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Σύντομη περιγραφή του έργου digital@dults.eu 

Το Digital@dults.eu  είναι ένα διεθνές προτζεκτ  Erasmus + στρατηγικής 

σύμπραξης, για τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών. Στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση ορθών πρακτικών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών που μπορούν να 

εφοδιαστούν με ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως για τη χρήση κοινωνικών δικτύων 

που εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας, σε μειονεκτούντες ενήλικες.  

Περιλαμβάνει 7 οργανισμούς από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη 

Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Στο πλαίσιο αυτού του 

έργου, όλοι οι εταίροι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς δουλεύουν οι 

ευρωπαίοι γείτονές μας στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης εκπαίδευση και 

πως χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές στα δικά τους μαθήματα. Όλοι οι 

εταίροι, θα συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα 

της ψηφιακής διδασκαλίας και των μαθησιακών προσεγγίσεων, μεταξύ των 

συμμετεχόντων κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και των διαφόρων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Πλαίσιο πίσω από το έργο 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της 

Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση.Μια πρόσφατη διεθνής έρευνα σχετικά με τις 

δεξιότητες των ενηλίκων αποκαλύπτει στην πραγματικότητα ότι τα 

αποτελέσματα της Ευρώπης είναι χειρότερα από αυτά των πολλών 

ανταγωνιστών της. Το ένα πέμπτο των ενηλίκων στην ΕΕ έχει πολύ χαμηλά 

επίπεδα γραμματισμού και αριθμητικών υπολογισμών, ενώ το ένα τέταρτο δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ένας 

ενήλικος στους τέσσερις στερείται των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την ικανοποιητική συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς 

και στην καθημερινή ζωή. Τον Νοέμβριο του 2011 ενέκρινε το Συμβούλιο 

«Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση 

ενηλίκων» (EAAL), η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για όλους τους 

ενήλικες να ενισχύουν τακτικά τις προσωπικές και επαγγελματικές τους 

ικανότητες μέσω ευέλικτης και υψηλής ποιότητας μάθησης ανά πάσα 

στιγμή, αποτελεσματικά. 
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Στόχοι του έργου 

• Επίτευξη συναφών και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

• Εφαρμογή και μεταφορά καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

• Υποστήριξη θετικών και μακροχρόνιων επιπτώσεων στους συμμετέχοντες 

οργανισμούς, συστήματα και άτομα που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα.  

• Βελτίωση και επέκταση της προσφοράς εξατομικευμένων ευκαιριών μάθησης 

με βάση τις ανάγκες μεμονωμένων μαθητών, με χαμηλές δεξιότητες και με 

λιγότερα προσόντα στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω τυπικής και άτυπης μάθησης. 

 Παροχή σε κάθε ενήλικα τη δυνατότητα να διευρύνει τις ικανότητές του και να 

αναπτύξει τις δεξιότητές του καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, να αυξήσει την 

ποιότητα ζωής και τη δημιουργία αξίας και την ευελιξία στην επαγγελματική 

ζωή. 

• Η Εκπαίδευση εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών που μπορούν να βοηθήσουν 

τους ενήλικες που έχουν αποκλειστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού. 

 

Ομάδες-στόχοι 

• Οι μειονεκτούντες ενήλικες  

 Εκπαιδευτές ενηλίκων  

• Οργανώσεις ενηλίκων, τοπικές αρχές, εταιρείες, κέντρα απασχόλησης, 

πολιτικοί φορείς, επαγγελματίες και ερευνητές. 

• Συμμετέχοντες οργανισμοί 
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Συνεργάτες του έργου 

 

→ PETIT PAS, Ιταλία (συντονιστής του έργου) 

Ο οργανισμός κοινωνικής προώθησης Petit Pas ιδρύθηκε το 2015 στο Τράνι 

(BT) - Απουλία - Ιταλίας. Ο σύλλογος είναι μη κομματικοποιημένος και έχει 

στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών εμπνευσμένων από τη 

δημοκρατία, την ισότητα και τον πλουραλισμό. 

Το Petit pas στοχεύει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

επιχειρηματικότητας των νέων, των γυναικών, των μεταναστών και των 

αναπήρων στην Απουλία (IT) και στο εξωτερικό. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Petit pas έχει συνεχή συνεργασία με 

κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικούς 

οργανισμούς στην Απουλία για την ανάπτυξη σχεδίων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. 

Επικοινωνία: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, 

Γερμανία 

Το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Schrobenhausen e.V. είναι ένα τυπικό 

γερμανικό κοινοτικό κολέγιο, που βρίσκεται στη μικρή πόλη Schrobenhausen. 

