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1. Εισαγωγή 

Αυτή η έκθεση αποτελεί το πρώτο βασικό βήμα του προγράμματος All4Inclusion. Ύστερα από μια 

σύντομη επισκόπηση του προγράμματος και της μεθοδολογίας της έρευνας, παρέχει μια σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της. 

Αυτό το έγγραφο, καθώς και τα μετέπειτα προϊόντα του προγράμματος είναι διαθέσιμα δωρεάν στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος (www.all4inclusion.eu). Επιπλέον, θα βρείτε διαθέσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με την πορεία του προγράμματος στη σελίδα του στο  

Facebook (https://www.facebook.com/all4inclusion). 

1.1 Το Πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων "All4Inclusion" υποστηρίζει τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων που δουλεύουν με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε αυτά να είναι σε θέση 

αυτά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης.1  

Οι κύριοι στόχοι του All4Inclusion είναι: 

1. Η υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να ενσωματώσουν σε ψηφιακά ή 

ημιψηφιακά περιβάλλοντα στα μαθήματά τους. 

2. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων σπουδαστών μέσω 

συλλογικών δραστηριοτήτων  

3. Η προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων σπουδαστών 

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο είναι το κύριο προϊόν του προγράμματος και περιέχει υλικό για 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Αποτελείται από έξι ενότητες με δραστηριότητες 

παρακίνησης, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη χρήση διαφόρων εφαρμογών λογισμικού, 

για εργασίες όπως επεξεργασία κειμένων, περιήγηση στο διαδίκτυο, βιντεοκλήσεις, 

δημιουργία blogs, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις και παρουσιάσεις, καθώς και 

δημιουργία λογιστικών φύλλων. Επιπροσθέτως, το Εκπαιδευτικό Πακέτο περιέχει 

παραδείγματα καλών πρακτικών που εντόπισαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, ώστε να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε ψηφιακά και ημιψηφιακά περιβάλλοντα. 

 
1 Από την διακρατική οπτική αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος, ο όρος «Εκμάθηση 

Ενηλίκων»  περιλαμβάνει και στοιχεία της «Δια Βίου Μάθησης», όπως αποκαλείται σε ορισμένες 

χώρες. 
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Ένα κεντρικό στοιχείο της ιδέας του All4Inclusion είναι, από τη μια, ο συνδυασμός μιας 

ενταξιακής στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στο να φέρει πιο κοντά μεταξύ τους τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων και, από την άλλη, η εστίαση 

στις ψηφιακές ικανότητες που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε ψηφιακά και ημιψηφιακά 

περιβάλλοντα. Η διά ζώσης επαφή με τους δασκάλους και τους άλλους ενηλίκους 

σπουδαστές θα αποτελεί πάντα έναν σημαντικό παράγοντα για κοινωνική ένταξη σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Δεν πρέπει όμως να αγνοηθούν και τα εκπαιδευτικά μέσα 

που δίνουν τη δυνατότητα στους ενηλίκους σπουδαστές να συμμετέχουν από το σπίτι, 

διότι βοηθούν στην αντιμετώπιση εμποδίων, όπως η έλλειψη χρόνου, η δυσκολία στη 

μετακίνηση ή οι ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως η καραντίνα λόγω του νέου κορωνοϊού. 

Το κλειδί για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων είναι οι ομαδικές 

δραστηριότητες και οι δραστηριότητες παρακίνησης, οι οποίες, από τη μία, προωθούν 

την κοινωνική και μεταξύ διαφορετικών γενεών αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

ενηλίκους σπουδαστές και τον στενό τους κύκλο (οικογένεια και φίλοι) και, από την άλλη, 

τους διδάσκουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εργασία 

σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εφαρμογές ψηφιακού λογισμικού αποτελούν αφ’ ενός εργαλεία 

που θα χρησιμοποιηθούν στην τάξη, και, αφ’ ετέρου, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του προγράμματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι ενήλικοι σπουδαστές μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, στα πλαίσια 

ομαδικής συνεργασίας, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να συνεχίσουν να συμμετέχουν. Έτσι, 

όχι μόνο επιτυγχάνεται η κοινωνική ένταξή τους μέσω της συμμετοχής τους, αλλά 

ενισχύονται και οι ψηφιακές ικανότητές τους, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες και σε 

πολλούς τομείς της ζωής τους εκτός τάξεως. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, το All4Inclusion επικεντρώνεται κυρίως στον Ψηφιακό Γραμματισμό 

και τον Ψηφιακό Αριθμητισμό, με γνώμονα το «Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους 

πολίτες» 2 και το «Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους καταναλωτές»3 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-

competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 
3 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103155/lfna28133enn.pdf 
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1.2 Η έρευνα 

