα 

άτομα ηλικίας 65+ και τις δραστηριότητες του 

προγράμματος, επικοινωνήστε μαζί μας 

συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.   

Για περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με 

το έργο e-Protect και άλλα νέα που 

σχετίζονται με την προστασία στο 

διαδίκτυο, ακολουθήστε μας στο Facebook: 

 

 eProtectprojectEU 

 

https://eprotect-project.eu/resources/competency-scale/
https://eprotect-project.eu/resources/competency-scale/
https://eprotect-project.eu/e-learning/
https://eprotect-project.eu/contact-us/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/

