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Καλλιεργώντας ψηφιακές ικανότητες μέσα από αναλογίες σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Στόχος του TEA 4 SENIORS είναι να προωθήσει τον ψηφιακό 
αλφαβητισμό και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται 
στην παιχνιδοποίηση (gamification) και τις αναλογίες (analogy). 

Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλοεπιδρούν, να μαθαίνουν και 
να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας 
συσκευές ΤΠΕ και το διαδίκτυο.

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

Θέλεις  να λάβεις μέρος; Στείλε στο info@eurosc.eu
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www.tea4seniors.eu

Τι θέλουμε να δημιουργήσουμε:

- Ψηφιακό Πλαίσιο για μάθηση μέσα από αναλογίες και παιχνιδοποίηση για τη 
ψηφιακή εκπαίδευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
- Μια ελκυστική εκπαιδευτική μεθοδολογία που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες για 
εκπαιδευτές ενηλίκων και ειδικών
- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Tea-Game με ειδικά προσαρμοσμένο 
περιεχόμενο και εργαλεία για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως προς την καλλιέργεια 
ψηφιακών δεξιοτήτων 
- Ένα διαφανές σύστημα αναγνώρισης ψηφιακών ικανοτήτων με τη χρήση 
συστήματος Ανοικτών Ετικετών Ποιότητας (Open Budges) 
- Ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων ως εργαλείο υποστήριξης στις 
καθημερινές τους εργασίες, που θα περιλαμβάνει εργαλεία, πηγές, συνδέσμους, 
και καλές πρακτικές

Επιπλέον, μια χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση θα λάβει μέρος στο Λούμπλιν 
(Πολωνία) για τους εκπαιδευτές των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε, 
εάν θες να μάθεις περισσότερα, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. 

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Η πρώτη συνάντηση για το έργο TEA 4 SENIORS με θέμα την ψηφιακή 
εκπαίδευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας έλαβε χώρα στη Μασσαλία της 
Γαλλίας στις 5-6 Δεκεμβρίου 2018. Οι εταίροι ανέλυσαν  προσεκτικά τα μελλοντικά 
τους καθήκοντα. Συγκεκριμένα,  επικεντρωθήκαμε στις μεθοδολογίες της 
παιχνιδοποίησης ώστε αυτές να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα προγραμματιστούν 
καλύτερα οι δραστηριότητες.
Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στη Βαλένθια στις 6-7 Μαΐου 2019! 
Μείνετε συντονισμένοι! 
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