
 

 

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 απόψ εις 

των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφ οριών που περιέχονται σε αυτό. Α ριθμός σύμβασης έργου: 621403-EPP-1-2020-

1-EL-EPPKA 3-IP I-SO C -IN 
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FAITh 
Αισθάνομαι ασφαλής στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές  
Το "FAITh - Αισθάνομαι ασφαλής στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές" είναι ένα διετές έργο που 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να 

αντιμετωπίσει την ψηφιακή περιθωριοποίηση των ατόμων 

ηλικίας 55 ετών και άνω, ενισχύοντας τις δεξιότητες και 

την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση του διαδικτύου και 

των ψηφιακών τεχνολογιών για ηλεκτρονικές 

συναλλαγές.  

Πρόγραμμα καθοδήγησης 

μεταξύ ομοτίμων  

Η σύμπραξη FAITh υλοποίησε με επιτυχία μια σειρά 

δράσεων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 

του προγράμματος καθοδήγησης μεταξύ ομοτίμων σε 

Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρο. Άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας έγιναν διευκολυντές μάθησης για συνομηλίκους 

τους που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες. 

Εργαστήρια και θεματικά σεμινάρια για άτομα 55+ για την υποστήριξη της ψηφιακής τους 

ένταξης, εκδηλώσεις για τα μέλη των οικογενειών τους και εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

επαγγελματίες σχετικά με το πώς να καταστήσουν τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους πιο φιλικά για αυτές τις ηλικίες, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που διοργανώθηκαν. 

Περισσότεροι από 60 εκπαιδευόμενοι, 15 μέντορες και 40 επαγγελματίες συμμετείχαν σε 
σχετικές δραστηριότητες στις 4 χώρες. 

Επισκεφθείτε τα Νέα μας της ιστοσελίδας μας για να μάθετε περισσότερα για όσα αποκομίσαμε 
κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δραστηριοτήτων σε Ιταλία, Πορτογαλία και στα Αγγλικά.  

Μαθησιακές 

εμπειρίες 

Επισκεφθείτε το κανάλι 

μας στο YouTube για 

να ακούσετε από τους 

ίδιους τους 

εκπαιδευομένους και 

τους μέντορές τους για 

την εμπειρία τους.  

Και ακολουθήστε μας 

στη σελίδα μας στο 

Facebook για 

περισσότερες ιστορίες  

 

https://faith-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpfRqQNimlTI5YiB1rA3L2Q
https://faith-project.eu/el/news-el/
https://faith-project.eu/it/news-it/
https://faith-project.eu/pt/news-pt/
https://faith-project.eu/news/
https://www.youtube.com/channel/UCpfRqQNimlTI5YiB1rA3L2Q
https://www.facebook.com/faith.project.eu
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Τελική διάσκεψη και συνάντηση εταίρων στις 

Βρυξέλλες 
 

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, η σύμπραξη 

FAITh συναντήθηκε και πάλι στις 

Βρυξέλλες για την τελική διάσκεψη του 

έργου. Η ομάδα έργου είχε την ευκαιρία να 

συζητήσει λεπτομερώς τις δραστηριότητες 

που υλοποιήθηκαν και να σχεδιάσει τα 

τελευταία βήματα του έργου, καθώς το 

FAITh θα φτάσει στον τελικό του 
προορισμό τον Ιανουάριο. 

Κατά τη διάρκεια της υβριδικής εκδήλωσης, οι 

συμμετέχοντες στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρη την 

Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πολύ 

ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με τη γήρανση, τον 

ψηφιακό εγραμματισμό και το δικαίωμα των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας στην εκπαίδευση στις νέες 

τεχνολογίες. Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης μια 

παρουσίαση των οδηγών FAITh, του εκπαιδευτικού 

υλικού και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.  

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι προσωπικές μαρτυρίες των 

συμμετεχόντων, που μίλησαν για την εμπειρία τους και 

απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού. Η εκδήλωση 

ολοκληρώθηκε με μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με 

τα επόμενα βήματα πέρα από το FAITh και τη συνέχεια 
του έργου μετά τη λήξη του τον Ιανουάριο. 

Το εταιρικό σχήμα 

Το πρόγραμμα FAITh είναι μία κοινή προσπάθεια 7 εταίρων από 6 χώρες της ΕΕ: 50και Ελλάς, 

(Ελλάδα), Anziani e Non Solo (Ιταλία), Center for Social Innovation (Κύπρος), Misericórdia of 

Amadora (Πορτογαλία), Symplexis (Ελλάδα), AGE Platform Europe (Βέλγιο) και BK Consult 

(Γερμανία). 

Υλικό 

Στην ιστοσελίδα μας θα 

βρείτε χρήσιμο υλικό  

που έχει αναπτύξει η 

σύμπραξη FAITh κατά τη 

διάρκεια του έργου τα 

οποία μπορείτε να 

κατεβάσετε, όπως τον 

κατάλογο των Καλών 

Πρακτικών και το 

Εκπαιδευτικό Υλικό. 

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

