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Καφέ Γνώσης
Διαδραστικό και συμμετοχικό εργαστήριο 
σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών 
και εφαρμογών- οι συμμετέχοντες 
μπορούν να φέρουν τις δικές τους 
συσκευές και θα μπορούν να λάβουν 
βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με τη 
χρήση τους. 

Πρεσβευτές ψηφιακής 
τεχνολογίας
Νέοι άνθρωποι παίρνουν τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας σε μια αποστολή 
στον ψηφιακό κόσμο. Μοιράζονται μαζί 
τους συμβουλές και προτάσεις για το πώς 
να γίνουν συνειδητοί χρήστες ψηφιακών 
συσκευών.

Πιλοτικές 
δράσεις

Φεστιβάλ DIGITOL
Εκδήλωση αφιερωμένη στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας με πολυάριθμους 
ομιλητές και εργαστήρια με θέμα τις 
ψευδείς ειδήσεις, την παραπληροφόρηση 
και τις απάτες στο διαδίκτυο.

Εργαλειοθήκη DIGITOL
Δημιουργία μιας εργαλειοθήκης που 
περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία και μέσα 
για μάθηση μεταξύ ομοτίμων

Δίκτυο ΜΚΟ
Δημιουργία ενός δικτύου ΜΚΟ που 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη 
δράσεων συνηγορίας για την ψηφιακή 
ένταξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο τροχός της τύχης- Υπαίθρια 
εκδήλωση & παιχνίδι   
Εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση 
σχετικά με τον εντοπισμό, την κατανόηση 
και την αποκάλυψη των ψευδών ειδήσεων 
και της ρητορικής μίσους μέσα από 
ψυχαγωγικές τεχνικές. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Εκπαιδευτικά εργαστήρια που 
απευθύνονται σε νέους που ενδιαφέρονται 
να γίνουν πρεσβευτές ενάντια στις ψευδείς 
ειδήσεις και την παραπληροφόρηση. 

Διαδραστικός περίπατος μεταξύ 
Φύσης & Ιστού
Ein Spaziergang von ca. 5 km, der für alle Alter-
sgruppen geeignet ist. Dieser enthält Momente 
der Debatte und Reflexion über die Rolle des Inter-
nets in unserem täglichen Leben. Ebenso themati-
siert werden die gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Verbreitung von Fake News und Hassrede im 
Internet

Το ιστολόγιο DIGITOL News
Ένα κοινωνικό πείραμα που βασίζεται στη δημιουργία 
ενός ιστότοπου συνδεδεμένου με μια σελίδα στο Face-
book, όπου θα δημιουργούνται και θα μοιράζονται με 
τέχνη ψευδείς ειδήσεις, με σκοπό την τόνωση της κοινής 
γνώμης σχετικά με τη σημασία της σωστής 
πληροφόρησης, την εκμάθηση του τρόπου 
αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων και την άμυνα κατά 
των επιπτώσεών τους.

Φεστιβάλ ψηφιακής ευαισθητοποίησης
Εκδήλωση που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών 
και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας "διαγενεακής" 
πορείας Ψηφιακής Εκπαίδευσης, ανταλλάσσοντας 
γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τη σωστή 
χρήση τους.

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



