
   Project n°2019-1-IT02-KA204-063317                             

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 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 αυτήν 
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Ψηφιακή ένταξη ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων 
 
 
 
 
 
 
 

I01 – A2 Ορισμός των ψηφιακών ικανοτήτων για ενήλικες 
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Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να καθορίσει συγκεκριμένες βασικές ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από ενήλικες με πολύ 
χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Οι εταίροι εξέτασαν τις 
υπάρχουσες καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν (μέσω Ευρωπαϊκών και μη – Ευρωπαϊκών έργων) και την προηγούμενη εμπειρία τους στο θέμα 
αυτό. 
Οι συγγραφείς προβλέπουν ότι αυτό το έγγραφο μπορεί να έχει σχετικό αντίκτυπο στα εξής: 

1. Βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας μαθησιακών ευκαιριών που διατίθενται για άτομα με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες 

2. Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή του DigComp 2.1 για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και / ή 
επιπέδου εκπαίδευσης  

3. Διάδοση της έννοιας της ψηφιακής συμπερίληψης τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο για ενήλικες με πολύ χαμηλές 
ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη  

4. Τονίζοντας τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων 

ΧΑΡΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  : 
 

ΒΑΣΙΚΗ/ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ:  Να αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για βασική 
χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου. Να κατανοήσετε το υλικό και το 
λογισμικό του υπολογιστή, να μπορείτε να χειρίζεστε αρχεία και 
φακέλους και να γνωρίζετε πώς να εργάζεστε με τα εικονίδια και τα 
παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή. Να αναγνωρίσετε 
προβλήματα ασφαλείας και να λύσετε μερικά από αυτά. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ / E-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / E- ΠΟΛΙΤΗΣ: Να μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα απλό έγγραφο, να 
περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιήστε e-mail. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να περιηγηθείτε και να ανακτήσετε διαδικτυακές ειδήσεις για 
κινηματογράφο, βιβλία, αναγνώσεις, μουσεία και μουσική. Βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ταξιδιού (αεροπορικό, 
τρένο, λεωφορείο), διαθεσιμότητα θέσεων, διαθεσιμότητα 
διακοπών, πληρότητα ξενοδοχείου κ.λπ. Προσπαθήστε να 
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή. 
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ΑΓΟΡΕΣ 

 
Να γνωρίζετε τις υπηρεσίες on-line όπως αναψυχή, ψώνια, τοπική 
ψυχαγωγία. Να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια 
εφαρμογή. 

ΕΡΓΑΣΙΑ Να περιηγηθείτε για να ανακτήσετε εταιρικές πληροφορίες και να 
γνωρίζετε τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Να περιηγηθείτε 
στις αγγελίες εργασίας, να αναζητήσετε εργασία, να μάθετε για την 
απασχόληση, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή τη σύνταξη. Να 
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΔΙΚΤΥΩΣΗ Να περιηγηθείτε και να ανακτήσετε πληροφορίες για κοινωνικά 
μέσα, ομάδες κοινότητας, εθελοντικούς οργανισμούς, ομάδες 
ειδικών ενδιαφερόντων, ομάδες συζήτησης, πίνακες μηνυμάτων 
κ.λπ. Να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή. 

 


