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Διδασκαλία ψηφιακών ικανοτήτων μέσω αναλογίων σε άτομα 
τρίτης ηλικίας με χαμηλή εξειδίκευση ή μειωμένα προσόντα

Ουάου! Έχουν περάσει δύο χρόνια με τους αγαπημένους 
μας ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, το Tea4Seniors έχει 
εμπλέξει εκπαιδευτικά κέντρα και άτομα τρίτης ηλικίας για να 
αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σ’ ένα μοναδικό 
περιβάλλον παιχνιδιού!

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

Oic - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του έργου Tea4Seniors.
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Ιδού τα αποτελέσματα του έργου!

Λόγω του κορωνοϊού, έχουμε αναστείλει τις συναντήσεις των εταίρων του έργου 
στο εξωτερικό, αλλά και τις τοπικές μας δράσεις. Πιστεύουμε ότι τα άτομα τρίτης 
ηλικίας χρειάζονται επιπλέον φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου! 
Αυτό λοιπόν είναι ένα ευχαριστήριο μήνυμα που κάνετε αυτόν τον κόσμο ένα 
ασφαλές μέρος για τα άτομα τρίτης ηλικίας :)

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

Π1: ένα έγγραφο με ερευνητικά 
δεδομένα για την ψηφιακή 
εκπαίδευση ατόμων τρίτης 
ηλικίας σε Ευρώπη, Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Κύπρο και Πολωνία!

Π2: εκπαιδευτικό υλικό για 
εκπαιδευτές που παραδίδουν 

μαθήματα σε άτομα 
τρίτης ηλικίας. Θα βρείτε 

ολοκληρωμένο υλικό που θα 
σας συναρπάσει!

Π3: ανοιχτά εμβλήματα για 
να μετατρέψετε τη διαδικασία 
μάθησης των ατόμων τρίτης 
ηλικίας σε παιχνίδι! Κάθε 
έμβλημα θα εκδίδεται ανά 
επίπεδο επιτεύγματος. Θα 
μπορέσετε να τα κατακτήσετε 
όλα;

Π4: μια όμορφη και πολύ εύκολα 
προσβάσιμη πλατφόρμα. 

Έχουμε δημιουργήσει 
διαδραστικά παιχνίδια που θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους 

αγαπημένους μας ηλικιωμένους 
;)

Π5: μια πλήρης μεθοδολογία 
με σημαντικές συμβουλές 
για την ψηφιακή εκπαίδευση 
ατόμων τρίτης ηλικίας. Πώς 
να παραδώσετε τα μαθήματα; 
Πώς να έρθετε πιο κοντά με 
τους μαθητές σας; Μάθετε τις 
ερωτήσεις στο εγχειρίδιό μας!

Τι? Έχετε χάσει τις εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου; 
Ελέγξτε το ιστολόγιό μας!
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