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3ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect 
Παρά τον κρύο καιρό, τα χαμόγελα είναι η κανονικότητα για το έργο e-Protect 

Διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους 

Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων, που 

είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Παρίσι, 

πραγματοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στις 

28 Ιανουαρίου 2022. Με χαμόγελα 

συναντήθηκαν οι υπεύθυνοι από κάθε 

οργανισμό για να συζητήσουν την πρόοδο του 

έργου e-Protect και τα επόμενα βήματα που θα 

ακολουθήσουν μέχρι τη λήξη του, που 

αναμένεται τον Νοέμβριο του 2022. 

Στην ημερήσια διάταξη, τα κυριότερα θέματα 

ήταν η κατάσταση των αποτελεσμάτων του 

έργου, η επικοινωνία και τα σημεία βελτίωσης, 

ο αναμενόμενος αντίκτυπος των δράσεων και 

η αξιολόγηση της ποιότητας. 

Λίγο νωρίτερα, τον Ιανουάριο, το e-Protect 

γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια! Με βάση το 

πρώτο αποτέλεσμα που αφορά την κλίμακα 

ψηφιακών δεξιοτήτων (καταναλωτισμός, 

συναλλαγές, προστασία δεδομένων), οι 

εταίροι προχώρησαν στην ανάπτυξη του 

δεύτερου αποτελέσματος, του εκπαιδευτικού 

προγράμματος e-Protect. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα προσφέρει μια εξατομικευμένη 

κατάρτιση σχετικά με τις δεξιότητες 

προστασίας των καταναλωτών και των 

προσωπικών δεδομένων ή οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδεύσεις ενηλίκων ή 

απευθείας από τους ίδιους αν επιθυμούν να 

αξιολογήσουν τις δεξιότητες τους.  

Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για 

το δεύτερο αποτέλεσμα στο επόμενο 

ενημερωτικό δελτίο!  

 

Επίσης, στην συνάντηση δόθηκε έμφαση στη 

διάδοση του έργου, γι' αυτό και από την αρχή 

εφαρμόστηκαν πολλαπλά κανάλια 

επικοινωνίας: ενημερωτικά δελτία, ιστότοπος, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικές 

https://eprotect-project.eu/el/piges/competency-scale/
https://eprotect-project.eu/el/piges/competency-scale/
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εκδηλώσεις. Λόγω της πανδημίας, τα ψηφιακά 

εργαλεία είναι πιο δημοφιλή από ποτέ, και 

όλοι οι εταίροι μας διπλασίασαν τις 

προσπάθειές τους για την ευαισθητοποίηση 

των καταναλωτών και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των ηλικιωμένων στο 

διαδίκτυο. 

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

σε περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με το 

έργο e-Protect και άλλα νέα που σχετίζονται 

με την ασφάλεια στο διαδίκτυο στην 

επίσημη σελίδα μας στο Facebook; 

 

Ακολουθήστε μας στο: 
@eProtectprojectEU 

 

 

Meet the partners 

 

 CARDET www.cardet.org 

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) is one of the leading 
research and development centre in the Euro-Mediterranean region, with global expertise in project design and 
implementation, capacity building, and e-learning. 

 

INNOVADE LI www.innovade.eu 

INNOVADE is a social innovation organisation with extensive expertise in designing and implementing projects and 
solutions in diverse settings around the globe. INNOVADE is interested in the healthy and sustainable development 
of organisations, new businesses, start-ups, social enterprises and it is involved in various local and regional 
initiatives that promote entrepreneurship, innovation, and Information and Communication Technologies. 

 
The Rural Hub www.theruralhub.ie 

The Rural Hub is an association that specializes in community development and local initiatives to support the social 
inclusion of disadvantaged rural youth, migrant communities and isolated older residents, by providing a wide 
range of training and capacity development programmes. 

 

KMOP 
www.kmop.gr 

KMOP is a non-profit organization aiming to drive solution-oriented, knowledge-based interventions that are crucial 
to foster resilience and make the world a better place to live. KMOP’s main areas of expertise include social welfare 
and health, employability and human rights protection, scientific research and development of know-how in social 
policy and social protection issues. 

https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/
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eSeniors www.eseniors.eu 

E-Seniors is a non-profit non-governmental organization that aims at fighting e-exclusion by offering ICT training to 
seniors (people aged 55 and over). It strives to bridge the digital gap between generations, foster seniors’ social 
participation, and propose activities encouraging seniors to spend actively their free time. 

 
SVEB www.alice.ch 

SVEB is the Swiss national umbrella organization for adult education and operates as a professional association and 
pressure group. It also manages the national training-of-trainers system and is responsible for eduQua, the national 
quality label for adult learning providers. 


