
 

 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος εγγράφου 

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 αυτό. Αριθμός σύμβασης έργου: 621403-EPP-1-2020-1-EL-

EPPKA3-IPI-SOC-IN 

Ενημερωτικό Φύλλο 3ο Φύλλο 
Οκτώβριος 2022 

FAITh 
Ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές 

στην τρίτη ηλικία 

"Το “FAITh - Ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές στην 

τρίτη ηλικία” είναι ένα διετές έργο το οποίο υλοποιείται με 

τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του FAITh είναι η 

αντιμετώπιση της ψηφιακής περιθωριοποίησης των 

ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, μέσω της ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησής τους αναφορικά με τη 

χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών για 

την πραγματοποίηση συναλλαγών στο διαδίκτυο.  

Πρόγραμμα Καθοδήγησης 

μεταξύ Ομοτίμων  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του FAITh είναι η υιοθέτηση 

μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην «καθοδήγηση 

μεταξύ ομοτίμων» για την υποστήριξη ενηλίκων 55+ στην 

ανάπτυξη των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Με αυτό τον 

τρόπο, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας λειτουργούν ως 

εκπαιδευτές - ή μέντορες – άλλων ενηλίκων μεγαλύτερης 

ηλικίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων αναμένεται να ωφελήσει όλα τα άτομα 

που συμμετέχουν, καθώς η καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων 

μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για 

ενσυναίσθηση, αισθήματα ισότητας και ειδικών 

Διαδικτυακό 

Σεμινάριο 

Δηλώστε συμμετοχή 

στο διαδικτυακό 

σεμινάριο “Digital 

Mentor” για να μάθετε 

περισσότερα για την 

εκπαιδευτική 

πλατφόρμα του FAITh 

σχετικά με τις ασφαλείς 

συναλλαγές στο 

διαδίκτυο και να 

ακούσετε τις εμπειρίες 

των εκπαιδευομένων. 

Πότε: Πέμπτη, 10 

Νοεμβρίου, 2022, 

στις 10:45-13:00  

Που: Διαδικτυακά, 

μέσω zoom  

Πώς: Δηλώστε 

συμμετοχή εδώ  

https://faith-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpfRqQNimlTI5YiB1rA3L2Q
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SafeFinancialTransactionsOnline_Tutorial_10Nov2022
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γνώσεων. Για τους μέντορες, η συμμετοχή σε μια τέτοια δράση μπορεί να συμβάλει στην 

ενίσχυση της προσωπικής τους ευημερίας, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα μεγαλύτερων 

ηλικιών τείνουν να έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν καθοδηγούνται από 

συνομηλίκους. Ο σχετικός Οδηγός του Προγράμματος Καθοδήγησης μεταξύ Ομοτίμων 

είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και πορτογαλικά στην ιστοσελίδα του FAITh.  

Ο οδηγός αναπτύχθηκε για φορείς και επαγγελματίες 

που επιθυμούν να σχεδιάσουν μαθησιακές 

δραστηριότητες για άτομα μεγαλύτερων ηλικιών 

που να βασίζονται στην καθοδήγηση μεταξύ 

ομοτίμων. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

καθοδήγηση ως μαθησιακή μέθοδο, καθώς και 

κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στην 

πράξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

των ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων μεγαλύτερης 

ηλικίας, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του έργου 

FAITh, ή να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο 

θέμα ενδιαφέροντος και να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.  

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική 

πλατφόρμα και Οδηγός 

Εκπαιδευτών 
Οι εταίροι του FAITh ανέπτυξαν επίσης εκπαιδευτικό 

υλικό με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών αναφορικά με τη 

χρήση του διαδικτύου, των συσκευών ΤΠΕ και τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών με 

ασφάλεια.  

Σχεδιασμένο τόσο για δια ζώσης εκπαίδευση όσο και 

για μάθηση εξ’ αποστάσεως, το εκπαιδευτικό υλικό 

είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας του FAITh. 

Ένας συνοδευτικός Οδηγός Εκπαιδευτών είναι 

επίσης διαθέσιμος στα Αγγλικά και στις γλώσσες των 

εταίρων του έργου (Ελληνικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά). Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες 

για τον τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του 

FAITh, αλλά και στοιχεία αναφορικά με τις μαθησιακές ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών 

και προτάσεις για την προσαρμογή υφιστάμενων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών στις 

ανάγκες αυτές. 

Συνέδριο 

Μάθετε περισσότερα για το 

εκπαιδευτικό υλικό, αλλά 

και τις εμπειρίες και τα 

διδάγματα που 

αποκομίσαμε, κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου του 

FAITh στις 7 Δεκεμβρίου!  

Θα έχετε την ευκαιρία να 

συζητήσετε με κάποιους 

από τους εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους του 

έργου από την Ελλάδα, την 

Κύπρο, την Πορτογαλία και 

την Ιταλία. 

Πότε: 7 Δεκεμβρίου, 

2022, 11:00 – 1 5:00 

Που: στις Βρυξέλες και 

διαδικτυακά, μέσω zoom  

Πώς: Δηλώστε συμμετοχή 

εδώ  

 

https://faith-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpfRqQNimlTI5YiB1rA3L2Q
https://faith-project.eu/resources/
https://elearning.faith-project.eu/?_ga=2.84985817.1763570588.1665682923-1597981268.1627372075&_gl=1*603v9t*_ga*MTU5Nzk4MTI2OC4xNjI3MzcyMDc1*_ga_E45SZYRM98*MTY2NTc0MjQ2Mi4xNjguMS4xNjY1NzUwMDI3LjAuMC4w*_ga_0PFNJVTSWP*MTY2NTc0MjQ2Mi4xMjQuMS4xNjY1NzUwMDI3LjYwLjAuMA..
https://elearning.faith-project.eu/?_ga=2.84985817.1763570588.1665682923-1597981268.1627372075&_gl=1*603v9t*_ga*MTU5Nzk4MTI2OC4xNjI3MzcyMDc1*_ga_E45SZYRM98*MTY2NTc0MjQ2Mi4xNjguMS4xNjY1NzUwMDI3LjAuMC4w*_ga_0PFNJVTSWP*MTY2NTc0MjQ2Mi4xMjQuMS4xNjY1NzUwMDI3LjYwLjAuMA..
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FaithFinalEvent_7December2022
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Το εταιρικό σχήμα 
Το FAITh αποτελεί κοινή προσπάθεια 7 φορέων που εκπροσωπούν 6 χώρες της Ε.Ε.: 50 Plus 

Hellas (Ελλάδα), Anziani e Non Solo (Ιταλία), Center for Social Innovation (CSI; Κύπρος), 

Misericórdia of Amadora (SCMA; Πορτογαλία), Symplexis (Ελλάδα), AGE Platform Europe 

(Βέλγιο) και BK Consult (Γερμανία). 

https://faith-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpfRqQNimlTI5YiB1rA3L2Q

