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Περίληψη κυριότερων σημείων 
 
 

Το  πρόγραμμα  Erasmus+  “proADAS:  promotion  of  Active  Digital  Ageing  Skills  -  προώθηση  

των ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενεργό γήρανση’’ - είναι χρηματοδοτούμενο   από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήσιμο από ένα σχήμα εταίρων από 6 Ευρωπαϊκές χώρες- Βέλγιο, 

Κροατία, Κύπρο,  Γαλλία,  Ελλάδα  και  Ιταλία.  Το  πρόγραμμα  proADAS  στοχεύει  στην  

αντιμετώπιση  του χάσματος  μεταξύ  του  γηραιού  πληθυσμού  και  της  ψηφιακής  γνώσης  

καθώς  επίσης  και  στην ενδυνάμωση  και  ενίσχυση  των  ειδικών  και  των  επαγγελματιών  της  

ενήλικης  εκπαίδευσης  και της δια βίου μάθησης. 

 

Το πρώτο μέρος της έρευνας-“The Review & Research Paper”- ανήκει στην προκαταρκτική   και 

θεμελιώδη φάση του έργου. Παρόλη τη γνώση και την πρότερη ενημέρωση που οι επτά εταίροι 

έχουν   στο   πλαίσιο   των   θεματικών   του   προγράμματος,   βρίσκουν   εξίσου   σημαντική   την 

ενημέρωση  και  την  ακριβή  πρόσβαση  πληροφοριών   μέσα  από  τη  σκοπιά  του  ίδιου  του 

προγράμματος.  Αυτό  το  έγγραφο  είναι  αυτός  ο  αρχικός  ακρογωνιαίος  λίθος  που  δίνει  τις 

περαιτέρω οδηγίες και κυρίως  συγκειμενοπ οι εί  τα επόμενα 
παραδοτέα. 

 
Η  συγκεκριμένη εργασία  επικεντρώνεται  σε  μία  διπλή  εστίαση: α)  την  υπάρχουσα κατάσταση 

μαζί με την σχετική έρευνα πάνω σε προηγούμενες πρακτικές που είναι διαθέσιμες στις χώρες 

που  συμμετέχουν,  β)  την  πολυδιάστατη  έρευνα  σε  σχετικά  ιδρύματα,  κέντρα  τρίτης  ηλικίας, 

NGOs  και  φορείς  εκπαίδευσης  ηλικιωμένων,  εμπειρογνώμονες  για  την  Τρίτη  ηλικία,  καθώς 

επίσης και στους ίδιους τους ηλικιωμένους σχετικά με τις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά 

τους. 
 

Αυτή  η  έρευνα  βασίζεται  σε  μια  σύνθετη  μεθοδολογία  και  παρουσιάζει  τα  βασικά  ευρήματα 

από τις συνεργαζόμενες χώρες: 1) ευρήματα από την έρευνα σε καλές πρακτικές και 2) ανάλυση 

από την έρευνα πεδίου. 
 

Το  πρώτο  μέρος  παρουσιάζει  την  κύρια  ανάλυση  από  την  έρευνα  για  τις  βέλτιστες  

πρακτικές στον   τομέα   της   ενήλικης   εκπαίδευσης   στις   6   συνεργαζόμενες   χώρες   με   μια   

λεπτομερή περιγραφή    20    προγραμμάτων    ή    πρωτοβουλιών    που    παρέχονται    από    

διαφορετικούς οργανισμούς  και  ιδρύματα.  Αυτές  οι  καλές  πρακτικές  μπορούν  να  

ωφελήσουν  το  πρόγραμμα proADAS  εμπνέοντας  τους  συνεργάτες  με  την  εμπειρία  τους  και  

τα  καλά  αποτελέσματα. Επιπλέον, μπορεί να προσδώσει μια προστιθέμενη αξία  μέσα από την 

συμπλήρωση των κενών στο πεδίο της έρευνας. 
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Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ανάμεσα στους φορείς των συνεργαζόμενων 

χωρών.  Ένα  ειδικά  επεξεργασμένο  ερωτηματολόγιο  δόθηκε  στους  σχετικούς  φορείς  (στους 

εκπαιδευτές   ενηλίκων,   τους   εμπειρογνώμονες   ηλικιωμένων,   NGOs,   και   τους   ίδιους   τους
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ηλικιωμένους)  σχετικά  με  ειδικές  ανάγκες,  χαρακτηριστικά  και  απαιτήσεις.  Στο  σύνολο,  718 

άτομα  έχουν  ερωτηθεί.  Αυτό  το  μέρος  δίνει  μια  σφαιρική  εικόνα  σχετικά  με  το  προφίλ  

του ερωτηθέντος,    τη    χρήση    τεχνολογίας,    τις    πιο    σημαντικές    ανάγκες    μάθησης    για    

τους ηλικιωμένους και την επιλογή τους για τις μεθόδους μάθησης και των εργαλείων όπως 

επίσης την γνώμη τους για τα κύρια εμπόδια στο ICT learning και τις πιο σημαντικές δεξιότητες 

για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 

Συνοψίζοντας,  το  συγκεκριμένο  παραδοτέο  προτείνει  ένα  σύνολο  συστάσεων  βασιζόμενο  

στα αποτελέσματα  που  κατεγράφησαν  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  συνδυασμένης  έρευνας.  

Τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν θα  αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό 

του καινοτόμου προγράμματος.
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1. Ανάλυση έρευνας σε υφιστάμενες καλές πρακτικές στον 
τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
συνεργαζόμενες χώρες 

 

 

Το   συνεργατικό   σχήμα   επέλεξε   συνολικά   20   καλές   πρακτικές   στον   τομέα   της   ψηφιακής 

εκπαίδευσης  ενηλίκων.  Κάθε  χώρα-συνεργάτης  επέλεξε  ανάμεσα  σε  3  και  4  παραδείγματα 

βασιζόμενη στην εκ βαθέων έρευνα πάνω σε διαφορετικούς τύπους πόρων, πηγών & μέσων τις 

οποίες το proADAS μπορεί να αξιοποιήσει στα επόμενα 2 χρόνια του προγράμματος. Αυτές οι 

πρακτικές μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές όπως προγράμματα, οργανισμοί, εργαλεία 

κ.α.. 
 

 

Κάθε  καλή  πρακτική  που  παρουσιάζεται  εδώ  έχει  αναλυθεί  λεπτομερώς  σε  μια  ερευνητική 

έκθεση κάθε χώρας από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι. Αυτές οι ερευνητικές εκθέσεις έχουν 

βασισθεί   σε   ένα   πρότυπο   που   δημιουργήθηκε   από   τον   οργανισμό   E-seniors   στο   οποίο 

διαφορετικές πληροφορίες όσον αναφορά τις καλές πρακτικές έχουν συγκεκριμενοποιηθεί στο 

πρώτο    μέρος:    όνομα,    ημερομηνία    δημιουργίας    και    περίληψη,    τοποθεσία    και    βαθμό 

παρέμβασης, σύντομη αναφορά, κύριοι στόχοι, αξία του έργου και επικοινωνία. 
 

 

Η  περιγραφή  από  κάθε  καλή  πρακτική  παρατίθεται  αναλυτικά  ανά  χώρα  στους  παρακάτω 

πίνακες: 
 

 

1) Β έλγιο  
 
 

Στο  Βέλγιο  τα  ιδρύματα  πολιτικών  θεσμών,  οι  συμβουλευτικές  επιτροπές,  τα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  και  οι  ανώτερες  οργανώσεις  έχουν  έρθει  σε  επαφή  για  να  συγκεντρωθούν  καλές 

πρακτικές  καταλήγοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  στην  επιλογή  4  πρωτοβουλιών  με  καινοτόμο 

προσέγγιση και προσέλκυση ηλικιωμένων.
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Digi-ateljee              2016 

 
 
 
 
 

'iPad, da's straffe 
koffie' & 

Πρωτοβουλία από 
το τοπικό 
συμβούλιο και 
κέντρο 
ηλικιωμένων στο 
Blankenberge 
 

 

Περιφερειακό 
σχέδιο 

 
 
Ψηφιακή πρόσβαση 
για όλους στη πόλη 
Blankenberge 
 

 

Βελτίωση των 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

DIGI-HULP 
(βοήθεια από 
μεγαλύτερους 
εθελοντές) & 
DIGI-CLUB 
(workshops) 

 
Μαθαίνοντας να 
χρησιμοποιούν 

Ηλικιωμένοι 
εθελοντές. 
Χωρίς  χρέωση 
και με 
πρόσβαση. 
 

 

Ενίσχυση 
κοινωνικής 
ένταξης. 

 
 
https://digi- 
ateljee.weebly 
.com/ 
 

 
 
 

https://media 
wijs.be/praktij

‘Digitale hulp aan 
huis’ 

2014 δημιουργήθηκε στο 
Bruges 
 

 
Ενίσχυση 
πρωτοβουλιών σε 
διαφορετικά 

ευάλωτων και μόνων 
ηλικιωμένων και της 
κοινωνικής τους 
ένταξης 
Προωθώντας 
ηλικιωμένους να 
αρχίσουν με ένα 

ένα iPad & να 
λαμβάνουν 
υποστήριξη. 
 

 
Μαθαίνοντας να 
χρησιμοποιούν 

Αντιμετώπιση 
της μοναξιάς. 

ken/ipad-das- 
straffe-koffie 
 

 
 
 
 

https://www.f

Senior Surfers           2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Op stap met je 

επίπεδα από 
οργανισμό 
ηλικιωμένων 
FEDOS. 
 

 
Τοπικά μαθήματα 
δημιουργήθηκαν σε 

tablet, από βασικά 
μαθήματα 
δεξιοτήτων σε πιο 
πολύπλοκα 
προβλήματα. 
 

 

Μαθαίνοντας να 
χρησιμοποιούν 

ένα tablet & IT- 
CAFE για 
προβλήματα με 
το tablet 
 

 
 
 

Μαθαίνοντας να 
χρησιμοποιούν IT 

Ηλικιωμένους 
εθελοντές. 
 

 
 
 

Δομημένο 
περιβάλλον 
ενός σχολείου 
με 

edos.be/clubs/ 
senior-surfers/ 
 
 
 
 

 
https://www.c 
vomj.be/nl/inf

smartphone/ 
tablet’ course 

-           
ένα εκπαιδευτικό 
χώρο ενηλίκων που 
βρίσκεται βόρεια 
των Βρυξελών. 

smartphone ή tablet 
εκτός σπιτιού η εκτός 
γνώριμου 
περιβάλλοντος. 

κινητές συσκευές 
στην πόλη και στα 
μαγαζιά. 

πιστοποιητικό 
και ψηφιακές 
δεξιότητες σε 
καθημερινή 

ormatica/table 
ts/opstapmetj 
etel.php

                                          π ρακ τικ ή.                   
 
 
 
 
 

. 
 
