
 

 

 
 
 
 
 
Τεύχος 1, Δεκέμβριος 2017 
 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ εν συντομία... 
Το «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Ψηφιακές δεξιότητες για τους ανθρώπους που ζουν στην 3η 
ηλικία - Αποτελεσματική Ψηφιακή Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες» είναι ένα 
ευρωπαϊκό έργο συνεργασίας που στοχεύει στην κατάρτιση ηλικιωμένων ατόμων για την 
ανάπτυξη ειδικών ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Το έργο αναπτύσσει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε άτομα που ζουν στην 3η ηλικία για να υποστηρίξει την προσαρμογή τους 
στον ψηφιακά προσανατολισμένο μεταβαλλόμενο κόσμο και να διασφαλίσει ότι μπορούν 
εύκολα να εντοπίσουν και να έχουν πρόσβαση στις σωστές υπηρεσίες, να επωφεληθούν 
από τα οφέλη που προσφέρει το Διαδίκτυο, και να αισθάνονται σίγουροι για τη χρήση 
online εργαλείων για τη διαχείριση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + για την περίοδο 2017-2019. 
 

 

 
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ αρχίζει.... 
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου 2017 στη 
Σόφια της Βουλγαρίας και χρησιμοποιήθηκε για τη συζήτηση και τον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων του έργου και για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων και των εκπροσώπων των ομάδων-στόχων. Οι εταίροι εργάζονται 
ήδη για την ανάπτυξη των εθνικών χρονοδιαγραμμάτων για τις online δημόσιες υπηρεσίες 
καθώς και για το πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων για την 
ψηφιακή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες των ηλικιωμένων. 



 

 

 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχει ως στόχο να: 

 εκπαιδεύσει τους ηλικιωμένους να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που 
απαιτούνται για την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο  

 παράσχει μια προσαρμοσμένη λύση για την υπέρβαση των φραγμών που 
σχετίζονται με την πρόσβαση, τις δεξιότητες, την εμπιστοσύνη και το κίνητρο των 
ηλικιωμένων να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει το 
Διαδίκτυο και οι ψηφιακές υπηρεσίες 

 εφαρμόσει μια προσέγγιση οικοδόμησης εμπιστοσύνης αναπτύσσοντας 
εικονική βοήθεια βασισμένη στα σενάρια πραγματικής ζωής των ηλικιωμένων 

 παρέχει υποστήριξη στους ηλικιωμένους για την απόκτηση ενημερωμένων 
προσωπικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, που οδηγούν σε 
σημαντικό βήμα προς την ενεργό γήρανση 

 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ σχεδιάζει να: 

 αναπτύξει  χάρτες πορείας για τις δημόσιες υπηρεσίες παρέχοντας πληροφορίες 
που αφορούν τις πιο σχετικές δημόσιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο σε 5 χώρες της ΕΕ 

 εκπονήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τη βελτίωση των βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων για την ψηφιακή πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες 

 δημιουργήσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής βοήθειας 
με ένα εργαλείο εικονικής βοήθειας για την ψηφιακή ένταξη των ηλικιωμένων 

 αναπτύξει μια αποτελεσματική μεθοδολογία για την εργασία υψηλής ποιότητας 
με τους ηλικιωμένους εφαρμόζοντας την προσέγγιση οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
και την αλληλεπίδραση  

 αναπτύξει συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργού γήρανσης και της 
ψηφιακής παιδείας των ηλικιωμένων 

 οργανώσει εκδηλώσεις που διαδίδονται από στόμα σε στόμα για την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την υποστήριξη της εκμετάλλευσής 
τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Συνεργάτες της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 
CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – συντονιστής 
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)  
AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ) 
KU TU EOOD (BG) 
TRADIGENIA SL (ES) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (GR) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση www.digital-3rd-age.eu, ή επικοινωνήστε με τους εταίρους 
του έργου 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

http://www.digital-3rd-age.eu/