Βρίσκεται στην αγροτική περιοχή μεταξύ του Μονάχου και της Ingolstadt στη 

Βαυαρία. Για περισσότερα από 65 χρόνια, η εκπαίδευση ενηλίκων στο Schro-

benhausen δεν οργανωνόταν  από τη διοίκηση της πόλης, αλλά από μη 

κερδοσκοπική ένωση. Έτσι, τα δημόσια κονδύλια, τα οποία απορρέουν από τις 

επιχορηγήσεις στο Volkshochschule, είναι τα καλύτερα. Στο Volkshochschule 

Schrobenhausen, περισσότερα από 300 μαθήματα προσφέρονται κάθε έξι 

μήνες από περίπου 190 διδάσκοντες. 
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Αυτοί οι αριθμοί είναι μεταβλητοί, το VHS Schrobenhausen είναι πάντα 

ενημερωμένο και με νέα μαθήματα στο πρόγραμμα, αλλά και αφαιρούνται τα 

μαθήματα που δεν έχουν ζήτηση. 

Περίπου 5000 συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι) 

κατέγραψαν το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων 

ετησίως με θετική τάση. 

δικτυακός τόπος: http://www.vhs-sob.de/ 

Επικοινωνία: roland.schneidt@web.de 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Ισπανία 

Το ACD La Hoya είναι ισπανικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος που 

βασίζεται στις αρχές της συνεργασίας, της ενσωμάτωσης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της αλληλεγγύης, της ανθρωπότητας και των παγκόσμιων 

ανθρώπινων αξιών και προωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο η κοινότητα θα 

είναι σε θέση να δημιουργήσει, θέσεις και αντιδράσεις σε σημαντικά θέματα. 

Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί στους νέους και στις κοινότητες η δυνατότητα 

να περάσουν το χρόνο τους (αθλητισμός, τέχνες, εργαστήρια, πολιτισμός, 

Ευρώπη), να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες της κοινότητας από κάτω προς 

τα πάνω, να βελτιώσουν την κοινωνική εργασία και να διευκολύνουν την 

ένταξη των νέων στην κοινωνία των αγροτικών περιοχών με τη συμμετοχή 

τους στην εργασία μας και ενθαρρύνοντας το δημιουργικό τους πνεύμα που 

συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των νέων τόσο στην τοπική κοινωνία 

όσο και στην κοινωνία εν γένει. 

δικτυακός τόπος: http://www.acdlahoya.org/ 

Επικοινωνία: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Ελλάδα 

Η Αριάδνη είναι διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (Αρ. 

Αρ. 2101309) που ειδικεύεται σε επαγγελματικά και τοπικού επιπέδου 

προγράμματα για τους ανέργους, τους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. Τα 

μαθήματά μας περιλαμβάνουν γλώσσες, ΤΠΕ, την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, τις μελέτες τουρισμού, την επιχειρηματική διοίκηση και πολλά 

άλλα. Τα περισσότερα από τα μαθήματα μας περιλαμβάνουν πρακτική 

εξάσκηση ή άλλα πρακτικά στοιχεία. Επιπλέον, σχεδιάζουμε ή αξιολογούμε 

μαθήματα για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Η Αριάδνη απασχολεί 10 

συμβούλους / εκπαιδευτές μάθησης, οι οποίοι κατέχουν προηγμένα 

μεταπτυχιακά προγράμματα και πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα 

της εμπειρογνωμοσύνης τους. Οι οργανώσεις στις οποίες συνεργαζόμαστε 

περιλαμβάνουν σχολεία, πανεπιστήμια, εθνικές και διεθνείς εταιρείες και 

οργανισμούς κατάρτισης, εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια, 

οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τοπικές, εθνικές και διεθνείς 

εταιρείες. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με 

ανάγκες. 

δικτυακός τόπος: http://www.areadne.eu/ 

Επικοινωνία: papadopoulos@areadne.gr 

→ KREATEAM EGYESULET, Ουγγαρία 

Το Kreateam Egyesulet είναι μια έμπειρη ΜΚΟ 

από την Ουγγαρία που ασχολείται με τη 

διαχείριση της εκπαίδευσης και την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχουμε πολλά έργα 

που ασχολούνται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση 

και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να 

δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ενήλικες να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Η 

κύρια λειτουργία του KreaTeam Association είναι να επικεντρωθεί στις 

ευκαιρίες για τους νέους και να παρέχει υπηρεσίες που προωθούν την 

επέκταση της γνώσης τους στους τομείς της οικοδόμησης της κοινότητας, της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ένταξης στην 

ΕΕ κλπ. .... 
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νέους και να παρέχει υπηρεσίες που προωθούν την επέκταση της γνώσης τους 

στους τομείς της οικοδόμησης της κοινότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ένταξης στην ΕΕ κλπ. Για να επιτύχουμε 

τους στόχους του Συλλόγου, πραγματοποιήσαμε προπονήσεις, οργανώσαμε 

εκδηλώσεις και έργα. 