 

2) Κροατία  
 

 

Στην  Κροατία  οι  3  προτεινόμενες  πρωτοβουλίες  σε  αυτήν  την  έκθεση  έχουν  συλλεχθεί  

από ευρωπαϊκά έργα που φέρνουν ηλικιωμένους πιο κοντά σε νέες τεχνολογίες.

https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
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Εκπαιδεύοντας

 

 

SWEEP – Select 
Waste for the EU 

Eco-system 
Protection 

 

 
 
 

2018 

 

 

Πρόγραμμ 
α σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 

 
 
 
 
 
 

Πρόγραμμ 

ηλικιωμένους στη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογίες σχετικές με 
ανακύκλωση/ 
επαναχρησιμοποίηση 
απορριμμάτων μέσω 
ενός μοντέλου e- 
μάθησης. 
 

 

Αντιμετώπιση ζητημάτων 
χαμηλού επιπέδου 
ψηφιακής μάθησης και 

 

Διαδραστική 
ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 
εκμάθησης & e- 
learning 
μαθήματα. 
 

 

Παρέχοντας μία 
online and CD 
φόρμα 
εργαλείων η 

 

Προσεγγίζοντας 
ηλικιωμένους στην 
ψηφιακή χρήση 
μέσω μιας 
πλατφόρμας e- 
μάθησης. 
 

 
 
 
 

Απευθύνεται στο 
υπάρχον κενό 

 

 
secretariat@adr 
iaticionianeuror 
egion.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.akl

SKILL-IT                   2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELINET – 

α σε 
Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 

 
 
 
 
 
 

Προγράμμ 
ατα σε 

ικανότητας ανάμεσα σε 
ενήλικους που είναι σε 
μειονεκτική θέση και με 
κίνδυνο αποκλεισμού. 

οποία μπορεί να 
έχει ελεύθερη 
πρόσβαση 
στους 
ενδιαφερόμενο 
υς φορείς. 
Παράγοντας ένα 
σύνολο 
αξιόπιστων, 
ενημερωμένων 

ανάμεσα στους 
ηλικιωμένους και 
στην τεχνολογία. 
 
 
 
 
 

Ο στόχος της 
ELINET’sείναι να 
αυξήσει τη 

ub.org/en/skill- 
it/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.eli- 
net.eu/fileadmi

European literacy 
Policy Network 

2014 εθνικό 
επίπεδο 
στην 
Κροατία. 

Βελτιώνοντας την 
πολιτική γνώσης. 

και 
ολοκληρωμένων 
αναφορών 
πάνω στη 
κατάσταση 
γραμματισμού. 

συμμετοχή, την 
ένταξη (και την 
ισότητα)των 
ηλικιωμένων. 

n/ELINET/Redak 
tion/user_uploa 
d/Croatia_Long_ 
Report.pdf

 
 

 
3) Κύπ ρος 

 

 

Στην Κύπρο 3 πολυεπιστημονικές υπηρεσίες/κέντρα έχουν επιλεγεί ως βέλτιστες πρακτικές  για 

την   φροντίδα   ηλικιωμένων   στην   χώρα.   Το   πρώτο   είναι   ένα   κέντρο   αποκατάστασης   

που προσφέρει υποστήριξη (όλων συμπεριλαμβανομένων), για χρόνιους ασθενείς με 

αναπηρίες, και με   ειδικές   ανάγκες   όπως   τεχνητή   σίτιση,   μηχανικός   εξαερισμός,   

περιποίηση   πληγών/ εγκαυμάτων  και  αντιμετώπιση  ελκών-ψωρίασης.  Το  δεύτερο  είναι  μία  

σύγχρονη  βοηθητική υπηρεσία  διαβίωσης  που  επιτρέπει  τη  συμμετοχή  της  οικογένειας  του  

κάθε  ασθενή  σε  ένα εξατομικευμένο    πρόγραμμα    φροντίδας,    με    σημαντικές    ευκαιρίες    

για    την    κοινωνική αλληλεπίδραση και ένταξη. Τέλος, η τρίτη και τελευταία υπηρεσία που 

επιλέχθηκε αναφέρεται στο μόνο NHS- συμβατό νοσοκομείο στην Κύπρο, που λειτουργεί μέσω 

πρωτοβουλίας από έναν NGO  οργανισμό  και  ο  οποίος  είναι  βασικά  ένας  εθελοντικός  

https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
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οργανισμός  αποτελούμενος  από ενεργούς πολίτες και ειδικούς υγείας και καλύπτοντας ένα 

αγροτικό και απομακρυσμένο μέρος της Κύπρου.
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Σκοπός                        Περιγραφή                        Αξία                  Επικοινωνία

 
 

 
“Saint John 

Lampadistis” 
Rehabilitation & 
Physiotherapy 

Centre 
 
 
 
 
 
 

Storgi Health Care 

 

 
 
 
 
 

1994 

 

 
 

Το κέντρο 
έχει βάση 
στην 
Aglantzia, 
κοντά στη 
Nicosia 
 

 
 
 
 

Τοπικό 

 
 
Παρέχει 
εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στα κέντρα 
αποκατάστασης είτε 
για εσωτερικούς 
ασθενείς είτε για 
εξωτερικούς. 
 

 
Προσφέρει ιατρικές 
εξετάσεις, περίθαλψη, 
ειδική διατροφή, 

 

Επαγγελματίες 
βοηθούν ασθενείς 
που χρειάζονται 
ιατρική 
παρακολούθηση ή 
νοσηλευτική 
φροντίδα, θεραπεία 
και φυσική 
αποκατάσταση. 
 

Ο πάροχος 
ιατρικής 
περίθαλψης 

Το PROADAS θα 
χρησιμοποιήσει το 
κέντρο ως 
μέσο/πηγή 
επικύρωσης για την 
πιλοτική δοκιμή για 
τα εργαλεία 
κατάρτισης για 
φροντιστές και 
επαγγελματίες. 

