
 

 Ενημερωτικό Δελτίο 1  
Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τι έχουμε ήδη ετοιμάσει αλλά και τι ετοιμάζουμε για το άμεσο 
μέλλον. 

Καλώς ήρθατε στο 1o Ενημερωτικό Δελτίο του σχεδίου Digital 

GURU: Παροχή σε ΜΜΕ, Εργοδότες και Στελέχη Ανθρώπινου 

Δυναμικού κατάρτισης για τον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων με 



χαμηλά προσόντα που απασχολούνται σε στοιχειώδη 

επαγγέλματα!  

Το σχέδιο Digital GURU :  

• είναι μία Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του 

Erasmus+ (Αναγνωριστικό έργου: 2020-1-EE01-KA202-077897) 

• υλοποιείται από εταιρική σύμπραξη πέντε φορέων από 4 χώρες της ΕΕ (Εσθονία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιρλανδία) υπό τον συντονισμό του Εσθονικού εταίρου 

• αποτελεί μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να εισαγάγει καινοτόμες μεθόδους για ένα 
αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης στο χώρο εργασίας  

• θα υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022.  

 

 

 

 

 

http://digitalguruproject.eu/EL/a


Στόχοι του Σχεδίου 

 

Το έργο DIGITAL GURU στοχεύει:  

• Να βελτιώσει τις συνθήκες της αποτελεσματικής μάθησης στο χώρο εργασίας,  

συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής δέσμευσης, της εκτεταμένης επαφής,  του χρόνου 

σπουδών και των διαρκών επίσημων και άτυπων ευκαιριών για  απόκτηση και βελτίωση 
δεξιοτήτων 

• Να βελτιώσει τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα  

• Να επεκτείνει την  παροχή ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας,  προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, για να  βελτιώσουν τον αλφαβητισμό και τις 
ψηφιακές τους ικανότητες  

• Να προοδεύσει προς υψηλότερα προσόντα  

• Να προσελκύσει ενήλικες που δεν θα συμμετείχαν σε άλλες μορφές μάθησης 



• Να βελτιώσει τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης 

• Να προσεγγίσει άτομα που συνήθως δεν συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή 
κατάρτιση 

• Να προωθήσει την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στη Διά Βίου Μάθηση για  την αύξηση 

κοινών αξιών, ιδίως κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής  Κληρονομιάς.   

Ομάδες στόχοι 

 

Άμεσες ομάδες-στόχοι:  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Εργοδότες και Διευθυντές Προσωπικού  

και Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνήθως προσφέρουν εκπαίδευση σε  εργαζόμενους σε 

στοιχειώδη επαγγέλματα. Αυτή η κύρια ομάδα-στόχος θα λάβει εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο  

παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στους ενήλικες που εργάζονται  σε Στοιχειώδη  Επαγγέλματα 
(σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης ISCO).  

Έμμεσες ομάδες-στόχοι:  Εργαζόμενοι με περιορισμένες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες,  

Ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα της Απασχόλησης και της ΕΕΚ, Οργανισμοί  που σχετίζονται με 

τον τομέα της απασχόλησης στοιχειώδους επιπέδου.   



Tί έχουμε αποκομίσει αυτή την πρώτη χρονιά του σχεδίου Digital 

GURU;  

 

Έχουμε μάθει πολλά για τις ανάγκες κατάρτισης των εταιρειών σε σχέση με τον ψηφιακό 

γραμματισμό των εργαζομένων τους!  

Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε όλους  τους οργανισμούς, τα άτομα και τους συνεργάτες σε Ελλάδα, 

Ιρλανδία,  Εσθονία και Ισπανία που αφιέρωσαν χρόνο για να συμμετάσχουν στην  διεξαγωγή της 

έρευνας μας, καθώς και στις συζητήσεις  ανατροφοδότησης.  

Συγκεκριμένα:: 

• 26 συμμετέχοντες από την Ελλάδα (10 πάροχοι δια βίου μάθησης, 11 Εργοδότες και 5 
Υπεύθυνοι ΗR)  

• 21 συμμετέχοντες από την Ιρλανδία (8 πάροχοι δια βίου μάθησης, 8 Εργοδότες και 5 
Υπεύθυνοι HR)  

• 26 συμμετέχοντες από την  Ισπανία (10 πάροχοι δια βίου μάθησης, 2 Εργοδότες και 14 

Υπεύθυνοι HR)  

• 24 συμμετέχοντες από την  Εσθονία (10 πάροχοι δια βίου μάθησης, 8 Εργοδότες και 6 
Υπεύθυνοι HR) 

 



Οι πτυχές που προσδιορίστηκαν ως οι πιο σημαντικές για τη βελτίωση των κινήτρων των 
εργαζομένων είναι :      

• η παροχή ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και η αναγνώριση της εργασίας τους, 

δηλαδή η αναγνώριση επιτευγμάτων τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο μέσω 
προαγωγών,  

• το να αισθάνονται οι εργαζόμενοι  ενσωματωμένοι στη δομή της εταιρείας,       

• η καλλιέργεια σχέσης σεβασμού μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.  

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

στον ιστότοπο του Σχεδίου  Digital GURU - στην καρτέλα IO1 -Μεθοδολογική Εργαλειοθήκη. 

Αυτά τα ευρήματα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της μεθοδολογικής εργαλειοθήκης που θα 

δοκιμαστεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη έρευνα προκειμένου να διευκρινιστεί το περιεχόμενο 

της κατάρτισης που πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι 

εργοδότες και οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού ως εκπαιδευτές για τους υπαλλήλους τους που 

απασχολούνται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού 

γραμματισμού.   

Μερικά από τα ευρήματα που θα μπορούσαν να επιλεγούν ως κυριότερα είναι τα ακόλουθα:       

• Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά στην 

απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων και αυτό επιδρά συνακόλουθα στην εστίαση και το είδος 
των παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων  

• Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το επίπεδο 

ψηφιακής παιδείας των εργαζομένων, καθώς οι εργαζόμενοι τείνουν να έχουν πολύ 
χειρότερη αυτοαντίληψη σχετικά με τις ικανότητές τους. 

• Οι πιο σημαντικές ψηφιακές ικανότητες είναι: (1) Χρήση τεχνολογίας για καθημερινές 

δραστηριότητες (2) Ταυτοποίηση, τοποθεσία, ανάκτηση και αποθήκευση ψηφιακών 

πληροφοριών (3) Οργάνωση και ανάλυση ψηφιακών πληροφοριών (4) Επικοινωνία σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα (5) Συνεργασία μέσω ψηφιακών εργαλείων.  

http://digitalguruproject.eu/io1


 

 

1. Αύγουστος 2021: Translation of survey in all partner languages 

2. Σεπτέμβριος 2021: Publication of the 1st draft methodological toolkit 

3. Σεπτέμβριος 2021: Transnational meeting of the partnership 

4. Οκτώβριος 2021: Piloting of the methodological toolkit in all partner countries 

5. Οκτώβριος 2021: Publication of the 1st draft of the DigitalGURU curriculum 

 



 

 

 



 

 

1 - www.digitalguruprojet.eu 

#DigitalGuruProject 

#erasmusplus 

#eurpoeanprojects 

#digitalcompetences 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

https://www.digitalguruprojet.eu/