Για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου συνεργαζόμαστε με δημόσιους, 

κοινωνικούς και οικονομικούς οργανισμούς, ενώσεις για την επιτυχή 

λειτουργία του Συλλόγου και των ομάδων-στόχων του. 

δικτυακός τόπος: kreateam-ngo.org 

Επικοινωνία: hello@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Νορβηγία 

Η εκπαίδευση των νέων είναι ο πυρήνας του τι υποδηλώνει ο Terram Pacis, 

είναι το κλειδί για την ειρήνη, την ελευθερία, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Στόχος μας είναι να χτίσουμε την κοινωνία όπου, ανεξάρτητα από 

τις περιστάσεις, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεγαλώσουν για να επιτύχουν 

οτιδήποτε θέτουν το μυαλό τους. και να προωθήσουμε ένα έργο για τη 

νεολαία, στο οποίο οι νέοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών · ως εκ τούτου, να ενθαρρύνει τις συζητήσεις για τα 

πολιτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα μεταξύ των νέων. Ως εκ 

τούτου, η εργασία του Terram Pacis περιγράφεται από τα προγράμματα: 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για την Ειρήνη, το 

έργο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τη βελτίωση και την ανταλλαγή 

εργαλείων, δεξιοτήτων, βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων γνώσεων και νέων 

και αποτελεσματικών τρόπων εργασίας, κατανόησης και δέσμευσης τόσο των 

ενηλίκων όσο και των νέων για την εκπλήρωση των μαθησιακών τους στόχων 

σε διάφορους τομείς της ζωής τους, την ενσωμάτωσή τους και την προσωπική 

και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

δικτυακός τόπος: https://www.terrampacis.org/ 

Επικοινωνία: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenia 

Ljudska univerza Rogaška Slatina είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για την τοπική κοινότητα και την 

ευρύτερη κοινωνία, με πλούσια παράδοση. 

Ο οργανισμός προσφέρει στους σπουδαστές 10 επίσημα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που περιλαμβάνουν τόσο τα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης όσο και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Η Ljudska univerza αναπτύσσει συνεχώς νέα προγράμματα και προσαρμόζει τα 

υπάρχοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ενήλικου πληθυσμού 

για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. 

Τα ανεπίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται με τη μορφή 

σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων και λογοτεχνικών βραδιών. 

 Η οργάνωση προσφέρει επίσης διάφορα προγράμματα προσωπικής 

ανάπτυξης, διάφορα εργαστήρια, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

τους ανέργους και τους ηλικιωμένους, μαθήματα γλωσσών, μαθήματα 

πληροφορικής και λογιστικά προγράμματα και πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα για ενήλικες με ειδικές ανάγκες. 

Το Univerza προσφέρει επίσης 19 προγράμματα εθνικών επαγγελματικών 

προσόντων και διοργανώνει διάφορα μαθήματα για άνεργους. 

Η οργάνωση διαθέτει επίσης ένα πολύ ενεργό πανεπιστήμιο για την τρίτη 

ηλικία, όπου προσφέρουμε διάφορες δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε 

άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών.  Το Ljudska univerza Rogaška Slatina είναι 

επίσης κέντρο παροχής άδειας για τη σλοβενική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα 

και κέντρο διαγενεακής κινητικότητας. Το Ljudska univerza Rogaška Slatina έχει 

μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή έργα. 

 

δικτυακός τόπος: www.lu-rogaska.si 

Επικοινωνία: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά 

τη διάρκεια του έργου 

 

•  Θεωρητικό-πρακτικό μάθημα κατάρτισης για το προσωπικό των οργανώσεων 

σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και προσέγγισης των μειονεκτούντων ενηλίκων 

και να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται 

στον τρόπο εργασίας.  

• Εδαφικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτές 

ενηλίκων: κάθε εταίρος θα το οργανώσει στην επικράτειά του (7 εκδηλώσεις).  

• Εδαφικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε μειονεκτούντες 

ενήλικες. Κάθε εταίρος θα το οργανώσει στην επικράτειά του (7 εκδηλώσεις).  

• Διακρατικές συναντήσεις.  

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

• Το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει συγκριτικές μελέτες στην Ευρώπη σχετικά με 

μεθόδους προσέγγισης και διδασκαλίας στη χρήση των ΤΠΕ για τους 

μειονεκτούντες ενήλικες. 

• Πλατφόρμα Ιστού που περιέχει όλο το υλικό που παράγεται κατά τη διάρκεια 

του έργου, τα βίντεο από τα μαθήματα που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των Εδαφικών εκδηλώσεων κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων και τις 

εδαφικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τους μειονεκτούντες ενήλικες. 
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"Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [αντικατοπτρίζει] τις απόψεις του 

συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. " 

 