 
Ανάπτυξη 
συστάσεων και 

 
 
 
 

 
http://lambadi 
stis.com 
 

 
 
 
 
 
 

www.storgi.co 
m

ltd                     
1999

 
επίπεδο 
στην Nicosia 
 

 
Φιλανθρωπι 
κή 

φυσικοθεραπεία, 
θεραπεία τέχνης, 
μουσικοθεραπεία. 

 
Χρήση τεχνολογικών 

εστιάζει στις 
ανάγκες των 
ηλικιωμένων 
ατόμων. 
 
Καθιέρωση  μιας 

προτύπων για 
ενιαία φροντίδα σε 
όλο το δίκτυο. 

storgi@cytane 
t.com.cy

The Friends’ 
Hospice Paphos 

-           οργάνωση 
σε εθνικό 
επίπεδο. 

συσκευών για 
επικοινωνία με άλλους 
στον ίδιο τομέα. 

συμπαγούς ομάδας      -                                       - 
ομηλίκων

 
 

 
4) Γαλλία 

 
 

Στη Γαλλία 4 καλές πρακτικέ ς  έχουν επιλεγεί ανάμεσα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς στον 

τομέα   της   ενήλικης   εκπαίδευσης   που   προτείνουν   ψηφιακή   βοήθεια   σε   ευάλωτους   ή 

απομονωμένους ανθρώπους δίδοντας βάρος στη διακυβερνητική προσέγγιση. 
 

 
 

Όνομα          Ημ/ια & 

ιστορία 

Τόπος & 

επίπεδο 

Σκοπός                         Περιγραφή             Αξία                        Επικοινωνία 
 

 

Υποστηρίζοντας
 

 
Emmaüs 
Connect 

 
 
 

2013           Εθνικό επίπεδο 

 

Διασφαλίζοντας ότι η 
ψηφιακή τεχνολογία 
ωφελεί επίσης 
ευάλωτους 
ανθρώπους. 

 

Σχεδιάζοντας 
εκπαιδευτικές πηγές 
& προσφέροντας 
ψηφιακά βιωματικά 
εργαστήρια 

ευάλωτους 
ανθρώπους, 
κάνοντας τις 
ψηφιακές 
υπηρεσίες 

προσιτές σε 
όλους. 

http://www.storgi.com/
http://www.storgi.com/
mailto:storgi@cytanet.com.cy
mailto:storgi@cytanet.com.cy
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Les 

Astroliens            
2015

 

 

Τοπικό επίπεδο 
σε αστική περιοχή 
(Παρίσι)& 
αγροτική περιοχή 
(Yvetot) 

Βοηθώντας ευάλωτους 
ηλικιωμένους να 
ανακαλύψουν την 
ψηφιακή τεχνολογία με 
την υποστήριξη μεταξύ 
γενεών. 

 
Προώθηση της 

 

Η οργάνωση κάνει 
ζεύγη εθελοντών, 
φοιτητές με 
ηλικιωμένους στο 
σπίτι. 

 
Τα μαθήματα 
λαμβάνουν χώρο στις 

 

Έμπνευση 
μεταξύ των 
γενεών για το 
πρόγραμμα 
ProADAS. 
 

Πολύτιμο 
παράδειγμα 

 

http://astrolie 
ns.strikingly.co 
m/ 
contact@astro 
liens.org 
 

 
http://www.ge

Geekzie              2017           Εθνικό 
επίπεδο 

 
 
 
 
 
 

Τοπικό επίπεδο 
E-Seniors            2005 

στο Παρίσι 

ψηφιακής ένταξης και 
την επανεφεύρεση της 
βοήθειας στο σπίτι. 

 
Καταπολέμηση το 

ψηφιακού 

αποκλεισμού 

προσφέροντας ICT 

εκπαίδευση στους 

κατοικίες των 
ηλικιωμένων με 
νέους ανθρώπους. 

 
Προσφέροντας ICT 
μαθήματα σε 
διαφορετικά θέματα 
με τη συνεργασία 
κοινωνικών κέντρων 

δημιουργώντας 
περιεκτικό 
διαγενεακό 
περιεχόμενο. 
Παρέχοντας IT 
γνώση στους 
ηλικιωμένους 
και στο 
διαδικτυακό 
αποκλεισμένο 

ekzie.fr/ 
 
 
 
 
 

http://e- 
seniors.asso.fr 
contact@esen 
iors.eu

                                          ηλικιω μέ νου ς.                       κ αι  δημα ρχεί ου .             
   π ληθ υ σ μό .                

 

 

5) Ελλάδα 
 

 

Στην  Ελλάδα  πολλά  ιδρύματα  προάγουν  προγράμματα   για  την  εκπαίδευση  των  ηλικιωμένων 

πολιτών ώστε να αποκτήσουν ψηφιακές ικανότητες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. 
 

Όνομα                   Ημ/νια& 

Ιστορία 

Τόπος & 

επίπεδο 

Σκοπός                 Περιγραφή                  Αξία               Επικοινωνία 
 
 

Την εμπειρία 
και την

 
 
 
 

50+Hellas                       2005               
Τοπικό επίπεδο 
στην Αθήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koi.S.P.E. "Faros"                 2006               
Τοπικό επίπεδο 

στη Πάτρα 

Ενεργοποιώντας 
ανθρώπους 
ηλικίας 50 και 
άνω σε κοινωνικό, 
οικονομικό, 
πολιτιστικό και 
εκπαιδευτικό 
επίπεδο. 
 

 
 
 

Αναπτύσσοντας 
επαγγελματικές 
δραστηριότητες 
για την βελτίωση 
ζωής των 
ανθρώπων με 
διανοητικά 
προβλήματα και 
προάγοντας την 
κοινωνική ένταξη. 

