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6ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect 

Θα θέλατε να δείτε ένα καινοτόμο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο; 

Η κοινοπραξία του έργου e-Protect πραγματοποίησε συνάντηση την 1η Απριλίου 2022. 

Εκτός από απίστευτη ενέργεια και θετικότητα, η κοινοπραξία συναντήθηκε για να δώσει 

μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και προγραμματιστεί 

για την επόμενη περίοδο. Έτσι αυτή τη στιγμή οι εταίροι εργάζονται για την αναθεώρηση 

του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, παίρνοντας 

ανατροφοδότηση από πέντε εκπαιδευτές ενηλίκων από κάθε χώρα-εταίρο. 

 

 

Επισκόπηση του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Στόχοι 

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα παρέχει 

γνώση και κατανόηση του Πρόγραμματος 

Εκπαίδευσης e-Protect, οδηγίες για τον 

τρόπο προετοιμασίας του εκπαιδευτικού 

υλικού, άλλες πηγές και επίσης συμβουλές 

για την ενδεχόμενη σχέση του εκπαιδευτή 

ενηλίκων με τους συμμετέχοντες. 

To Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του έργου e-

Protect προορίζεται στην υποστήρίξη τις 

ανάπτυξης δεξιοτήτων των εκπαιδευτών 

ενηλίκων στην εφαρμογή του καινοτόμου 

προγράμματος κατάρτισης για άτομα 65+. 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα κατάρτισης 

μοπρεί να συνεισφέρει στα επιθυμητά 

αποτελέσματα όταν είναι ανανεωμένο, 

καλά οργανωμένο και κατανοητό, κατά την 

ανάπτυξη του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών 

για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, οι εταίροι 

θα εξασφαλίσουν ένα ενημερωμένο 

αποτέλεσμα που θα προκύψει από την 

εκπαιδευτική, γνωστική και τεχνολογική 

έρευνα. 
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Πρόοδος και επόμενα βήματα 

Το περιεχόμενο του Εγχειρίδιου 

Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο έχει ήδη αναπτυχθεί και θα 

προσαρμοστεί στις χώρες εταίρους του 

έργου: Κύπρος, Αυστρία, Ιρλανδία, 

Ελλάδα και Γαλλία. 

Τα περιεχόμενα είναι υπό εξέταση από τον 

οργανισμό CARDET, τον υπεύθυνο 

συνεργάτη για του Εγχειρίδιου 

Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία 

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το εγχειρίδιο έχει προγραμματιστεί να 

κυκλοφορήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2022. 

Μόλις οριστικοποιηθεί, το εγχειρίδιο θα 

είναι προσβάσιμο και δωρεάν διαθέσιμο 

για λήψη μέσω της ιστοσελίδας και της 

πλατφόρμας του έργου e-Protect. 

Επίσης, το εγχειρίδιο θα δοκιμαστεί από 5 

εκπαιδευτές ενηλίκων για να δώσουν 

σχόλια προκειμένου να βελτιωθεί το 

περιεχόμενο. Μετά την αναθεώρηση από 

όλους τους εταίρους, το CARDET θα 

συλλέξει τα σχόλια που θα προκύψουν και 

θα αναπτύξει την τελική δημόσια έκδοση. 

Μέρη του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών για 

την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα 

μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες 

των εταίρων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό της 

πλαίσιο. 

Δομή  

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο χωρίζεται σε 8 

ενότητες που αναπτύχθηκε από 6 

εταίρους του έργου . Κάθε περιοχή 

δημιουργεί τις ακόλουθες δομές: 

 

 Εισαγωγή  

 Συμμετοχή των ατόμων 65+ στον 

ψηφιακό κόσμο 

 Χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου 

 Ανάγκες και προσδοκίες 

 Μαθησιακοί στόχοι 

 Διδακτικά Στυλ, Μέθοδοι και 

Πρακτικές 

 Ανδραγωγία 

 Συμμετοχικές μέθοδοι 

 Αυθεντική γλώσσα 

 Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων 

στην εκπαίδευση των ηλικιωμένων 

 Προτεινόμενες γνώσεις, Δεξιότητες, 

Στάσεις 

 Συμβουλές και προτάσεις 

 Η Κλίμακα Δεξιοτήτων e-Protect 

 Περιγραφή και επεξήγηση της 

Κλίμακας 

 Κατηγοριοποίηση 

 Επίπεδη προσέγγιση 

 Οι 10 βασικοί τομείς ικανότητας 

 Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης e-

Protect 

 Περιγραφή και επεξήγηση του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης 

 Δομή σχεδίων μαθήματος 

 Επίπεδη προσέγγιση στη 

διδασκαλία 

 Οδηγίες υλοποίησης 

 Προετοιμασία των μαθημάτων 

 Διδακτικά μέσα και Υλικό 
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 Δόμηση των Προγραμμάτων 

Σπουδών 

 Σχέδια μαθήματος 

 Η πλατφόρμα e-Learning e-Protect 

 Πρόσβαση στο υλικό 

 Τι μπορούν να βρουν οι χρήστες 

 Αυτοκαθοδηγούμενη Μάθηση 

 Όψεις και Προδιαγραφές όσον 

αφορά τη μάθηση 

 Άλλοι πόροι και συμβουλές 

 Παραρτήματα 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο για 

άτομα 65+ και τις δραστηριότητες του 

έργου, επικοινωνήστε μαζί μας 

συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα . 

Για περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με 

το έργο e-Protect και άλλα νέα σχετικά με 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ακολουθήστε 

μας στο Facebook και τον ιστότοπο: 

www.eprotect-project.eu   

eProtectprojectEU 

 

https://eprotect-project.eu/contact-us/
http://www.eprotect-project.eu/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/
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Γνωρίστε τους συνεργάτες 

 

 
ΚΑΡΤΑ 

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. 

 
Ο Αγροτικός Κόμβος 

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. 
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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. 