Το πρώτο κύριο σημαντικό βήμα του προγράμματος είναι μια έρευνα που διενεργήθηκε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Πολωνία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Αποσκοπούσε στη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζήτηση για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες από την οπτική των  

1. Εκπαιδευτών ενηλίκων που δουλεύουν με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  

2. Ενηλίκων σπουδαστών που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  

Η έρευνα διήρκησε από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Η τελευταία ενεργή περίοδός 

της επηρεάστηκς από την έξαρση του COVID19. Η 3η ενότητα αυτής της έκθεσης περιλαμβάνει 

επιπλέον πληροφορίες υπό το πρίσμα των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία. 

Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία των προϊόντων που 

πρόκειται να παραχθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Συνεπώς, περιέχει μια ποιοτικού 

χαρακτήρα προσέγγιση συλλογής χρήσιμων πληροφοριών και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών 

από τον κλάδο, αντί της παροχής επιστημονικών δεδομένων, τα οποία θα επέτρεπαν τις συγκρίσεις 

μεταξύ των χωρών. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 13-20 δασκάλους ενηλίκων και 11-29 ενήλικες σπουδαστές σε 

κάθε χώρα. Συνολικά, στην έρευνα απάντησαν 106 δάσκαλοι ενηλίκων και 112 ενήλικες σπουδαστές. 

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου, του οποίου οι διερωτώμενοι συμπλήρωσαν 

είτε διαδικτυακά, είτε χειρόγραφα. Ήταν χωρισμένο σε τέσσερεις κύριες ενότητες, με την κάθε μία να 

περιέχει ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Στην αρχή, ρωτήσαμε ορισμένες γενικές πληροφορίες για τον διερωτώμενο, αναφορικά με την 

ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του κατάσταση, αλλά και το ίδρυμα με το οποίο σχετίζεται. 

Μετά από αυτήν την ενότητα, ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικά με στρατηγικές παρακίνησης στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την προσέγγιση της ομάδας-στόχου και την αύξηση της 

συμμετοχής.  

Η τρίτη ενότητα αφορούσε σε στρατηγικές και εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς 

για τη διδασκαλία στοιχείων που ανήκουν στον Ψηφιακό Γραμματισμό (Η ικανότητα αναγνώρισης, 

επιλογής, και χρήσης διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού για την αναζήτηση πληροφοριών, τη 

συνεργασία, την επικοινωνία ή τη δημιουργία περιεχομένου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον). 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αφορούσε σε στρατηγικές και εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς για τη διδασκαλία στοιχείων που ανήκουν στον Ψηφιακό Αριθμητισμό 

(Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομικές Δεξιότητες / Διαδικτυακή Κατανάλωση / Επιχειρηματικές 

Δεξιότητες).  
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2. Αποτελέσματα της Έρευνας – Οπτικές των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

και των Ενηλίκων Σπουδαστών 

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν μια επισκόπηση των κεντρικών ευρημάτων της έρευνας. Εστιάζουν 

στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους κύριους στόχους του προγράμματος. Καθώς η συμμετοχή 

στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων θεωρείται από μόνη της ένας σημαντικός παράγοντας για 

κοινωνική ένταξη4, θα παρουσιαστούν πρώτα τα αποτελέσματα που συνδέονται με τη δυσκολία 

προσέγγισης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και τη δυσκολία παρακίνησης συμμετοχής σε 

ένα τέτοιο πρόγραμμα. Έπειτα, θα ακολουθήσει η σύνοψη των ευρημάτων που αφορούν στρατηγικές 

κοινωνικής συμπερίληψης μέσω του ψηφιακού γραμματισμού και του ψηφιακού αριθμητισμού.  

2.1 Προσέγγιση της ομάδας-στόχου 

Μια κοινή δυσκολία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 

προσεγγίσει κανείς τους υποψήφιους συμμετέχοντες που θα επωφελούντο περισσότερο απ’ όλους 

τους άλλους. Είναι γενικά δύσκολο να προσεγγίσει κάνεις άτομα που δεν συνηθίζουν να συμμετέχουν 

σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, και συνεπώς αναζητούν υποστήριξη και κοινωνική 

αλληλεπίδραση μέσω άλλων τρόπων. 