 

Προγράμματα 
για την 
ενημέρωση, την 
αφύπνιση και 
την εκπαίδευση 
των 
ηλικιωμένων 
 
 
 

Συμμετοχή σε 
προγράμματα 
και 
δραστηριότητες 
για την εργασία 
των ανθρώπων 
με 
ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα 
καθώς και σε 
διακρατικά 
προγράμματα 

κατάρτιση των 
50plus Hellas σε 
προγράμματα 
σχετικά με την 
ενεργητική 
γήρανση και 
καθώς και με τις 
ψηφιακές 
δεξιότητες 
γήρανσης. 
 
Εμπειρία στα 
Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 
και την 
ενασχόληση με 
την  ενεργητική 
γήρανση και 
των τομέων της 
της ψηφιακής 
εκπαίδευσης. 

 

 
https://www.5 
0plus.gr/en/ 
info@50plus.g 
r 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.k 
oispe-faros.gr 
koispeachaias 
@yahoo.gr

Athens Network of Collaborating 

http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
mailto:contact@astroliens.org
mailto:contact@astroliens.org
http://e-seniors.asso.fr/
http://e-seniors.asso.fr/
mailto:contact@eseniors.eu
mailto:contact@eseniors.eu
mailto:info@50plus.gr
mailto:info@50plus.gr
https://www.koispe-faros.gr/
https://www.koispe-faros.gr/
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
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1996               Εθνικό 

επίπεδο       
Η 

ενημέρωση των 
Ε
υ
ρ
ω
π
α
ί
ω
ν 

Προάγοντας την κοινωνική και Ένας από τους 
πιο 
σημαντικούς 

www.ance
- 
hellas.org
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Experts (ANCE)                                                                             πολιτών για τα 
προβλήματα του 
αναπτυσσόμενου 
κόσμου και για 
την 
καταπολέμηση 
τoυ κοινωνικού 
αποκλεισμού 

ψυχολογική 
ευημερία 
ηλικιωμένων και 
βελτιώνοντας 
τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες. 

οργανισμούς 
που προάγουν 
έρευνά και 
καινοτομία. 

ance@ance- 
hellas.org

 

 

6) Ιταλία  
 
 

Στην  Ιταλία  3  καλές  πρακτικές  έχουν  επιλεγεί  και  είναι  αντιπροσωπευτικές    διαφορετικών 

πλαισίων/  μεθόδων  πάνω  στο  θέμα.  Η  πρώτη  είναι  ένα  έργο  ανάπτυξης  προαστίων  μεγάλης 

πόλης όπως το Τορίνο. Η δεύτερη είναι μία τοπική εκδοχή (σε επαρχιακή κλίμακα) ενός έργου 

που  διεξάγεται  από  έναν  οργανισμό  εθνικών  διαστάσεων  (ενός  συνδικάτου  συνταξιούχων).  

Η τρίτη διεξάγεται από ένα ίδρυμα που λειτουργεί σε εθνική αλλά και διεθνή κλίμακα με ποικίλα 

έργα και είναι εδαφικά/χωρικά ανεξάρτητο. 
 

Όνομα                   Ημ/νια & 

Ιστορία 

Τόπος & 

επίπεδο 

Objectives              Περιγραφή                 Αξία?              Επικοινωνία

 
 

Zenith 
Cooperativa 

Sociale – 
Prometeo: 
Internauti 

 

 
 
 
 
 

SPI-CGIL Se non 

 

 
 
 
 

2016 

 
 

 
Τοπικό έργο 
αναπτυγμένο 
στο Τορίνο. 
 
 
 
 
 
 
Τοπικό 

 
 
Εκμάθηση 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων μέσω 
ανταλλαγής 
μεταξύ γενεών. 
 

 
Δημιουργία 
εργαστηρίων Η/Υ 
για τους 

Υποστήριξη των 
μειονοτήτων και 
των 
μειονεκτικών 
ομάδων 
κατοίκων των 
αστικών 
περιχώρων 
Εργαστήρια Η/Υ 
ηλικιωμένων 
επιτρέπουν 
ομάδες 

 

 
 

Ανταλλαγή 
μεταξύ γενεών 
σε τοπικό 
επίπεδο. 
 

 
 
 
 

Δωρεάν 
πρόσβαση σε 

 

https://prome 
teozenith.it/pr 
ometeo-club/ 
https://www.c 
ooperativazeni 
th.it/index.php 
/prometeo/ 
 

 
 
 

http://www.se

sai non sei                      
2006

 
 

 
 
 
 
 
 

Fondazione 

Mondo Digitale                  
2001

 

υποκατάστημα 
ενός σωματείου 
 
 
 

 
Διαφορετικά 
επίπεδα 
παρεμβάσεων 
σε Ιταλία και 
εξωτερικό. 

ηλικιωμένους 
καθώς και 
εργαστήρι 
έξυπνων κινητών. 
 

Προάγοντας το 
μοίρασμα 
ανθρώπινης 
γνώσης, 
κοινωνική 
καινοτομία και 
κοινωνική ένταξη. 

ηλικιωμένων να 
προσεγγίσουν 
μερικές βασικές 
IT διαδικασίες 
 

 
Διαγενεακό 
μοντέλο 
μάθησης 

ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες. 
 

