
Σε αυτή την 6η έκδοση του Ενημερωτικού μας Δελτίου φτάσαμε επιτέλους στο 
σημείο να μοιραζόμαστε φωτογραφίες από τις δραστηριότητές μας που δεν 
έχουν τραβηχτεί μόνο πίσω από τις οθόνες.

Νέα από τους εταίρους μας

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Διεθνής Ακαδημία
Μεγάλη ευκαιρία για συνάντηση! Ξεκίνησε συναρπαστικά, καθώς κάποιοι από 
τους νεαρούς εθελοντές συνάντησαν για πρώτη φορά στο αεροδρόμιο 
κάποιους από τους συμμετέχοντες. Και το ταξίδι ξεκίνησε! 
Πέντε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και 4 νέοι εθελοντές έλαβαν μέρος στην 
εκδήλωση. Η ανταλλαγή εμπειριών και η αλληλεγγύη ήταν από τις πολλές 
σημαντικές πτυχές αυτής της εκδήλωσης και οι συμμετέχοντες ήταν ενεργοί σε 
όλες τις δραστηριότητες, έκαναν νέες γνωριμίες, μοιράστηκαν ιδέες με άλλες 
ομάδες εταίρων και να επωφελήθηκαν πλήρως από την ευκαιρία που τους 
δόθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Πιλοτικές δράσεις
Η Βουλγαρία είναι η πρώτη που διοργάνωσε την εκδήλωση. Πραγματοποιήθηκε 
στο Sea Garden της όμορφης πόλης της Βάρνας. Με όλο το διαφημιστικό υλικό, 
την καλή διάθεση, τον ενθουσιασμό των ανθρώπων από την έξοδό τους, η 
εκδήλωση μετατράπηκε στην καλύτερη υπαίθρια δραστηριότητα στο πάρκο. 
Ενημερωτικό υλικό δόθηκε στους περαστικούς- οι ενδιαφερόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας. 
Υπήρχαν πολλά βραβεία για όλους όσοι κατάφεραν να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις, την παραπληροφόρηση και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
Ως αποτέλεσμα της μαζικής εκστρατείας, μας κάλεσαν σε δύο λύκεια για να 
δώσουμε μια ομιλία σε νέους για τα θέματα του έργου. 
Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε περισσότερο διαφημιστικό υλικό γι' αυτούς.
Το πρόγραμμα DIGITOL διαδόθηκε καλά. 

ΙΤΑΛΙΑ
Η διεθνής εκδήλωση
Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να ανταλλάξουν σκέψεις οι 
συμμετέχοντες σχετικά με τις πιλοτικές δράσεις και να εκπαιδευτούν για το πώς 
να τις δρομολογήσουν και να τις επικοινωνήσουν σε τοπικό επίπεδο. Οι 
συμμετέχοντες και οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν έναν 
καταιγισμό ιδεών σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση του έργου, 
καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του, καθώς και να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
νιώσουν μέρος του DIGITOL.
Οι προσδοκίες ήταν υψηλές για αυτή την πρώτη διεθνή εκδήλωση του 
προγράμματος, στην οποία οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν και αντάλλαξαν 
ιδέες από κοντά, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο ηλεκτρονικών 
συναντήσεων λόγω των περιορισμών+ του Covid-19.
Επιπλέον, αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και για το έργο, καθώς ήταν η 
ώρα να ελεγχθεί ότι οι δραστηριότητες σε κάθε χώρα-εταίρο είχαν 
πραγματοποιηθεί με κατάλληλο και ελκυστικό τρόπο για τους ωφελούμενους, 
αλλά και ως ευκαιρία για μια κοινή συζήτηση σχετικά με το μέλλον του έργου. 
Λοιπόν, με πολλή χαρά σας ενημερώνουμε ότι η "Διεθνής Ακαδημία" πέτυχε 
πέρα από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας: λάβαμε πολύ θετικά σχόλια από 
τους συμμετέχοντες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 
βιωσιμότητας του έργου.
3 ενήλικοι άνω των 55 ετών και 4 νέοι εθελοντές ήταν τα μέλη της διαγενεακής 
ομάδας συμμετεχόντων από την Ιταλία. Συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα 
εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διήμερης 
εκδήλωσης. Η αγγλική γλώσσα δεν αποτέλεσε μεγάλο εμπόδιο για την 
αλληλεπίδρασή τους, χάρη και στην υποστήριξη των Ιταλών μελών του 
προσωπικού για τυχόν μεταφραστικές ανάγκες.
Οι Ιταλοί συμμετέχοντες απόλαυσαν ιδιαίτερα τη διεθνή και διαγενεακή 
διάσταση της εκδήλωσης.
Δεδομένου ότι οι πιλοτικές δράσεις στην Ιταλία βρίσκονταν ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο συν-διαμόρφωσης, είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν ορισμένες 
χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για την εφαρμογή τους, ακούγοντας τι 
κάνουν οι άλλοι εταίροι στη χώρα τους. 
Επιπλέον, είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις πιλοτικές δράσεις και το έργο 
DIGITOL μετά το τέλος του προγράμματος. Γι' αυτό το λόγο συζήτησαν με 
άλλους συμμετέχοντες για πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, 
δράσεις crowdfunding ή πώς να αναδιοργανωθούν πρακτικά μεταξύ των 
εθελοντών για να συνεχίσουν τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής.

