
Φεβρουάρ ι ο ς
2 0 2 2

Αρ ι θμό ς  Προ γράμ μα τ ο ς :
2 0 1 9 - 1 - D E 0 2 - K A 2 0 4 - 0 0 6 4 7 4

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το All4Inclusion έχει ως σκοπό να
στηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων που
εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, ώστε αυτά να εξοικειωθούν με
την ψηφιακή μάθηση, να αυξήσουν την
κοινωνική τους ένταξη και να
αναπτύξουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες.

Η  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΣ  & Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Για περισσοτερες πληροφορίες και τα
τελευταία νέα μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του Προγράμματος: 

www.all4inclusion.eu
www.academy.all4inclusion.eu

ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ;
Κύρια Ομάδα Στόχος: Εκπαιδευτές
ενηλίκων που εργάζονται με άτομα
τρίτης ηλικίας
Δευτερεύουσα Ομάδα Στόχος: Άτομα
τρίτης ηλικίας που συμμετέχουν σε
εκπαιδεύσεις ενηλίκων και
προγράμματα διά βίου μάθησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Συ ν τ ο ν ι σ τ ή ς               Ε τ α ί ρ ο ι
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Μια εργαλειοθήκη (Tool Kit) με
αποτελεσματικές προσεγγίσεις και
στρατηγικές κινητοποίησης για την

αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων
ευάλωτων ομάδων (όπως άτομα

τρίτης ηλικίας). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ  ΜΑΣ  

all4inclusion.eu

facebook.com/all4inclusion
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Σε κάθε χώρα, η πιλοτική φάση δοκιμών - υλοποίησης
πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον
Φεβρουάριο του 2022
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Στην Πολωνία, πραγματοποιήσαμε μια πιλοτική φάση δοκιμών
σε 3 πόλεις: Kozłów, Witkowice και Zawoja. Συναντηθήκαμε
με περίπου 35 ηλικιωμένους. Δύο ομάδες αποφάσισαν να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στα κινητά τηλέφωνα και μία
ομάδα εργαζόταν σε φορητούς υπολογιστές.
Πραγματοποιήσαμε εργαστήρια με βάση την ενότητα 6 για 3
ομάδες και την ενότητα 3 για δύο από αυτές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μεταξύ 11.10.22 και 14.10.22 το Πανεπιστήμιο Leibniz
Hannover υλοποίησε ένα μάθημα «Κοινωνικά Δίκτυα και
Ψηφιακή Ιθαγένεια για Ηλικιωμένους» σε συνεργασία με το
κοινοτικό κολέγιο VHS Hannover. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε μια θεωρητική εισαγωγή του θέματος Ψηφιακή
Ιθαγένεια και ακολούθησε ένα πρακτικό μέρος στο οποίο οι
συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τα κοινωνικά δίκτυα και
συνήθισαν να κάνουν πολιτικές συζητήσεις στο διαδίκτυο.

ΚΥΠΡΟΣ
Η εκδήλωση πιλοτικών δοκιμών στην Κύπρο
διοργανώθηκε πρόσωπο με πρόσωπο από το
Emphasys Center από τον Οκτώβριο έως τον
Δεκέμβριο 2021 (12 Οκτωβρίου, 12 & 19 & 26
Νοεμβρίου, 3 & 10 & 17 Δεκεμβρίου), στις
εγκαταστάσεις της Emphasys (Λευκωσία,
Κύπρος). 

ΕΛΛΑΔΑ
Η ελληνική πιλοτική φάση διοργανώθηκε από την IDEC, σε
συνεργασία με το παράρτημα Πειραιά της οργάνωσης
Χριστιανική Ένωση Νεανίδων (ΧΕΝ), στους χώρους της οποίας
πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα.
Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν παραδοθεί 2 μαθήματα
από τον κ. Βασίλη Καραντάση (καθηγητή Πληροφορικής &
απόφοιτο του Πολυτεχνείου) σε μια τάξη 8 ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας.
Τα μαθήματα επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και χρήση
λογαριασμού Gmail, καθώς και στη δημιουργία λογαριασμού
στο Facebook.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Το πιλοτικό τεστ στην Πορτογαλία
εφαρμόστηκε από δύο Πανεπιστήμια RUTIS
Senior, μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και
Φεβρουαρίου 2022. Οι συνεδρίες
πραγματοποιήθηκαν κυρίως πρόσωπο με
πρόσωπο και μετρήθηκαν με τη συμμετοχή 23
τελειόφοιτων φοιτητών και δύο καθηγητών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Οι πιλοτικές δοκιμές A1CW ξεκίνησαν την 1η
Οκτωβρίου 21 έως τον Δεκέμβριο. Η εκδήλωση
ήταν για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας
Ηλικιωμένων στο Δημαρχείο του
Northallerton. για να γιορτάσουν τη συμβολή
των ηλικιωμένων στην κοινοτική ζωή. Στη
συνέχεια διεξήχθησαν οι πιλοτικές δοκιμές
(22,26,29 Οκτωβρίου, 5,12,30 Νοεμβρίου και
10 Δεκεμβρίου).