 
 
 

Δωρεάν 
δημιουργία 
ψηφιακού 
γραμματισμού. 

nonsainonsei. 
org/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.m 
ondodigitale.o 
rg/en

 
 
 
 

http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
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Συνοψίζοντας,    οι    πρωτοβουλίες    που    προτείνονται    στην    ανάλυση    προέρχονται    από 

διαφορετικούς    οργανισμούς,    ιδρύματα    ή    προγράμματα    που    εμπλέκουν    ηλικιωμένους 

ανθρώπους και αναφέρονται σε διαφορετικά πεδία όπως η φροντίδα ηλικιωμένων, εκπαίδευση
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ενηλίκων,  ή  κοινωνική  καινοτομία  και  συμπερίληψη.  Οι  εμπειρίες  που  αποκτούνται  από  

τα Ευρωπαϊκά  προγράμματα,  ποικίλους  δημόσιους,  ιδιωτικούς  ή  μη  κυβερνητικούς  

οργανισμούς δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την κατάσταση στην Ευρώπη και ωφελούν 

την υλοποίηση του προγράμματος proADAS .
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2. Ανάλυση της έρευνας βάσης πεδίου (ερωτηματολόγια) 
μεταξύ ενδιαφερόμενων μελών στις συνεργαζόμενες χώρες 

 
 

Εκ  παραλλήλου  με  τις  έρευνες  που  γίνονται  σε  όλες  τις  συνεργαζόμενες  χώρες,  μια  έρευνα 

πεδίου έχει ολοκληρωθεί για την κατανόηση των κυρίων λόγων του ‘κενού’ μεταξύ ηλικιωμένων 

και νέων τεχνολογιών. Αυτό το ερωτηματολόγιο  έχει διανεμηθεί ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα 

μέλη που εμπλέκονται στην φροντίδα ηλικιωμένων, εκπαίδευση ενηλίκων και στους ίδιους τους 

ηλικιωμένους ώστε να συλλέξουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων, τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τα 

εμπόδια, τις εμπειρίες ή τις προσδοκίες προς την μάθηση των νέων τεχνολογιών. 
 
 

1)  Απαντήσεις  ανά  χ 
ώρα  

 

 

Χώρες                                                              Αριθμός ερωτηθέντων 

Βέλγιο                                                                              532 

Ιταλία                                                                                31 

Κύπρος                                                                               30 

Ελλάδα                                                                               62 

Κροατία                                                                              30 

Γαλλία                                                                               33 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                             718 

Πίνακας που συνοψίζει τον αριθμό των ερωτηθέντων στις συνεργαζόμενες 
χώρες. 

 

 

 

Κατανομή των απαντήσεων σε ποσοστά ανά χώρα. 
 

 

Συνολικά    718    ερωτηθέντες    απάντησαν    το    ερωτηματολόγιο    που    προτάθηκε    στις    6 

συνεργαζόμενες χώρες στην Ευρώπη. Το 74% των ερωτηθέντων είναι στο Βέλγιο ενώ οι άλλες
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χώρες έχουν 30 με 60 απαντήσεις. Η Ελλάδα εκπροσωπεύει τη δεύτερη πιο αντιπροσωπευτική 

χώρα με 9% από τους ερωτηθέντες ακολουθούμενη από τη Γαλλία, Κύπρο, Κροατία και Ιταλία. 
 

 

2) Κατανομή  φ ύλου  
 

 

Σχετικά   με   την   κατανομή   φύλου   των   ερωτηθέντων   τα   ποσοστά   είναι   σχετικά   καλά 

ισορροπημένα. Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην Κροατία (60%) και στην Ελλάδα 

(63.9%) ενώ σε άλλες χώρες το ποσοστό είναι ανάμεσα στο 51 και στο 54%. 

Χώρες                                             Άντρες%                                         Γυναίκες % 

Βέλγιο                                               50.2%                                               49.8% 

Ιταλία                                               45.2%                                                54.8% 

Κύπρο                                               46.7%                                                53.3% 

Ελλάδα                                              37.1%                                                63.9% 

Κροατία                                               40%                                                   60% 

Γαλλία                                               48,5%                                               51,5% 

Πίνακας κατανομής φύλλου ανά χώρα 

3) Κατανομή  ηλικία ς  
 
 

Επιπλέον, η ηλικία των ερωτηθέντων ποικίλει ανάμεσα στις χώρες. Στο Βέλγιο, οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες έχουν ηλικία μεταξύ 65 και 75 και στην Ιταλία γύρω στα 68 έτη. Επίσης στη Γαλλία 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι πάνω από 60 χρονών. Στην Κροατία ο μέσος όρος είναι 

53.6 χρονών. Στην Ελλάδα η πιο αντιπροσωπευτική ηλικιακή ομάδα είναι από 40 έως 60 χρονών 

στο  85.5%  του  συνολικού  αριθμού  των  ερωτηθέντων.  Στην  Κύπρο,  η  μεγαλύτερη  ηλικιακή 

ομάδα με 76.7% των ερωτηθέντων περιλαμβάνεται μεταξύ 20 και 29 χρονών. 
 

 

4) Τρέχουσα  κατ άσ τα 
ση  

 
 

Στην Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ενώ 

στις άλλες χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να εργάζονται με 

μερική  ή  πλήρη  απασχόληση.  Στην  Ελλάδα  αυτοί  που  εργάζονται  με  πλήρη  απασχόληση 

αντιπροσωπεύουν  το  73%  των  ερωτηθέντων  και  στην  Κύπρο,  αντιπροσωπεύουν  το  53%.  

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είναι σημαντικοί στην Κύπρο και στην Κροατία με 36% του 

συνολικού αριθμού των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες χώρες. 
 

 

5) Σχέση  με  ψηφ ιακ ά  εργ 
αλεία  

 
 

Στην  ερώτηση  «ποιο  είδος  τεχνολογικής  συσκευής  και  πόσο  συχνά  να  χρησιμοποιείται»,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες σε όλες τις χώρες χρησιμοποιούν φορητούς Η/Υ και smartphone    σε 

καθημερινή βάση ενώ τα tablet δεν είναι δημοφιλή (εκτός από την Κροατία). Αυτό είναι σχετικό 
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στις  χώρες  όπου  οι  ερωτηθέντες  είναι  νεότεροι,  καθώς  και  στις  χώρες  όπου  ο  μέσος  όρος 

ηλικίας  είναι  υψηλότερος.  Για  επικοινωνία  σε  καθημερινή  βάση,  ανεξαρτήτως  ηλικίας,  όλοι
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χρησιμοποιούν τις ίδιες συσκευές, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι ενδιαφέρονται 

για την χρήση αυτών των εργαλείων σήμερα. 
 