Πιλοτικές δράσεις
Τρεις διαγενεακές ομάδες οργανώνουν 3 πιλοτικές δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τον ψηφιακό εγγραμματισμό. 
Οι πρωτοβουλίες ή οι πιλοτικές δράσεις θα λάβουν χώρα στην επικράτεια της 
Monza και της Brianza ή στο διαδίκτυο και θα είναι οι εξής:

1) Ο "Διαδραστικός περίπατος μεταξύ διαδικτύου και φύσης", που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2021 στο πάρκο της Monza.
Ο περίπατος είναι περίπου 5 χλμ. και είναι ανοιχτός σε άτομα όλων των
ηλικιών. Ο περίπατος θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της παραπληροφόρησης.
Συγκεκριμένα, θα υπάρξει μια πρώτη στάση κατά τη διάρκεια του
περιπάτου, όπου ένας εμπειρογνώμονας θα έχει μια ομιλία σχετικά με
τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του Διαδικτύου στην καθημερινή μας
ζωή. Στη δεύτερη στάση θα υπάρξει ένα θεατρικό έργο για
προβληματισμό και διασκέδαση σχετικά με τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής
μίσους στο διαδίκτυο.

2) Το blog "Digitol News" είναι ένας ψηφιακός χώρος όπου
δημιουργούνται και μοιράζονται "επινοημένες" ψευδείς ειδήσεις, για να
προκαλέσουν την κοινή γνώμη σχετικά με τη σημασία της σωστής
πληροφόρησης. Θα πραγματοποιηθούν χρήσιμα μαθήματα για την
αναγνώριση των ψευδών ειδήσεις και την προστασία μας από τις
επιπτώσεις τους.

3) Το φεστιβάλ "Ψηφιακά ευαισθητοποιημένοι; Γινόμαστε" στις 4
Δεκεμβρίου 2021 στη Villa Longoni στο Desio. Θα είναι μια ολοήμερη
εκδήλωση αφιερωμένη στην ψηφιακή κουλτούρα και την πληροφόρηση,
με στόχους την ευαισθητοποίηση στην επιλογή περιεκτικών και
εποικοδομητικών γλωσσών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, την
εκπαίδευση για τη σωστή ερμηνεία των πληροφοριών και την παροχή
εργαλείων για την εκμάθηση των κινδύνων και των ευκαιριών της
ψηφιακής τεχνολογίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διεθνής Ακαδημία
Η διεθνής ακαδημία ήταν μια πολυαναμενόμενη ευκαιρία για εμάς και για τους 
συμμετέχοντες να συναντήσουμε τους εταίρους του έργου μας και τους 
συμμετέχοντες από όλες τις χώρες του έργου για να ανταλλάξουμε ιδέες και να 
μάθουμε για τις δραστηριότητές τους. 
Ως οικοδεσπότης οργανισμός της εκδήλωσης, ήταν εξαιρετικά σημαντικό για 
εμάς να δημιουργήσουμε τόσο ένα άνετο όσο και ενθαρρυντικό περιβάλλον ως 
κύρια προϋπόθεση για γόνιμες ανταλλαγές και αμοιβαία μάθηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Αυτό περιελάμβανε όλες τις πτυχές του διήμερου συνεδρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των επίσημων και ανεπίσημων πτυχών της 
συνάντησης, του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου και των κοινών γευμάτων.
Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς. Οι 
παρευρίσκοντες συμμετείχαν σε συζητήσεις, αντάλλαξαν τις ιδέες τους και είχαν 
την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους πέρα από τις συζητήσεις που 
αφορούσαν το έργο. Και στο τέλος της ημέρας υπήρχε ακόμα αρκετή ενέργεια 
για μουσική και χορό. Οι συμμετέχοντες από όλες τις χώρες συνέβαλαν με τη 
χαρούμενη διάθεσή τους και την καλή διάθεση να μετατρέψουν τη συνάντηση 
σε μια σπουδαία εμπειρία για όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους 
τους συμμετέχοντες.  
Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε όλους σύντομα ξανά στην τελική 
διάσκεψη

