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e-Protect - 7ο ενημερωτικό δελτίο 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προσωπικού στην Αθήνα 

Η διακρατική εκπαίδευση του έργου e-Protect προκάλεσε τη δημιουργία μιας κοινότητας 

πρακτικής από επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων του έργου για την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 65 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τριήμερη Εκπαίδευση στην Αθήνα 

Η κοινοπραξία του έργου e-Protect μαζί με 

την ομάδα εκπαιδευτών ενηλίκων 

συναντήθηκαν στις 23-25 Μαΐου 2022 για 

την Εκπαίδευση προσωπικού στην Αθήνα! 

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης είναι να 

εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τη 

μεθοδολογία της κλίμακας δεξιοτήτων e-

Protect, το πρόγραμμα κατάρτισης e-

Protect και το εγχειρίδιο εκπαιδευτών για 

την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ώστε να είναι 

σε θέση να παρέχουν σχετική κατάρτιση 

στις χώρες τους. Η κατάρτιση αποδείχθηκε 

πολύ χρήσιμη και παρείχε σαφή κατανόηση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο και 

της κυβερνοασφάλειας. 

Θεματολόγιο εκπαίδευσης 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η 

ομάδα των εκπαιδευτών συναντήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του KMOP, το οποίο 

φιλοξένησε την εκδήλωση στην Αθήνα. Οι 

συμμετέχοντες σύντομα δημιούργησαν 

δεσμούς και σχέσεις ως αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας energizer. Στη συνέχεια, η 

CARDET έθεσε τους στόχους και τις 

προσδοκίες της κατάρτισης σύμφωνα με 

τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας ένα 

κοινό έδαφος για εργασία και συνεργασία. 

Το CARDET ξεκίνησε μια συζήτηση για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 

ψηφιακών δεξιοτήτων για τους 

ηλικιωμένους, συνοδευόμενη από ορισμένα 

ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά 
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με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αποσαφηνίστηκαν 

επίσης οι στόχοι του έργου εξηγώντας τη 

διαδικασία ανάπτυξης της κλίμακας 

ικανοτήτων. Μετά από αυτή τη συνεδρία, η 

KMOP εξήγησε το σκεπτικό του 

προγράμματος κατάρτισης e-Protect, το 

οποίο στοχεύει στην παροχή 

ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πόρων σε 

εκπαιδευτές ενηλίκων που εμφανίζουν τα 

βασικά στοιχεία της ασφάλειας στο 

Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, το e-Seniors άνοιξε 

συζήτηση σχετικά με τα βασικά 

χαρακτηριστικά της τελικής ομάδας-στόχου, 

των ηλικιωμένων (65+). Οι συνεδρίες 

περιλαμβάνουν μια πολύτιμη δραστηριότητα 

σχετικά με την ανάπτυξη μιας PERSONA για 

την καλύτερη κατανόηση της ομάδας-

στόχου. Τέλος, το The Rural Hub έκλεισε την 

πρώτη ημέρα με μια συνεδρία σχετικά με τον 

τρόπο εκπαίδευσης των ηλικιωμένων που 

περιλαμβάνει τις διαθέσιμες μεθόδους και 

πρακτικές διδασκαλίας. 

Επίσκεψη στο People Behind 

Η δεύτερη ημέρα αξιοποιήθηκε με μια 

επίσκεψη μελέτης στα κεντρικά γραφεία του 

People Behind. Ο People Behind είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως 

στόχο να κρατήσει τα άτομα 65+ ενεργά. 

Συγκεκριμένα, η People Behind εργάζεται 

για μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες, 

ακολουθώντας τους στόχους των 

κατευθύνσεων της ΕΕ για την υγιή και 

ενεργό γήρανση. Το σύνθημα της 

οργάνωσης είναι "Ένας κόσμος όπου κανείς 

δεν θα μένει πίσω". Ο οργανισμός διευθύνει 

επίσης το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας 

(University of Third Age). Η ιδέα για τη 

δημιουργία του 1ου Πανεπιστημίου Τρίτης 

Ηλικίας στην Ελλάδα προέκυψε μετά από 

έρευνα και ανταλλαγή καλών πρακτικών με 

τα Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας της Κύπρου, 

του Λονδίνου και της Μάλαγα. Η δια ζώσης 

λειτουργία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 

2020, συγκεντρώνοντας πάνω από 400 

αιτήσεις από άτομα 65+. Τα 3 πρώτα 

εργαστήρια ήταν Ιστορίας, Φιλοσοφίας και 

Θεάτρου, με 120 ωφελούμενους. Αμέσως 

μετά την "άφιξη" του Covid-19 στην Ελλάδα, 

το People Behind πραγματοποίησε 

πιλοτικές ψηφιακές δραστηριότητες, για να 

διερευνήσει την αλληλογραφία των 

ωφελούμενων σε περίπτωση ολικής 

ψηφιακής στροφής. Μετά την 

ανατροφοδότησή τους, μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2020 αναπτύχθηκε η 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του 

Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας και μέσω 

αυτής της πλατφόρμας το πρόγραμμα 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Μαθαίνουμε παίζοντας 

Η εκπαίδευση έκλεισε με μια ευχάριστη νότα 

παίζοντας το διαδικτυακό παιχνίδι Happy 

Onlife που αναπτύχθηκε. Το Happy Onlife 

είναι ένα παιχνίδι και μια εργαλειοθήκη για 

παιδιά και ενήλικες, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 

και τις ευκαιρίες του διαδικτύου και την 

προώθηση των βέλτιστων διαδικτυακών 

πρακτικών. 

 

www.eprotect-project.eu  

eProtectprojectEU 

  

https://www.peoplebehind.gr/
https://e-panepistimio.peoplebehind.gr/
http://www.eprotect-project.eu/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/
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Γνωρίστε τους εταίρους 

 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. 

 
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. 
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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. 


