
Πιλοτικές Δράσεις

ΙΤΑΛΙΑ
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο πάρκο της πόλης Monza ο 
"Διαδραστικός περίπατος μεταξύ διαδικτύουκαι Φύσης". Ήταν ένα 
ηλιόλουστο και πολύχρωμο φθινοπωρινό πρωινό, και σχεδόν 50 λάτρεις της 
φύσης και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το 
DIGITOL συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον Περίπατο.  Κατά τη 
διάρκεια του περιπάτου, υπήρξε μια πρώτη στάση, όπου ένας ψυχολόγος 
ειδικός στα Νέα Μέσα είχε μια ομιλία σχετικά με τους κινδύνους και τις 
ευκαιρίες του Παγκόσμιου Ιστού.  Η επισκόπηση των κινδύνων και των 
ευκαιριών της χρήσης των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου στην 
καθημερινή ζωή σίγουρα προκάλεσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 
τροφοδότησε συζητήσεις που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού 
και του περιπάτου. Η δεύτερη στάση έγινε για να απολαύσουν τέσσερις 
σύντομες θεατρικές παραστάσεις που ανέβασε μια ομάδα εθελοντών από το 
πρόγραμμα DIGITOL. Κάθε σύντομο θεατρικό έργο προειδοποιούσε τους 
θεατές για τους κινδύνους που εγκυμονεί η πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους 
έδειχνε πώς να αναγνωρίζουν τις ψεύτικες ειδήσεις για να μην συμβάλλουν 
στην περαιτέρω διάδοσή τους. Ήταν μια πραγματικά επιτυχημένη και 
εμπνευσμένη εκδήλωση για όλους!
Για τους συμμετέχοντες διότι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το πάρκο με 
διαφορετικό τρόπο και να αφιερώσουν χρόνο για να προβληματιστούν 
διασκεδάζοντας πάνω σε επίκαιρα θέματα που αφορούν όλους, όπως η 
διάδοση των ψευδών ειδήσεων.
Για την ομάδα DIGITOL που ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση αυτής της δράσης, επειδή απόλαυσαν όλες τις δυνατότητες μιας 
ομαδικής δουλειάς μεταξύ των γενεών και οι προσπάθειές τους 
ανταμείφθηκαν από τις διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες αντιδράσεις των 
συμμετεχόντων!

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Η υλοποίηση των άλλων δύο πιλοτικών δράσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη: 

- Το Blog "Digitol News" δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021 και 
ξεκίνησε επίσης στο Facebook. Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω 
ενημερώσεις (https://digitolnews.eu/)

- Το φεστιβάλ "Ψηφιακός Γνώστης; Γίνεσαι" θα πραγματοποιηθεί στις 4 
Δεκεμβρίου 2021 στη Villa Longoni στο Ντέσιο (ΜΒ). Οι εγγραφές για 
ολόκληρη την ημέρα του Φεστιβάλ ή μόνο για τη μισή ημέρα είναι ήδη 
ανοιχτές, παρακαλούμε βιαστείτε, οι θέσεις είναι περιορισμένες!
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
CCB σε αυτόν τον σύνδεσμο:
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-
digitale/

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Μετά την πρώτη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο του 
2021, συνειδητοποιήσαμε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για συζήτηση και 
εκπαίδευση όλων των ηλικιών σε θέματα όπως οι ψευδείς ειδήσεις, η 
παραπληροφόρηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαδικτυακή εθιμοτυπία 
και η παιδεία στα μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Λάβαμε πρόσκληση από 2 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα 
στους μαθητές τους. Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους 2 τελευταίους μήνες ήταν 
απασχολημένοι με την προετοιμασία για την περαιτέρω διάδοση του έργου. 
Προετοιμάστηκε πρόσθετο διαφημιστικό υλικό για να γίνουν οι εκδηλώσεις 
πιο διασκεδαστικές και ελκυστικές. Πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες 
διαδικτυακές συναντήσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 
συνεδριών.

