
    Ομάδες Στόχοι

 Εκπαιδευτές ενηλίκων.  

Ενήλικες που βιώνουν τα αποτελέσματα των 
“ψηφιακών διάκρισεων”.

Εκπαιδευτικά κέντρα - οργανισμοί στο πεδίο 
της καταπολέμησης ανισοτήτων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.

Φορείς και οργανισμοί στο πεδίο της Δια Βίου 
Μάθησης.

Λοιποί οργανισμοί εκπροσώπησης ενηλίκων 
(σωματεία, εκπρόσωποι, κοινωνικά κέντρα).
 

Ο ορισμός των βασικών δεξιοτήτων και 
προσδοκιών, σχετικά με την χρήση 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

          Παραδοτέα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυ- 
βέρνησης για εκπαιδευτές. 
Δημιουργία διδακτικής μεθοδολογίας για 
εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων, καθώς και τους 
εκπαιδευτές τους, με στόχο την ενίσχυση και 
βελτίωση της προσέγγισής τους ως προς τους 
ενήλικες περιορισμένων δεξιοτήτων. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
1. Πρόγραμμα προετοιμασίας για εκπαιδευτές, με 
σκοπό την αποτελεσματική χρήση αφενός online 
εργαλείων και αφετέρου πρακτικών ίσης πρόσβασης 
για τους εκπαιδευόμενους.
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο τους 
εκπαιδευόμενους, και συγκεκριμένα αυτούς με 
περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος είναι 
καθημερινά σενάρια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ώστε να ¨επιμορφώσει¨ τον χρήστη πάνω στα 
ψηφιακά δικαιώματά του, αλλά και πως να τα 
ασκήσει.

Διαδραστική εφαρμογή προσομοίωσης ψηφια- 
κών υπηρεσιών
Ανάπτυξη ψηφιακής, εκπαιδευτικής εφαρμογής, 
μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να 
συγκρίνουν το πως είναι η καθημερινή τους ζωή, με 
και χωρίς τα οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. Γνώριμα, καθημερινά σενάρια, θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του 
χρήστη, καθώς και στην αποβολή αρνητικών 
συναισθημάτων που σχετίζονται με τη χρήση        
e-services.

   Τι είναι το DigEqual?
Ένα μικρό ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών κάνει 
χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Η ψηφιακή ταυτότητα, η άυλη συνταγογράφηση, 
και η διαδικτυακή τακτοποίηση φόρων, μεταξύ 
άλλων, είναι διαδικασίες που πολλές φορές 
φοβίζουν τους χρήστες. Με λίγα απλά όμως 
βήματα, μπορείτε να μάθετε γιατί και πως να 
χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες!

Το DigEqual αναπτύσσει πρακτικές για την 
ενεργή συμμετοχή ενηλίκων σε Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταρτίζοντας 
παράλληλα εκπαιδευτικούς πάνω σε μεθόδους 
καταπολέμησης ψηφιακών διακρίσεων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές 
ενηλίκων καθώς και χρήστες, με στόχο 
την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, στις 
διαφορετικές πτυχές της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με 
καθημερινά  σενάρια  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, για χρήστες και 
εκπαιδευτές. 

  Στόχοι του Προγράμματος
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www.digequal.com

Σαρώστε για περισσότερα!

Ισότητα στον
 ψηφιακό κόσμο!

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 
αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτή.”

         Οι Εταίροι

1. Polygonal –Ιταλία
Μη-κερδοσκοπική οργάνωση με ειδίκευση στο 
πεδίο της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης.

2. Eurosuccess - Κύπρος
Οργανισμός ειδίκευσης και κατάρτισης, με 
ειδίκευση στο project management, τα 
προγράμματα κατάρτισης, και την 
συμβουλευτική.

3. DomSpain – Ισπανία
Εταιρεία συμβουλευτικής και κατάρτισης, με 
δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. University of Aveiro –Πορτογάλια
Το δημόσιο Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, το οποίο 
ειδικεύεται σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα, στην έρευνα, καθώς και στην 
δημιουργία κοινωνικού δικτύου. 
        
5. p-consulting.gr - Ελλάδα
Εταιρεία Πληροφορικής και Εκπαίδευσης στην 
Πάτρα.

6. Wisamar – Γερμανία
Μη-κερδοσκοπικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο.