Πιλοτικές δράσεις:
Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι τοπικοί φορείς ανέπτυξαν τέσσερις πιλοτικές 
δραστηριότητες μετά από αρκετές συνεδριάσεις και ανταλλαγές ιδεών. Αυτές 
βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού και θα υλοποιηθούν τους επόμενους 
μήνες.
Καφέ της γνώσης
Διαδραστικό και συμμετοχικό εργαστήριο για τη χρήση ψηφιακών συσκευών 
και εφαρμογών - Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από άλλους, διδάσκουν τις 
δεξιότητές τους και ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους μεταξύ τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να φέρουν τις δικές τους συσκευές και να λάβουν 
βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με τις ερωτήσεις ή τα προβλήματά τους με τη 
χρήση των συσκευών.
Τα εργαστήρια θα αποτελέσουν μέρος των δραστηριοτήτων του «Καφέ της 
Γνώσης».

Ψηφιακοί ήρωες/Ψηφιοί Πρεσβευτές
Οι νέοι παίρνουν μαζί τους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε μια αποστολή στον 
ψηφιακό κόσμο. Τους διδάσκουν δεξιότητες για τη χρήση smartphones, tablets 
και εφαρμογών, ώστε να μπορούν να περιηγηθούν στον ψηφιακό κόσμο 
ανεξάρτητα.

Δημιουργία δικτύου
Συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της 
καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων και της διάδοσης του ψηφιακού 
αλφαβητισμού

Επισκέψεις
Επίσκεψη σε ΜΚΟ και ιδρύματα στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις πολιτικής αιχμής και το έργο των ενδιαφερόμενων 
φορέων που ασχολούνται με την προώθηση της ψηφιοποίησης, του 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 
γενεών

Ελλάδα
Διεθνής Ακαδημία
Μετά από πολλούς μήνες στο πλαίσιο του έργου, ήταν επιτέλους δυνατή η 
συνάντηση δια ζώσης με τους συμμετέχοντες, τους νέους εθελοντές και τους 
εταίρους από όλες τις χώρες, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ακαδημίας. Τρεις 
εθελοντές και πέντε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ταξίδεψαν από την Ελλάδα στο 
Dietzenbach, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή τη συναρπαστική 
εκδήλωση. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από άλλες 
κουλτούρες, να ανταλλάξουν σκέψεις και ιδέες και να συνεργαστούν μαζί τους 
σε ομάδες, κάτι που πολλοί δεν είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν. Όπως δήλωσε 
ένας από τους ηλικιωμένους ενήλικες: "Ήταν μια μοναδική εμπειρία που δεν θα 
ξεχάσω ποτέ! Έμαθα τόσα πολλά πράγματα που δεν πίστευα καν ότι ήταν 
δυνατά ή ότι υπήρχαν!". 
Χάρη στον άριστο σχεδιασμό της εκδήλωσης από τους Γερμανούς φίλους μας, 
οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τα διαδραστικά εργαστήρια έδωσαν την 
ευκαιρία σε όλους να συμβάλουν στους στόχους της συνάντησης και να 
οικοδομήσουν την αμοιβαία αποδοχή και κατανόηση σε διεθνές και διαγενεακό 
επίπεδο.
Πιλοτικά έργα:
Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί μία πιλοτική δράση από την 50και Ελλάς. Με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας. Απευθυνόταν σε 
ενδιαφερόμενους φορείς, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και συναφείς 
οργανώσεις. Περιελάμβανε ομιλίες από διάφορους εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, όπως το Υπουργείο Εργασίας, τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της 
Ελλάδας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
ανάγκη πολιτικών και νομοθετικού πλαισίου για την ενθάρρυνση του ψηφιακού 
γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας.