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί 6 επισκέψεις σε σχολεία, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας και στις οποίες οι 
ηλικιωμένοι μας θα μιλήσουν για τη σημασία της ευαισθητοποίησης, της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης στα θέματα του DIGITOL.
Οι επισκέψεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 
2021 και τον Ιανουάριο του 2022.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ξεκίνησαν τα πιλοτικά προγράμματα DIGITOL. Πολλές συναντήσεις έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος "DIGITOL - ψηφιακό café", 
σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους μας από τη ΜΚΟ WISA - wir sind 
angekommen e.V. και το Γραφείο ηλικιωμένων (Seniorenarbeit) της πόλης 
Dietzenbach.
Το Digitol Café είναι ένα διαδραστικό και συμμετοχικό εργαστήριο για τη 
χρήση ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών - Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν 
από τους άλλους, διδάσκουν τις δεξιότητές τους και ανταλλάσσουν τις γνώσεις 
τους μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τις δικές τους 
συσκευές και θα μπορούν να λάβουν βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με τις 
ερωτήσεις ή τα προβλήματά τους με τη χρήση των συσκευών.
Το καφέ είναι ένας ανεπίσημος και χαλαρός χώρος για διαγενεακή μάθηση 
γύρω από το θέμα της ψηφιοποίησης. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νέοι 
ομιλητές μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τα smartphones, τα ταμπλέτες και άλλα. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν επίσης να φέρουν τις δικές τους συσκευές - εφόσον είναι διαθέσιμες. 
Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους Νέους Πρεσβευτές να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις και να προσφέρουν πρακτική βοήθεια και 
υποστήριξη με συγκεκριμένες λύσεις σε ατομικά προβλήματα.
Έξι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Ηλικιωμένων στη 
Siedlerstraße 66, στο 62128 Dietzenbach, από τις 10:30 π.μ. έως τις 
12:30 μ.μ.. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Ημερομηνίες και θέματα: Ημερομηνίες και θέματα:
- 23.11. Facebook - Ο μεγαλύτερος ιστότοπος στον κόσμο
- 30.11. Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης - 
Instagram
- 08.12. Γνώση της Google
- 15.12. Εθιστικές εφαρμογές - TikTok
- 22.12. Εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων - WhatsApp, FB 
Messenger, Viber και Co.
- 04.01. Εφαρμογή φωτογραφιών και βίντεο, Snapchat

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με την κ. Wolf στο τηλέφωνο 
(06074 - 48 34 90) ή στο email: kirsten.wolf@dietzenbach.de.
Περαιτέρω εκδηλώσεις διοργανώνονται και συντονίζονται από τη ΜΚΟ WISA 
-wir sind angekommen e.V.

- Rodgau, 27.11.2021, από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ: Whatsapp, 
Τοποθεσία: Α: Sozialzentrum Rodgau Nieder-Roden, 
Puiseauxplatz. 3, 63110 Rodgau
- Rodgau 03.12.2021, από τις 19-21 μ.μ:  
Georg-August-Zinn-Straße 1, 63110 Rodgau.
- Dietzenbach 11.12.2021 από τη 1 έως τις 4 μ.μ:  Dietzenbacher 
Capitol, Europapl. 3, 63128 Dietzenbach
Δηλώσεις συμμετοχής μέσω του events@wisa-ev.de ή τηλεφωνικά και 
μέσω WhatsApp στο 0176 825 64319.

Μία εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον WISA e.V. έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί στις 14.11.21 από τις 2-6μμ. Περίπου 8 ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας και ένας παρόμοιος αριθμός νέων παρακολούθησαν την 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο νεαρός πρεσβευτής μας Mahmoud Haji, μαζί 
με τον συνάδελφό του Sadek Amiri. 
Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία μάθησης για τους ηλικιωμένους και μια καλή 
ευκαιρία για τους Νέους Πρεσβευτές μας να μοιραστούν τις γνώσεις τους με 
ένα ευρύτερο κοινό. 

ΕΛΛΑΔΑ
Μετά από μήνες προετοιμασίας, το Φεστιβάλ DIGITOL έγινε επιτέλους 
πραγματικότητα! Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη, σε έναν 
ζωντανό χώρο υψηλής τεχνολογίας της πόλης της Αθήνας, άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, Νέοι Πρεσβευτές και ειδικοί σε θέματα ψευδών ειδήσεων και 
παραπληροφόρησης και ενδιαφερόμενοι, είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να παρακολουθήσουν ομιλίες ως ομιλητές 
και θεατές, να μάθουν περισσότερα για τις ψευδείς ειδήσεις, να συζητήσουν 
για τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να βρουν τρόπους να 
προστατευτούν από τις διαδικτυακές απάτες.

Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τον Covid-19, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων περιορίστηκε σημαντικά. Ωστόσο, σύντομα βίντεο και 
ηχογραφήσεις από τα εργαστήρια και τις ομιλίες θα είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπό μας https://www.50plus.gr/ για περαιτέρω διάδοση.

Η επόμενη πιλοτική μας δράση έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου, με 
τίτλο "Ανθρώπινη βιβλιοθήκη: η περίπτωση του Θεμιστοκλή". Η 
επαγγελματίας ξεναγός κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή θα μας ταξιδέψει στο χρόνο, 
περπατώντας στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, που κάποτε ήταν το κέντρο της 
δημόσιας ζωής όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία. Η ρητορική μίσους, ο 
εξοστρακισμός και οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν είναι τόσο νέα έννοιες όσο 
νομίζουμε... 