H ομάδα των εκπαιδευτών ενηλίκων 

περιέγραψε μια πληθώρα στρατηγικών 

προσέγγισης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

και ενθάρρυνσής τους για συμμετοχή σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτές 

οι στρατηγικές περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, προωθητικό υλικό, όπως φλάιερ ή 

αφίσες, διαδικτυακές διαφημίσεις ή ειδικά 

δρώμενα, στα οποία είναι καλεσμένα άτομα 

που ανήκουν στην ομάδα-στόχο. Όμως, η 

επικρατούσα στρατηγική εξακολουθεί να 

είναι η δια ζώσης επαφή με τους 

υποψήφιους συμμετέχοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, η άμεση επαφή με άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας μέσω τηλεφώνου ή 

προωθητικών δρωμένων, θεωρείται ως κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής προσέγγισης των ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχής μέθοδος οι συστάσεις από τους ήδη 

συμμετέχοντες προς τους υποψηφίους. Συνολικά, το 88% των εκπαιδευτών ενηλίκων απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούν την προσωπική επαφή για να προσεγγίσουν την ομάδα-στόχο τους. Οι άλλες 

στρατηγικές χρησιμοποιούνται κυρίως συμπληρωματικά. 

 
4 http://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.2019103/20192/rela20192.pdf 
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Από την οπτική των ενηλίκων σπουδαστών, η 

προσωπική επαφή θεωρείτο ως ακόμα πιο 

σημαντική σε σχέση με τις άλλες στρατηγικές. 

Ερωτήθηκαν για τον τρόπο που ήρθαν σε 

επαφή με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ενηλίκων στο οποίο συμμετείχαν εκείνη τη 

στιγμή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικές που 

περιλαμβάνουν προωθητικό υλικό ή ειδικά 

δρώμενα δεν αποδείχθηκαν επιτυχείς στην 

προσέγγιση ενηλίκων σπουδαστών. 

 

Αυτό που τόνισαν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ήταν η 

σημαντικότητα της λεπτομερούς πληροφόρησης 

αναφορικά με το περιεχόμενο και τη δομή του 

προγράμματος που διαφημίζεται μέσω αυτών των 

στρατηγικών. Από την άλλη, η παρακίνηση των 

σπουδαστών θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική. Οι 

ενήλικοι σπουδαστές υποστήριξαν ότι επιθυμούσαν 

να πάρουν μια γεύση από το κλίμα και την 

ατμόσφαιρα του προγράμματος. Αυτή η επιθυμία 

εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω της άμεσης επαφής ή μιας προσωπικής σύστασης από 

άλλους συμμετέχοντες. 
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2.2 Ψηφιακές Ικανότητες (Ψηφιακός Γραμματισμός και Ψηφιακός Αριθμητισμός) 

To αποκαλούμενο «ψηφιακό χάσμα» που διαχωρίζει 

τις γενιές που δεν γαλουχήθηκαν με την ύπαρξη ενός 

πανταχού παρόντος διαδικτύου από τους 

«ψηφιακούς γηγενείς», δημιουργεί ιδιαίτερες 

απαιτήσεις κατά τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παρά το γεγονός 

ότι πολλά ψηφιακά εργαλεία θα μπορούσαν να 

αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα για άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, χάρη στο ότι διευκολύνουν την 

κοινωνικοποίηση, την ενημέρωση, ή τη διαχείριση των οικονομικών τους, η ψηφιακή εκπαίδευση 

παραμένει δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων. -“ 

Η χρήση του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 

περιήγηση στο διαδίκτυο ή η χρήση κοινωνικών 

δικτύων απαιτούν τη χρήση πολλαπλών ψηφιακών 

ικανοτήτων ταυτόχρονα, γεγονός που αυξάνει την 

αναγκαιότητα συμπερίληψης αυτών των δεξιοτήτων 

στην εκπαίδευση ενηλίκων.5 

 Στο παρόν, τα συνοψισμένα αποτελέσματα 

της έρευνας παρουσιάζουν τις κύριες 

δυσκολίες από την οπτική τόσο των 

εκπαιδευτών ενηλίκων, όσο και των 

σπουδαστών, όσον αφορά τα προγράμματα 

διδασκαλίας ψηφιακού γραμματισμού (την 

ικανότητα αναγνώρισης, επιλογής, και 

χρήσης διαφορετικών εφαρμογών 

λογισμικού για την αναζήτηση πληροφοριών, 

τη συνεργασία, την search for information, 

collaboration, επικοινωνία ή τη δημιουργία 

περιεχομένου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον)6 και ψηφιακού αριθμητισμού (Μαθηματικά, Στατιστική, 

Οικονομικές Δεξιότητες / Διαδικτυακή Κατανάλωση / Επιχειρηματικές Δεξιότητες)7. 

