
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση μια διακρατική έκθεση πάνω στις ψηφιακές 
ικανότητες, την οποία ολοκληρώσαμε πέρυσι, η σύμπραξη 
ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό, διαδραστικό πακέτο που 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές θεματικές: 
1) Περιήγηση, αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών
2) Ασφάλεια, προστασία & ψηφιακή ταυτότητα
3) Επικοινωνία & αναζήτηση βοήθειας
4) Ηλεκτρονικές πληρωμές
5) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
6) Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Αυτές οι θεματικές θα εξοπλίσουν τους χρήστες με τις βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να 
χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση τις πιο συνηθισμένες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης – αυτός είναι ο απώτερος στόχος του My 
e-Start. Θα τους εισαγάγει επίσης σε διάφορες έννοιες και 
απειλές που μπορεί να συναντήσουν στο διαδίκτυο. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
πόρων που αναπτύχθηκαν, εφαρμόστηκε μια προσέγγιση 
"εύκολης γλώσσας" σε όλες τις δραστηριότητες του έργου. 
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Η ΠΛΑΤΦOΡΜΑ MY E-START ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το κύριο προϊόν αυτού του έργου είναι μια σειρά από ενότητες 
μαθημάτων που περιλαμβάνουν διαδραστικά στοιχεία, βήμα προς 
βήμα μαθησιακές δραστηριότητες και ενημερωτικά βίντεο. Η 
πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται διαδικτυακά μέσω μιας φιλικής προς 
τον χρήστη πλατφόρμας. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στη 
διεύθυνση: https://my-estart.dieberater.com/. 

Χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ψηφιακής 
εκμάθησης στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά 
και Ελληνικά. Στην πλατφόρμα υπάρχουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και 
διακυβέρνησης για την Κύπρο, την Βουλγαρία, την Αυστρία, την 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ

My
 -Starte

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ EYΘΥΝΗΣ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Landkreis Kassel, Γερμανία
Web: https://www.landkreiskassel.de/ 
Email: info@landkreiskassel.de 

BUPNET, Γερμανία
Web: https://www.bupnet.eu/ 
Email: info@bupnet.de 

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 
(CSI), Κύπρος
Web: https://csicy.com/ 
Email: info@csicy.com 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
https://my-estart.eu/ 
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MY E-START
Το My e-Start είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+ που ξεκίνησε 
τον Οκτώβριο του 2020. Στόχος του προγράμματος είναι να 
αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες ηλικιωμένων με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και ατόμων με 
περιορισμένη εκπαίδευση. Στόχος του My e-Start είναι να συμβάλει 
στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτούντων ομάδων ατόμων και να 
αμβλύνει το ψηφιακό χάσμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων και 
προσαρμοσμένων ψηφιακών προϊόντων που είναι ευρέως 
εφαρμόσιμα και έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Καθώς το έργο πλησιάζει στο τέλος του, η σύμπραξη πραγματοποίησε μια διαδικτυακή, διακρατική συνάντηση στις 10 
Μαρτίου 2022. Κατά τη διάρκειά της, καθορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα για όλα τα εναπομείναντα καθήκοντα που πρέπει να 
επιτευχθούν μέχρι το τέλος του έργου, τον Σεπτέμβριο του 2022. Μεταξύ αυτών είναι η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου για 
εκπαιδευτές. Το έργο αναγνωρίζει τα εμπόδια των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού να συνδεθούν στο 
διαδίκτυο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το εμπόδιο, το Εγχειρίδιο My e-Start για εκπαιδευτές θα παρέχει σε εκπαιδευτές 
ενηλίκων πόρους και εργαλεία για την εκπαίδευση και την υποστήριξη ενηλίκων στη χρήση της πλατφόρμας My e-Start και 
την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων γενικότερα. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά τον Μάιο του 2022. Θα 
μεταφραστεί στις τρεις άλλες γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγάρικα και Γερμανικά) του έργου εγκαίρως ώστε να παρουσιαστεί σε 
τοπικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις χώρες εταίρους μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022. 

CATRO, Βουλγαρία
Web: https://catrobg.com/ 
Email: sofia@catro.com 

die Berater, Αυστρία
Web: https://dieberater.com/ 
Email: office@dieberater.com 

Apricot Training Management, ΗΒ
Web: www.apricot-ltd.co.uk
Email: info@apricot-ltd.co.uk 

Τις επόμενες εβδομάδες, όλοι οι οργανισμοί-εταίροι θα δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό μάθημα με άτομα στις 
κοινότητές τους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βασικές ψηφιακές τους δεξιότητες. Σε αυτούς θα 
περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι πολίτες, ενήλικες με χαμηλή ή καθόλου τυπική εκπαίδευση και οποιοσδήποτε 
άλλος μπορεί να επωφεληθεί από την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού μαθήματος της πλατφόρμας.

Εάν γνωρίζετε κάποιον που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή (ακόμη 
και τον εαυτό σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό στη χώρα σας από τον 
παρακάτω κατάλογο:


