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ΤΠΕ 

Ένας από τους σημαντικούς στόχους 

του προγράμματος Digital@Dults είναι 

η αναζήτηση και η έρευνα σχετικά με 

τις βέλτιστες πρακτικές στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων στον τομέα 

της τεχνολογίας της πληροφορικής 

(ΤΠΕ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην εργασία στα κοινωνικά 

δίκτυα και στην απασχόληση στον 

εργασιακό κόσμο. 

 

Συμπερίληψη 

Ένας άλλος στόχος της μελέτης είναι οι 

διαφορετικές τεχνικές και μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή 

της συνεκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η 

συνεκτική εκπαίδευση είναι μια 

παιδαγωγική προσέγγιση της οποίας 

βασική αρχή είναι η εκτίμηση και η 

αναγνώριση της διαφορετικότητας 

(πολυμορφία) στην εκπαίδευση. Ο 

όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα 

includere (include, include). Η άποψη 

αυτή είναι δικαιολογημένη στο βαθμό 

που οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αρνούνται να 

χρησιμοποιήσουν την κατηγορία των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών: Όλοι 

οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη 

και έχουν δικαίωμα υποστήριξης, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, 

αναπηρίας, ασθένειας ή άλλων 

διακρίσεων. 

 

Φυλλάδιο 

Και τα δύο αποτελέσματα θα 

δημοσιευθούν σε ένα φυλλάδιο 

ειδικών αποτελεσμάτων. 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση 

έργου πραγματοποιήθηκε στο 

Schroben-hausen της Γερμανίας. Οι 

εργάσιμες ημέρες ήταν οι 30 και 31 

Μαΐου 2019 στο κέντρο εκπαίδευσης 

ενηλίκων Schrobenhausen. Οι 

προηγούμενες εργασίες επεξηγήθηκαν 

και συζητήθηκαν οι μελλοντικές 

εργασίες. Επιπλέον, έγιναν ακριβείς 

συμφωνίες σχετικά με τους στόχους 

και τα περαιτέρω βήματα εργασίας. Οι 

οικοδεσπότες στο Schrobenhausen 

είχαν προετοιμάσει καλά τη 

συνάντηση και ήταν επιτυχής. 

Ιδιαίτερα ήταν το καλό σπαράγγι και οι 

ευχάριστες συνομιλίες. 

 

Μέχρι τον Ιούλιο του 2019, όλοι οι 

εταίροι πραγματοποίησαν μια 

εκδήλωση ενδιαφερομένων σε κάθε 

χώρα εταίρο. Σημαντικά άτομα 

προσκλήθηκαν στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της διάδοσης 

πληροφοριών από το τοπικό 

περιβάλλον και ενημερώθηκαν 

λεπτομερώς από τους εκπροσώπους 

κάθε οργανισμού σχετικά με το 

πρόγραμμα Digital@dults: στόχοι και 

στόχοι. Επιπλέον, συζητήθηκαν 

λεπτομερώς οι δυνατότητες 

συμμετοχής κατά την περίοδο του 

έργου. 

Πολλοί συμμετέχοντες ήταν πολύ 

αφοσιωμένοι και αφοσιωμένοι, 

επιτρέποντας σε κάθε οργάνωση να 

συλλέγει λεπτομέρειες και επαφές για 

να εμπλέξει πολλούς από τους 

συμμετέχοντες στις δραστηριότητες 

του έργου. 
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