 
5 https://www.researchgate.net/publication/322925621_Barriers_and_Challenges_Experienced_by_Seni-

ors_in_Using_Online_Social_Networks_A_Phenomenological_Study 
6 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-

competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 
7 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103155/lfna28133enn.pdf 

“Με το ολοένα και αυξανόμενο 

ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας για τον τομέα της 

τεχνολογίας, είναι πολύ σημαντικό να 

αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες.” 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πορτογαλία) 

 

“Με την τρέχουσα κατάσταση των 

επιδημιολογικών περιορισμών, που οι 

άνθρωποι ψωνίζουν περισσότερο από το 

διαδίκτυο, η ζήτηση αυξάνεται.” 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πολωνία) 

 

“Δραστηριοποιούμαστε σε μια επαρχιακή περιοχή 

στη Βόρεια Αγγλία. Οι τράπεζες, το ταχυδρομείο 

και άλλα μικρά τοπικά μαγαζιά κλείνουν, καθώς 

όλο και περισσότεροι πραγματοποιούν τις 

συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου, ωθώντας έτσι 

τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προς το 

διαδίκτυο.” Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ηνωμένο 

Βασίλειο) 
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Δυσκολίες: 

 Ανεπαρκείς τεχνικές υποδομές όπως παλιοί Η/Υ ή αργή σύνδεση στο διαδίκτυο, που 

προκαλούσαν εκνευρισμό και σύγχυση στους σπουδαστές 

 Κινητικά προβλήματα που παρακώλυαν τη χρήση Η/Υ 

 Ο φόβος και η ανασφάλεια των σπουδαστών για την ψηφιακή σφαίρα εν γένει 

 Η έλλειψη ενημερωμένου διδακτικού υλικού 

 Η έλλειψη διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

Επιτυχείς στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών: 

 Ξεκάθαρη δομή του πλάνου μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών στόχων, 

για την περαιτέρω παρακίνηση των σπουδαστών και την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Έξυπνα χωρισμένες ενότητες για τον καλύτερο ενστερνισμό της διδακτικής ύλης 

 Επανάληψη των κρίσιμων βημάτων 

 Προσωπική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή 

 Συσχετισμός του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου με καθημερινά ζητήματα 

 Παροχή προφορικής εποικοδομητικής 

κριτικής 

 Περιβάλλοντα συλλογικής μάθησης 

 Χρήση οπτικών εργαλείων και υλικών, 

όπως βιντεοκλήσεις και εκπαιδευτικά 

βίντεο 

 Χρήση διαφορετικών οπτικοακουστικών 

μέσων για να αποφεύγεται η μονοτονία (οπτικά εργαλεία, βιντεοκλήσεις, εκπαιδευτικά 

βίντεο, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις, αφηγήσεις) 

  

“Μου αρέσει που ερχόμαστε κοντά σαν ομάδα 

και δουλεύουμε πάνω στο αντικείμενο που μας 

ενδιαφέρει, πάντα με τους δικούς μας ρυθμούς. 

Ο ένας σπουδαστής βοηθούσε πολύ τον άλλον. 

Δεν ένιωθα ότι ήμουν σε σχολική τάξη.” 

Ενήλικος Σπουδαστής (Ηνωμένο Βασίλειο) 
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3. Σύνοψη και Αποτίμηση 

Οι δυσκολίες που ενέχει η ψηφιακή εκπαίδευση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οι επιτυχείς 

στρατηγικές που εισήγαγαν οι δάσκαλοι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών, αναδεικνύουν 

μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων του All4Inclusion. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι σπουδαστές συμφωνούν ότι η ικανότητα 

χρήσης ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η τρέχουσα συγκυρία που προκλήθηκε από την καραντίνα λόγω του νέου κορωνοϊού σε όλη την 

Ευρώπη αυξάνει τη ζήτηση για στρατηγικές που θα επιτρέψουν στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να 

συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να διαχειρίζονται την προσωπική τους ζωή στη ψηφιακή 

σφαίρα. 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων επηρεάζονται σημαντικά από αυτήν την κατάσταση, καθώς αναγκάζονται 

να αναζητήσουν ψηφιακές λύσεις για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Όπως και να ‘χει, η δια ζώσης 

αλληλεπίδραση με άλλους συμμετέχοντες ή τον εκπαιδευτή δεν πρέπει να υποτιμάται όταν γίνεται 

λόγος για επιτυχημένες μαθησιακές στρατηγικές. Γι’ αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα All4Inclusion 

προετοιμάζει ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ανέδειξε αυτή η 

έρευνα. Συνδυάζει, από τη μία, μια ενταξιακή στρατηγική που φέρνει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

πιο κοντά μεταξύ τους στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και, από την άλλη, μια σειρά 

από εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν στις ψηφιακές δεξιότητες και επιτρέπουν τη συμμετοχή σε 

ψηφιακά και ημιψηφιακά περιβάλλοντα. 

 


