
ΜΑΡΤΙΟΣ – 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Το πρόγραμμα DIGITOL διάρκειας 60 ωρών που υλοποιήθηκε από νέους εθελοντές είχε ως στόχο να δώσει σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας 

υπό το πρίσμα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΘΕΩΡΙΑ: συζητήσεις και 
προβληματισμοί για ευαίσθητα 
θέματα (μετανάστευση, ένταξη 
και κοινωνική συνοχή, θέματα 
φύλου, δικαιώματα των 
μειονοτήτων, βιωσιμότητα κ.λπ.) 
με στόχο την τόνωση του 
ανοικτού διαλόγου και της 
αποδοχής

1 2 3

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 4 χώρες

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Συμμετέχοντες: 19
Αποτελέσματα: έντονη διαδραστικότητα 
και ενεργή συμμετοχή των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των νέων εθελοντών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συμμετέχοντες: 15
Αποτελέσματα: συναρπαστικές διαγενεακές 
συζητήσεις και προβληματισμοί, καλλιέργεια 
δεξιοτήτων των εθελοντών

ΕΛΛΑΔΑ
Συμμετέχοντες: 34
Αποτελέσματα: τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας χάρηκαν που απέκτησαν νέες 
γνώσεις χάρη στη διαγενεακή 
αλληλεπίδραση, αίσθηση επίτευξης στόχων 
από τους εθελοντές

ΙΤΑΛΙΑ
Συμμετέχοντες: 29
Αποτελέσματα: ενδυνάμωση ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από την 
απόκτηση γνώσεων σε νέα πεδία, 
ενθουσιασμός εθελοντών για τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ DIGITOL

Πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στo 
εκπαιδευτικό υλικό και άλλα διαδραστικά 

εργαλεία

Πλατφόρμα αφιερωμένη στην εκπαίδευση 
των νέων εθελοντών και των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας 

ΓΙΑΤΙ: μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων 
και πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του έργου και για ενίσχυση 
της αίσθησης του «ανήκειν» στο DIGITOL

ΤΙ: εκπαιδευτική εμπειρία με εξατομικευμένες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης με τα 
τρέχοντα πανευρωπαϊκά δίκτυα νέων και ενηλίκων 
μεγαλύτερης ηλικίας και τον τρόπο σχεδιασμού και 
υλοποίησης συναρπαστικών δράσεων εμπλοκής 
στην κοινότητα

ΠΩΣ: ελκυστικά εργαστήρια, συζητήσεις, κοινές 
δραστηριότητες αναψυχής

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, εξάπλωση 
ψευδών ειδήσεων, ο ρόλος του 
�lter bubble, αναγνώριση 
διαδικτυακών διαφημίσεων, 
ρυθμίσεις cookie στο browser, 
ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο 
διαδίκτυο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: συν-σχεδιασμός 
δράσεων για την προώθηση της 
κριτικής σκέψης και του 
ψηφιακού αλφαβητισμού στις 
πόλεις του DIGITOL από τον 
Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο 2022

ΠΟΙΟΙ: εταίροι και εκπρόσωποι του DIGITOL (νέοι 
εθελοντές & άτομα μεγαλύτερης ηλικίας) από όλες τις 
χώρες, συνολικά 50 άτομα, όπου θα δικτυωθούν 
μεταξύ τους και θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά 
με τις πιλοτικές δραστηριότητες που έχουν να 
υλοποιήσουν σε τοπικό επίπεδο

ΠΟΥ: Φρανκφούρτη, Γερμανία

 ΠΟΤΕ: 5-7 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

https://digitol.eu/
https://digitol-academy.eu/
https://www.facebook.com/Digitol-EU-102141688195549
https://www.instagram.com/digitol_eu/
https://www.linkedin.com/company/digitol-eu/?viewAsMember=true



