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Μπορείτε να μας βρείτε στο Fcebook 

@digitaladults , και στην ιστοσελίδα μας 

digitaladults.eu όπου μοιραζόμαστε 

πληροφορίες για την ψηφιακή εκπαίδευση 

για ενήλικες και όχι μόνο! 

 

 

 

Το έργο digital@adults έφτασε στο 

τέλος του. Μετά από δύο χρόνια έργου 

και μια παράταση, η οποία επέτρεψε 

στους εταίρους να υλοποιήσουν τις 

δραστηριότητες του έργου παρουσία, 

μετά την πανδημία, πρέπει να 

αποχαιρετήσουμε και να 
ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη 

αυτά τα χρόνια. 

Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 

η τελευταία διεθνική συνάντηση έργου 

στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, με 

οικοδεσπότη τον εταίρο Kreatem μετά 

τις δύο προηγούμενες που 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω 

της έκτακτης ανάγκης για την υγεία. 

 

Με αυτή την ευκαιρία, οι εταίροι 
μπόρεσαν να αναλύσουν τις τελευταίες 

δραστηριότητες που έπρεπε να 

ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 

έργου και να επανεξετάσουν μαζί τα 

αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν 

χάρη στο digital@dults.eu όπως το 

Εγχειρίδιο Συγκριτικών Μελετών στην 

Ευρώπη σχετικά με τις μεθόδους 

προσέγγισης και διδασκαλίας στον 

τομέα των ΤΠΕ και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Τώρα είναι  διαθέσιμο σε 

αυτό Σύνδεσμο   
μεταφρασμένο  

στις επτά 

γλώσσες των 

εταίρων του  

έργου. 

 
 

Ενημερώσεις έργου 

Η εκδήλωση εκπαίδευσης 

προσωπικού του έργου 

πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, 

την πρώτη Σε σύνδεση τον 

Φεβρουάριο του 2021 και το 

δεύτερο παρουσία στην Καλαμάτα 

GR και φιλοξενήθηκε  από τον 

Έλληνα συνεργάτη AREADNE από 

τις 30 Αυγούστου έως τις 3 

Σεπτεμβρίου 2021. 
Το προσωπικό των συνεργαζόμενων 

οργανισμών είχε την ευκαιρία να 

πετάξει στην Ελλάδα και να 

συμμετάσχει προσωπικά στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να 

γνωρίσει και να βιώσει την 

ανταλλαγή ΤΠΕ σε μια στιγμή 

ανταλλαγής και διεθνών 

συγκρίσεων μεταξύ όλων των 

παραγόντων που ασχολούνται 

καθημερινά με αυτόν τον τομέα. και 
ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία σε 

όσους ενδιαφέρονται για το 

αντικείμενο και που θα ήθελαν να 

ξεκινήσουν να εργάζονται σε αυτόν 

τον τομέα, να γνωρίζουν πώς είναι 

δυνατόν να εμπλέκονται οι ενήλικες 

σε άτυπα πλαίσια μάθησης και να 

τους φέρουν πιο κοντά στις νέες 

τεχνολογίες. την υπόλοιπη Ευρώπη. 

 

Μετά την εκπαίδευση στην 

Καλαμάτα, οι συμμετέχοντες 

άρχισαν να διαδίδουν τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις που απέκτησαν σε 

τοπικό επίπεδο διοργανώνοντας 

διάφορες εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς και 

ενήλικες για τη διάδοση καλών 

πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μέσω της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να 

παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες, 

ιδιαίτερα στη χρήση κοινωνικά 

δίκτυα που εφαρμόζονται στον 

κόσμο της εργασίας σε 

μειονεκτούντες ενήλικες. 

 

 
 

Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί 

μας και ακολουθείτε το 

digital@dults.eu. 

 
 

 

 
 

 

 

Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση 

εκπαίδευσης προσωπικού 
Τοπικές εκπαιδεύσεις για 

εκπαιδευτικούς και ενήλικες 
 

 

Συνεχίστε να ακολουθείτε το digital@dults.eu 

http://digitaladults.eu/
http://digitaladults.eu/manual/
http://digitaladults.eu/ict-tools-and-social-media-for-social-inclusion/
http://digitaladults.eu/training-in-kalamata/