Άλλες δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί είναι η προετοιμασία μιας 
εργαλειοθήκης φιλικής προς τους χρήστες μεγαλύτερης με σύντομες 
παρουσιάσεις και βίντεο, ώστε οι συμμετέχοντες του προγράμματος  να τα 
διαδώσουν στις δικές τους κοινότητες. 
Επίσης, δημιουργείται ένα δίκτυο ΜΚΟ από όλη τη χώρα που εργάζονται με και 
για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο την υπεράσπιση της ψηφιακής τους 
ένταξης τους στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής 12 οργανώσεις έχουν ενταχθεί στο 
δίκτυο.
Τέλος, για τις 14 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί ένα διαγενεακό φεστιβάλ, 
όπου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και ομιλίες σχετικά με τον ψηφιακό 
γραμματισμό, τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση, τις απάτες στο 
διαδίκτυο και τα στερεότυπα για τη γήρανση.

www.digitol.eu

Μετά από τόσους μήνες online επικοινωνίας, η Διεθνής Ακαδημία 
πραγματοποιήθηκε δια ζώσης! Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους 
συμμετέχοντες από όλες τις χώρες-εταίρους να συναντηθούν και να μοιραστούν 
εμπειρίες, συναισθήματα, ιδέες και πολιτισμό. Δεδομένων των συνθηκών, είναι 
πραγματική γιορτή όταν καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα από 
40 άτομα από όλη την Ευρώπη που να μοιραστούν διαγενεακές εμπειρίες σε ένα 
διεθνές περιβάλλον.

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν η ProArbeit - εταίρος μας από την Γερμανία, 
που έκανε καταπληκτική δουλειά στην οργάνωση των ομιλιών και των 
εργαστηρίων με ενδιαφέροντες ομιλητές και εκπαιδευτές, από τα οποία οι 
συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν να συμμετάσχουν. 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα εκτιμήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες, καθώς 
οι περισσότεροι από αυτούς επισκέπτονταν τη Φρανκφούρτη για πρώτη φορά.
Οι τρεις ημέρες που περάσαμε μαζί άφησαν αξέχαστες αναμνήσεις και έκαναν 
το DIGITOL πραγματική εμπειρία ζωής για όλους τους συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα ήταν οργανωμένο γύρω από μερικούς σημαντικούς άξονες:
- Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και ανταλλαγή εμπειριών από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Ο λόγος δόθηκε στους συντονιστές, στους
νέους εθελοντές και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και πήραμε εντυπώσεις
από όλες τις πλευρές.
- Σεμινάρια:
- Μάθαμε για τις πρωτοβουλίες της Labdoo,
- Συμμετείχαμε στο εργαστήριο «Καφέ της Γνώσης» για να μάθουμε
περισσότερα για συγκεκριμένα ζητήματα ενδιαφέροντος
- Εργαστήριο βιωσιμότητας - πώς να κάνουμε το DIGITOL να διαρκέσει
περισσότερο και να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους,

Και τέλος, μια συνεδρία αφιερωμένη στις πιλοτικές που θα κοινοποιήσουν τα 
αποτελέσματα του DIGITOL σε περισσότερους ανθρώπους. Οι εταίροι 
μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις ιδέες και τα σχέδιά τους και εμπνεύστηκαν ο ένας 
από τον άλλον.

Και τι έρχεται στη συνέχεια; Οι πιλοτικές δράσεις! Κάποιοι εταίροι έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει, άλλοι τις σχεδιάζουν. Διαβάστε περισσότερα στις ενότητες 
των χωρών.
Η επόμενη εκδήλωση είναι η τελική διάσκεψη στις Βρυξέλλες! Περισσότερες 
πληροφορίες θα δοθούν με το επόμενο ενημερωτικό δελτίο.

www.digitol.eu