www.digitol.eu

Τελική διάσκεψη

Το πρόγραμμα Digitol μετρά ήδη 22 μήνες υπέροχων εμπειριών μάθησης και 
αλληλεπίδρασης. Οδεύοντας προς το τέλος του, οι προετοιμασίες για το 
τελικό συνέδριο του έργου έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι προσδοκίες των εταίρων 
του DIGITOL και της ομάδας των εθελοντών είναι σίγουρα υψηλές, όπως και η 
θέληση για συμμετοχή. Το πνεύμα που οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της 2
ης Διεθνούς Ακαδημίας είναι ακόμα ζωντανό και η συνοχή της ομάδας είναι 
ισχυρότερη από ποτέ. 
Για άλλη μια φορά, τα σχέδια που κάναμε έχουν αλλάξει και η ευελιξία και η 
προσαρμοστικότητά μας δοκιμάζονται. Οι ημερομηνίες είχαν κλειστεί και οι 
βαλίτσες μας ήταν έτοιμες για τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, με τα τελευταία μέτρα 
κατά της πανδημίας δεν είναι πλέον δυνατή η δια ζώσης συνάντηση, οπότε 
τώρα οι προσδοκίες επικεντρώνονται περισσότερο στο περιεχόμενο και τη 
διαδραστικότητα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 
Ελπίζουμε ότι το τελικό συνέδριο θα είναι μια ακόμη εξαιρετική ευκαιρία να 
συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε σχετικά με το 
έργο, για το τι έχει επιτευχθεί, πού θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα 
και, κυρίως, ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναληφθούν προκειμένου 
να συνεχιστεί το έργο της διάδοσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο μεταξύ 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας όσο και των νεότερων ενηλίκων.  Όσο 
περνάει ο καιρός, τα αποτελέσματα του έργου DIGITOL φαίνονται όλο και πιο 
σημαντικά και χρήσιμα. Όλη αυτή η γνώση χρησιμοποιείται σε καθημερινή 
βάση και εκτιμάται ιδιαίτερα από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία. 
Καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας στις σημερινές κοινωνίες 
μας προκειμένου να είναι κανείς επιτυχημένος στην εργασία του, να 
παραμένει συνδεδεμένος κοινωνικά και να έχει πρόσβαση σε σημαντικές 
υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας, οικονομικά κ.λπ., η συνέχιση του έργου 
του έργου DIGITOL θα είναι σημαντική για εμάς.
Επιπλέον, ανυπομονούμε να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τις 
πιλοτικές δράσεις σε κάθε χώρα. Θα ήταν υπέροχο να μάθουμε, τι πέτυχαν, να 
ακούσουμε για τα διδάγματα που αποκομίσαμε και να πάρουμε περισσότερες 
ιδέες για το τι μπορεί να γίνει για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα των 
ψευδών ειδήσεων και της ψηφιοποίησης.
Θα χαρούμε να δούμε ομιλητές υψηλού προφίλ από μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας και εκπροσώπους της Επιτροπής που θα μπορούσαν να 
μοιραστούν τις απόψεις τους με τους συμμετέχοντες και να μας δώσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους για την υποστήριξη της 
ψηφιοποίησης και την πρόληψη της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.
Οι εταίροι του DIGITOL εργάζονται για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αυτή την εκδήλωση και ανυπομονούμε να δούμε τις 
προσπάθειές τους να αποδίδουν καρπούς. Για εμάς θα είναι μια σημαντική 
ευκαιρία για δικτύωση, ανταλλαγή αποτελεσμάτων του έργου, διάδοση και 
αναβάθμιση. 
Θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτό το υπέροχο έργο!

 Σας προσκαλούμε στο τελικό συνέδριο του DIGITOL την Τρίτη 11 
Ιανουαρίου 2022 09:00 έως 13:00 για να ενημερωθείτε για τα 

ευρήματα του έργου και για ορισμένα χρήσιμα εργαλεία για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων με μια 

διαγενεακή προσέγγιση.
 
Το DIGITOL  είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της 
παραπληροφόρησης με ψηφιακό γραμματισμό και επαφές μεταξύ των γενεών 
μεταξύ χρηστών με περισσότερες φυσικές γνώσεις (νεότεροι Ευρωπαίοι) και 
χρηστών με λιγότερες ψηφιακές γνώσεις (Ευρωπαίοι μεγαλύτερης ηλικίας).
Για να πετύχει τα παραπάνω, το DIGITOL χρησιμοποίησε εκπαιδευτικές 
πρακτικές μεταξύ των γενεών (ψηφιακή ακαδημία και πρόγραμμα κατάρτισης) 
και ενέπλεξε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας σε μη τυπική εκπαίδευση και 
συνδημιουργημένες ευκαιρίες κατάρτισης.

  
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8

Τοποθεσία: 
Βρυξέλλες + online

Επικοινωνία: AGE Platform Europe - avenue de Tervueren,
168, Box 2 - 1150 Βρυξέλλες, Βέλγιο

https://www.age-platform.eu/project/digitol
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8
https://digitolnews.eu/
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-digitale/
https://www.50plus.gr
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