
1 

 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα DIGITOL 

 με θέμα τις ψευδείς ειδήσεις στα Μέσα και τις ψηφιακές δεξιότητες 

  

  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  Σε άτομα 55 ετών και άνω που ζουν στην Αττική 

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση σε ψηφιακές ικανότητες και σε τρόπους καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων 

ΠΟΤΕ: Ιούνιος- Ιούλιος 2021  

ΤΡΟΠΟΣ: Διαδικτυακά και δια ζώσης 

ΠΩΣ: Συμπληρώνετε την αίτηση μέχρι τις 7 Μαΐου 2021 

  

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα DIGITOL: 

 

Το πρόγραμμα DIGITOL 

To DIGITOL είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτoύμενο από το Erasmus+ με στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής 

του μίσους και της παραπληροφόρησης και κάθε μορφής διάκριση στην ΕΕ μέσα από τη βελτίωση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που εκτίθενται σε ψευδείς ειδήσεις. 

Συντονιστής είναι το  Consorzio Comunità Brianza από την Ιταλία με εταίρους από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την 

Εσθονία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. 

Μέσα από διαγενεακές δραστηριότητες, το DIGITOL θα προωθήσει την αμοιβαία μάθηση, την κοινωνική ένταξη, θα 

συνεισφέρει δηλαδή στην υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών της αλληλεγγύης και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας. 

Στον αντίποδα της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων που καλλιεργούν το λαϊκισμό και τις διακρίσεις, το DIGITOL 

θα προσφέρει μία νέα εναλλακτική για το ψηφιακό μας περιβάλλον. 

 

Η εκπαίδευση – Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης  

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας έχει στόχο να τους εξοπλίσει με νέες δεξιότητες και 

να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, συζητώντας και μαθαίνοντας για τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, 

τις ψευδείς ειδήσεις, την Παιδεία στα Μέσα και τις διακρίσεις. 

Τις εκπαιδευτικές ενότητες θα υποστηρίξουν νέοι εθελοντές που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίοι 

είχαν παρακολουθήσει μία σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών συναντήσεων. Εκπαιδεύτηκαν από έμπειρους 

εκπαιδευτές σε θέματα όπως η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και σε χρήσιμα 

εκπαιδευτικά εργαλεία.  

Το περιεχόμενο συνδέεται με πιλοτικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν  μετά την εκπαίδευση, εξετάζοντας 

έννοιες όπως η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ενεργή κοινωνική συμμετοχή. 
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Οι δράσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2021 προσφέροντας 60 ώρες εκπαίδευσης (τόσο δια ζώσης όσο και 

διαδικτυακά) σε δύο μήνες (Ιούνιος- Ιούλιος 2021). 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

1. Τεχνικά θέματα: ψηφιακές δεξιότητες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ξεκινώντας από τη δημιουργία και τη 

διαχείριση κοινωνικών μέσων, τον εντοπισμό και διαχείριση των ψευδών ειδήσεων και την ενίσχυση της 

κριτικής σκέψης για το φιλτράρισμα της παραπληροφόρησης. 

2. Θεωρητικά: Εργαστήρια πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα (όπως προσφυγικό, διαγενεακή αλληλεγγύη, 

θέματα φύλου, δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, κλπ), στα οποία θα κληθούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να 

εκφραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις.  

3. Πρακτικά: Σχεδιασμός των πιλοτικών δράσεων που θα ακολουθήσουν το τέλος του προγράμματος 

ενδυνάμωσης. Παραδείγματα πιλοτικών δράσεων μπορεί να είναι: Εκθέσεις εκδηλώσεις / φεστιβάλ που 

μπορούν να προσελκύσουν διαφορετικά άτομα όλων των ηλικιών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 

κοινού, ημερίδες ενημέρωσης σε σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.λπ. 

 

Επίσης οι διοργανωτές του προγράμματος και κάποιοι συμμετέχοντες (π.χ. 5 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και 3 

εθελοντές από κάθε χώρα) θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής στη διεθνή Ακαδημία το Σεπτέμβριο στη Γερμανία, 

που θα διοργανώσει η Pro Arbeit, όπου θα ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις πιλοτικές δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν στις χώρες τους. Αν οι συνθήκες λόγω COVID-19  δεν επιτρέψουν να γίνει η συνάντηση δια ζώσης, 

οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. 

