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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το ψηφιοποιημένο περιβάλλον μας βασίζεται όλο και περισσότερο
στο διαδίκτυο για ενημέρωση, επικοινωνία, αγορές αλλά και πρόσβαση
σε υπηρεσίες όπως τραπεζικές, υγείας, κυβερνητικές και διοικητικές
κ.λπ. Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηλικίας 55+ χρησιμοποιούν
περισσότερο το διαδίκτυο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα
μειονεκτούν σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες. Αυτό αναδεικνύει
την ανάγκη για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που θα επεκτείνεται
πέρα από τις βασικές ικανότητες χρήσης έξυπνων συσκευών και θα
στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης για την καταπολέμηση
των ψευδών ειδήσεων.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ
ΦΑΣΗ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

1
2
3

Έρευνες σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και την
ενεργό συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε
Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία.

Συνεντεύξεις με ειδικούς σχετικά με παρεμβάσεις για
την καταπολέμηση ψευδών ειδήσεων, την ανάπτυξη
ψηφιακών ικανοτήτων και της κριτικής σκέψης, καθώς
και υποστήριξη για τη χρήση διαδικτύου.
Ομάδες εργασίας με επαγγελματίες και άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας για συζήτηση των ευρημάτων.

ΦΑΣΗ 2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

1

Δημιουργία της Ψηφιακής Ακαδημίας DIGITOL, ένα
πολυλειτουργικό εργαλείο που θα επιτρέπει στο χρήστη
πρόσβαση σε στοιχεία, εκπαιδευτικό υλικό και άλλες
διαδραστικές παρεμβάσεις.

2

Ανεύρεση 10 νέων (18-30) σε Βουλγαρία, Γερμανία,
Ελλάδα και Ιταλία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας 30 ωρών, με
έμφαση στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων.

3

Ανεύρεση 25 ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (55+) για
συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών
ικανοτήτων DIGITOL διάρκειας 60 ωρών, για την
ανάπτυξη γνώσεων και την ανεύρεση λύσεων για την
καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων.

ΦΑΣΗ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1

Συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την προώθηση
της ανάγκης για ψηφιακή εκπαίδευση σε πόλεις και
κοινότητες.

2

Ζωντανή Βιβλιοθήκη – άνθρωποι που έχουν βιώσει
κοινωνικό αποκλεισμό ή στιγματισμό θα φανερώσουν
πτυχές της ζωής τους που θέλουν να μοιραστούν.

3

Φεστιβάλ DIGITOL με καινοτόμες εκδηλώσεις που θα
περιλαμβάνουν εργαστήρια σε συνεργασία με σχολεία
και φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το DIGITOL άρχισε τον Ιανουάριο του 2020 και θα τελειώσει
το Δεκέμβριο του 2021. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.digitol.eu
hello@digitol.eu

Οι εταίροι του προγράμματος
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