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Από
Επιστημονική Ένωση
Εκπαίδευσης
Ενηλίκων

Συνεργάτες & Βασική
Ιδέα

Βασική Ιδέα

Το πρόγραμμα BESTIE Befriending for Social and Digital
Inclusion έχει ως στόχο του να

BEFRIENDING FOR SOCIAL

DIGITAL INCLUSION

προάγει τη συνεργασία μεταξύ
Συνεργάτες:

διαφορετικών γενεών και να

1. Le LABA (Γαλλία)

φέρει σε επαφή ηλικιωμένους,

2. MOMENTUM (Ιρλανδία)

μετανάστες και νέους

3. European E-learning Institute
(Δανία)

ανθρώπους, που με την βοήθεια
των εκπαιδευτών ενηλίκων, θα
ξεπεράσουν τον ψηφιακό και

4. HAEA (Ελλάδα)

κοινωνικό αποκλεισμό,

5. FUNDACION

εργαζόμενοι από κοινού για την

CIBERVOLUNTARIOS (Ισπανία)

αναπλήρωση του ελλείμματος σε
βασικές δεξιότητες.

6. Creative Spark Limited
(Ιρλανδία)
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ Ή ΣΥΝΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Karim Rashid

Δράσεις προγράμματος
1.
«Μελέτη/αναφορά
καλών
πρακτικών» η δημιουργία φιλικών
δεσμών ως διαγενεακή προσέγγιση
για
την
ανάπτυξη
ψηφιακών
δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια μελέτη
που θα απαρτίζεται από 30 καλές
πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την
εκπαίδευση ενηλίκων σε διαγενεακό
και κοινοτικό επίπεδο. Θα αναλυθούν
τα οφέλη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
(πραγματικών και πιθανών) από την
οπτική των νέων και των μεταναστών
και με εστίαση στις προκλήσεις και
στις ευκαιρίες στα πλαίσια της
πανδημίας
2.
«Δημιουργία
δικτύου
και
στρατηγικών» Θα δημιουργηθούν
διαγενεακά δίκτυα συνεργασίας για
κοινωνική
και
ψηφιακή
συμπερίληψη. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσα από δύο στάδια: α. τη
δημιουργία ενός οδηγού ανάπτυξης
δικτύων και β. τη διαμόρφωση των
διαγενεακών δικτύων συνεργασίας
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D I G I T A L
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(Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα),
με μέλη από κάθε ομάδα στόχο.
3. «Εργαλειοθήκη» - Ψηφιακή
εργαλειοθήκη για την καθημερινή
ζωή. Πρόκειται για μία σειρά από
πρακτικά καθημερινά εργαλεία, που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα
οι πολίτες στην καθημερινή τους
ψηφιακή ζωή και τα οποία
χρησιμοποιούνται για να προάγουν
την ποιότητα ζωής, να αυξήσουν την
ψηφιακή αποτελεσματικότητα και να
μειώσουν το στρες που προκαλεί η
τεχνολογία.
4. «Πλατφόρμα» - Διαδραστική
εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα.
Θα αποτελέσει τόσο πλατφόρμα για
τη διάδοση των αποτελεσμάτων του
έργου, όσο και διαδραστικό εργαλείο
ανταλλαγής για ψηφιακές γνώσεις και
κοινωνικές δεξιότητες. Η πρόσβαση θα
είναι ελεύθερη για όλους.

3

Διάρκεια:
1.11.2021 – 1.11-2023
Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτήθηκε από το
Erasmus+ πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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