 

Δεξιότητες μάθησης                                       Χώρες 

Basic IT skills                                                                 BE, IT, FR, CY, GR, 

CRO Internet                                                                         BE, IT, FR, CY, 

GR, CRO E-mail                                                                             BE, IT, FR, 

CY, CRO Communication via digital tools                                 IT, FR, CY 

Social networks                                                            CRO 

Photo & video editing 

E-administration 

Online shopping                                                           CRO 

Online banking                                                             BE, CRO 

E-health services                                                          IT, GR 

Πίνακας που συνοψίζει τις δεξιότητες μάθησης ανά χώρα 
 

 

Στην  ερώτηση  ‘Ποια  είναι  η  πιο  αναζητούμενη/διακαή  ανάγκη  για  τους  ηλικιωμένους  στο  

να μάθουν νέες τεχνολογίες στην χώρα σας?’ ερωτηθέντες από όλες τις χώρες συμφωνούν στο 

ότι να μάθουν βασικές ΙΤ δεξιότητες και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι οι πιο κατάλληλες 

για τους  ηλικιωμένους.  Η  τρίτη  πιο  σημαντική  δεξιότητα  είναι  το  πως  στέλνεις  ένα  mail.  

Αυτή  η ικανότητα  έχει  υπογραμμιστεί  σε  όλες  τις  χώρες  εκτός  της  Ελλάδας.  Η  φωτογραφία  

και  η επεξεργασία  βίντεο  καθώς  και  η  ηλεκτρονική  διαχείριση  θεωρούνται  λιγότερο  

δημοφιλείς. Εξαιτίας του υψηλού αριθμού που ακόμα εργάζονται, ερωτηθέντες στη Κροατία 

επισημαίνουν το ενδιαφέρον τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ψώνια σε απευθείας 

σύνδεση καθώς και   τις   ηλεκτρονικές   διατραπεζικές   συναλλαγές.   Οι   ηλεκτρονικές   

υπηρεσίες   υγείας   έχουν υπογραμμιστεί  ως  οι  πιο  σημαντικές  σε  πολλές  χώρες,  ειδικότερα  

όμως  στην  Ελλάδα  και  την Ιταλία. 
 

 

6) Μέθοδοι  μάθ ηση ς  
 
 

Όσο  για  τις  προτιμώμενες  μεθόδους  μάθησης,  ανεξάρτητα  από  την  ηλικία  ή  την  τρέχουσα 

επαγγελματική κατάσταση, όλοι οι ερωτηθέντες εκτιμούν την εκμάθηση ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ 

σε ομάδα. Επίσης, η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία θεωρείται ‘το πρόσωπο με πρόσωπο’ σε 

ατομικά  μαθήματα  στο  Βέλγιο,  Γαλλία,  Κύπρο  και  Κροατία.  Τόσο  οι  ηλικιωμένοι  όσο  και  

οι ενεργά  συμμετέχοντες  προτιμούν  να  μαθαίνουν  με  τη  βοήθεια  της  οικογένειας  ή  των  

φίλων. Τελικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ηλεκτρονική μάθηση καθώς και η μάθηση 

από τους συνομήλικους δε μπορούν να θεωρηθούν ως ανάλογες μέθοδοι μάθησης.
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7) Αγαπημέν ες-πρ οτιμητ έες  μορφ ές  
 
 

Όλες οι χώρες συμφωνούν στο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται να  εκπαιδευτούν μέσω 

παραδοσιακών  μορφών  όπως  ενημερωτικών  δελτίων,  εγχειριδίων,  οδηγιών  για  καλύτερη  

ICT μάθηση. Πραγματικά, οι ηλικιωμένοι προτιμούν να έχουν ένα εγχειρίδιο με διδακτικά 

εργαλεία και  εικόνες  για  καλύτερη  κατανόηση  και  οπτικοποίηση  του  περιεχομένου.  Όσον  

αφορά  τις ψηφιακές μορφές οι απόψεις διίστανται. Τα αρχεία βίντεο και ήχου έχουν εκτιμηθεί 

αρκετά στις περισσότερες  συνεργαζόμενες  χώρες.  Τα  σεμινάρια  έχουν  υπογραμμιστεί  ως  

καλή  φόρμα  ICT μάθησης  στη  Γαλλία,  Κύπρο,  Ιταλία  και  Κροατία.  Παρόλα  αυτά,  οι  μορφές  

ppt  όπως  και  τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν είναι τόσο δημοφιλή σε όλες τις χώρες. Όσον αναφορά 

τις διαδραστικές μορφές,   η   Κροατία,   η   Κύπρος   και   η   Ελλάδα   συμφωνούν   στην   

αποτελεσματικότητα   των ηλεκτρονικών  πλατφόρμων  μάθησης.  Σε  αυτές  τις  χώρες,  όπως  

νωρίτερα  υπογραμμίστηκε, υπάρχει  ένα  υψηλό  νούμερο   ατόμων  που  ακόμα  δουλεύουν  

και  νεαρών  ερωτηθέντων   που οδηγούν σε τέτοια απάντηση. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί 

στα διαδικτυακά συνέδρια και σε μορφές   Blog   ανάμεσα   στους   Κύπριους   ερωτηθέντες.   