 

Οι συμμετέχοντες 

Οι υποψήφιοι που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● Να ενδιαφέρονται για το θέμα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. 

● Να ενδιαφέρονται για/ ή να γνωρίζουν τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram 

κ.λπ.) και εφαρμογές (όπως Whatsapp κ.λπ.). 

● Να ενδιαφέρονται για τα μέσα ενημέρωσης, τις ειδήσεις και τη δημοσιογραφία.  

● Να έχουν βασικές ικανότητες χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων. 

● Να είναι άνω των 55 ετών. 

 

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν επίσης βάσει των ακόλουθων πρόσθετων κριτηρίων: 

● Κίνητρα και προθυμία για συνεργασία με νεότερους ανθρώπους · 

● Προθυμία να εργαστούν σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

● Η ικανότητα εργασίας στα αγγλικά είναι πλεονέκτημα, αλλά δεν απαιτείται. 

● Διαθεσιμότητα για πλήρη συμμετοχή στο έργο DIGITOL, ιδίως στην εκπαίδευση (60 ώρες: Ιούνιος - Ιούλιος 

2021) και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών έργων (Σεπτέμβριος 2021 - Ιανουάριος 2022). 

 

Γιατί άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; 

Όλοι έχουμε ανάγκη από κοινωνική δικτύωση, κάτι που μπορεί στις νεότερες ηλικίες να θεωρείται δεδομένο όσον 

αφορά στη δικτύωση μέσω διαδικτύου, η χρήση του όμως  από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι αισθητά μικρότερη. 

Το DIGITOL θέλει να υποστηρίξει την ψηφιακή ένταξη των ατόμων άνω των 55 ετών, ενισχύοντας τις δεξιότητες και 

τις γνώσεις τους σε ψηφιακά θέματα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης και η ταχεία 

εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων την τελευταία δεκαετία απαιτούν μία νέα οπτική απέναντι στο θέμα του ψηφιακού 

γραμματισμού. 
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Ο ψηφιακό γραμματισμός δεν πρέπει να περιορίζεται στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών, 

tablet και άλλων συσκευών. Πρέπει να περιλαμβάνει την παιδεία στα μέσα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 

την ικανότητα αναγνώρισης αξιόπιστων διαδικτυακών πληροφοριών. 

Η πρόσβαση σε αξιόπιστες και έγκριτες πληροφορίες είναι η βάση για τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για 

πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας, όπως: κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, κοινωνική ένταξη, 

μείωση της φτώχειας, αποδοχή της διαφορετικότητας και πολλά άλλα. 

 

Οφέλη από τη συμμετοχή 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και οι πιλοτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τη 

συμβολή νέων εθελοντών και συμμετεχόντων μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο DIGITOL περιλαμβάνουν: 

● Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων  

● Εμπλουτισμό γνώσεων σε ψηφιακά θέματα, στην παραπληροφόρηση και στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

● Γνωριμία με νέους και ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. 

● Συμμετοχή σε μια διαγενεακή συζήτηση για θέματα που θεωρούνται πιο σημαντικά για την κοινωνική συνοχή 

και την αρμονική συνύπαρξη. Σχεδιασμό πιλοτικών δραστηριοτήτων με τοπικούς φορείς για τη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής στην πόλη. 

 

Διαδικασία αίτησης 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να εξηγήσουν εν συντομία τα κίνητρα και το 

ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα έως τις 7 Μαΐου 2021. Εναλλακτικά, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

επικοινωνώντας με την υπεύθυνη του προγράμματος Τσέλση Λαζαρίδου μέσω τηλεφώνου στο 6946879242 ή μέσω 

email στο lchelsea@50plus.gr. 

Οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι θα λάβουν συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης το πρώτο μισό του Μαΐου. 

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα δοθούν σε όλους τους 

υποψηφίους το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2021. 

Σε περίπτωση απoxώρησης ενός ή περισσότερων επιλεγμένων υποψηφίων, αυτοί που κατατάσσονται αμέσως μετά 

στη λίστα θα τους αντικαταστήσουν. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω e-mail. 

 