Όσον   αφορά   τις   απαντήσεις   των ηλικιωμένων   στην   Γαλλία,   μπορούμε   να   δούμε   ότι   

πραγματικά   εκτιμούν   τις   διάφορες διαδραστικές μορφές όπως εφαρμογές κινητών, MOOCs 

και τους ανοιχτούς πόρους. 
 
 

 
8) Τα  κύρ ια  εμπόδια  που  παρατηρήθ ηκαν  στ ην  εκμάθη ση  τ ων  ψηφ 
ιακών  

 
 

Το κύριο εμπόδιο που υπογραμμίστηκε από τους ερωτηθέντες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους 

ή  την  επαγγελματική  τους  κατάσταση,  είναι  η  έλλειψη  γνώσης  και  δεξιοτήτων  καθώς  και  

η έλλειψη  κινήτρων  και  ενδιαφέροντος.  Στην  Κροατία  και  την  Ιταλία,  επίσης,  αναφέρουν  

ότι 

υπάρχει    έλλειψη    αρμόδιων    ατόμων    στην    εκπαίδευση    ενηλίκων    καθώς    και    έλλειψη 

προσαρμοσμένης διδακτικής μεθοδολογίας. Στην Κροατία ειδικότερα, οι ερωτηθέντες ανέφεραν 

επίσης τα θέματα υγείας ως ένα εμπόδιο στις ICT δεξιότητες. 
 

 

9) Απαιτούμενες  δεξιό τη τες  για  τ ους  εκπαιδευτ ές  
ενηλίκων  

 
 

Οι  πιο  σημαντικές  δεξιότητες  για  έναν  ενήλικα  εκπαιδευτή  που  έχουν  αναφερθεί  σε  όλες  

τις συνεργαζόμενες χώρες είναι η υπομονή και οι επικοινωνιακές δεξιότητες ανεξαρτήτως 

ηλικίας και  επαγγέλματος    των  ερωτηθέντων.  Στη  Κύπρο,  όπου  υπάρχει  ένας  σημαντικός  

αριθμός ερωτηθέντων κάτω από 30 ετών, υπογραμμίζουν τη σημασία των δημιουργικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων.  Στην  Ελλάδα  οι  πρακτικές  δεξιότητες  καθώς  και  οι  δεξιότητες  

διδασκαλίας  είναι αναγκαίες για έναν  εκπαιδευτή ενηλίκων. Όσον  αφορά τη Γαλλία, το Βέλγιο 

και  την  Ιταλία, οι μεγαλύτεροι-ηλικιακά-  ερωτηθέντες  υπογραμμίζουν  τη  σημασία  των  

κινητήριων  δεξιοτήτων, των βασικών ΙΤ δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διδασκαλίας.
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Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

 

Ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση για ICT 

για  την  ομάδα-στόχο,  και  αναδεικνύει  την  ανάγκη  για  περισσότερες  πληροφορίες  πάνω  

στο θέμα. Όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν  με το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες είναι 

αναγκαίες στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων. Λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα καλών 

πρακτικών που υπάρχουν ήδη   στο πεδίο έρευνας των συνεργαζόμενων χωρών, μπορεί να 

σημειωθεί ότι είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται πολύ αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο 

φάσμα ενεργειών για την βελτίωση της ICT εκπαίδευσης ηλικιωμένων. 
 

 

Οι ακόλουθες συστάσεις μπορούν να γίνουν για να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα ProADAS 

και οι πόροι του είναι σχετικοί και χρήσιμοι ομάδες-στόχους: 
 
 

 Η ICT μάθηση για ηλικιωμένους απαιτεί κατάλληλα εργαλεία και εκπαίδευση και για τα 

άτομα   μεγαλύτερης   ηλικίας   και   για   τους   εκπαιδευτές,   λόγω   των   υφιστάμενων 

γλωσσικών, πολιτιστικών ‘κενών’ καθώς και το χάσμα γενεών 

 Υπάρχουν  κοινωνικές  και  προσωπικές  ικανότητες  που  έχει  αναδείξει  αυτή  η  έκθεση  

οι οποίες είναι αναγκαίες για τους εκπαιδευτές ενηλίκων όπως η υπομονή, τα κίνητρα, η 

επικοινωνία  και  η  ικανότητα  να  υπάρχουν  βασικές  τεχνολογικές  δεξιότητες.  

Επιπλέον, πρακτικές δεξιότητες (διαχείριση χρόνου και οργανωτικές ικανότητες) 

εξακολουθούν να θεωρούνται πολύτιμες 

  Μαθαίνοντας  μέσα  από  τη  συνομιλία  με  άλλους  και  παρακολουθώντας  

εκπαιδεύσεις 

‘πρόσωπο με πρόσωπο’ είναι συνήθως κατάλληλες μέθοδοι για κάθε ομάδα-στόχο του 

προγράμματος proADAS; 

 Λόγω  ηλικιακών  και  πολιτιστικών  λόγων,  βίντεο  και  άλλα  μέσα  που  υποστηρίζουν  

την εργασία  με  εικόνες  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  υποστηρίξουν  την  

απόκτηση κατανόησης και μάθησης 

 Η   παραδοσιακή   μορφή   μέσων   μαθησιακού   περιεχομένου   (συνήθως,   εκτυπωμένα 

εγχειρίδια,  οδηγίες,  ενημερωτικά  φυλλάδια)  χρειάζεται  να  χρησιμοποιείται  κατά  τη 

διάρκεια   της   εκπαίδευσης   σε   συνδυασμό   με   νέες,   σύγχρονες   μορφές   (ψηφιακά 

εργαλεία, ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης) πάντα σε 

σχέση με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και το επίπεδο ICT των εκπαιδευομένων
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