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SILVERCODERS: ΜΙΑ ΝΈΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΧΆΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ SILVERCODERS ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΝΕΙ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΎΕΙ ΣΤΗ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
ΤΩΝ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΊΑΣ 55+, ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
Σύμφωνα με το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και τις Ψηφιακές Δεξιότητες στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας
και Κοινωνίας, το 42% των Ευρωπαίων πολιτών στερούνται βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 37%
του εργατικού δυναμικού - αγροτών, τραπεζίτες και εργάτες - δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές
δεξιότητες, παρά την αυξανόμενη ανάγκη για τέτοιες δεξιότητες σε όλες τις θέσεις εργασίας.
Το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω
μιας σειράς μέτρων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ηλεκτρονικής παιδείας για
την απασχολησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή στην κοινωνία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει πρόσθετα τρωτά σημεία αυτή τη στιγμή: το
ξέσπασμα του COVID-19 όχι μόνο απειλούσε τη ζωή μας, αλλά επηρέασε επίσης τα κοινωνικά δίκτυα,
την πρόσβαση σε υπηρεσίες, τις θέσεις εργασίας και την ευημερία μας. Επιπλέον, η συντριπτική
παγκόσμια κρίση κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε την εκπαίδευση και να
επενδύσουμε στο εργατικό δυναμικό.
Επί του παρόντος, περισσότερο από το 90% των επαγγελμάτων απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες,
συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, ενώ υπάρχει επίσης έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Silvercoders ανταποκρίνεται στην έκκληση για δράση για την
ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου,
παρέχοντας στις ομάδες που συνήθως έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση στις ψηφιακές τους δεξιότητες,
όπως οι ενήλικες άνω των 55 ετών, με την απαραίτητη εμπειρία να προσαρμόσουν τις λειτουργίες
τους στον ψηφιακό και διαδικτυακό κόσμο.
Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ ΜΑΣ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ, Η ΟΠΟΊΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ
ΣΚΈΨΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΔΙΔΆΞΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΦΥΣΙΚΆ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΆ
ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΓΛΏΣΣΑ (DG CONNECT, 2020).
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Το πρόγραμμα Silvercoders συγκεντρώνει μια στρατηγική συνεργασία 6 οργανισμών
από 6 χώρες Erasmus+, συγκεκριμένα τη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία,
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, για την προώθηση της ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων και την υποστήριξη αυτής της
ηλικιακής ομάδας, (μία από τις πιο επηρεαζόμενες) με ένα σύνολο εργαλείων
για να το καταστήσει πιο προσαρμόσιμο, ανθεκτικό και ικανό να επιβιώσει και
να ευδοκιμήσει στην τρέχουσα κατάσταση και επίσης σε πιθανές μελλοντικές
προκλήσεις.
Η συνεργασία θα συνεργαστεί για την παραγωγή:
• Ενός μεθοδολογικού πλαισίου μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
προγραμματισμού σε ενήλικες άνω των 55 ετών, βασισμένο σε μια «προσέγγιση
low entry high ceiling», με χαμηλές απαιτήσεις γνώσης στην αρχή και πιο σύνθετες
προκλήσεις επίλυσης προβλημάτων για πιο προχωρημένους μαθητές.
• Ενός δοκιμαστικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού σε ενήλικες
άνω των 55 ετών.
• Περιεχομένου εκπαιδευτικής υποστήριξης με τη μορφή βίντεο καλών πρακτικών,
βίντεο-διαλέξεων και οδηγιών για τους χρήστες που θα διευκολύνουν την
ενσωμάτωση των προτεινόμενων μεθοδολογιών σε οργανισμούς εκπαίδευσης
ενηλίκων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.silvercoders.eu
Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Linkedin
https://www.linkedin.com/showcase/silver-coders
και το hashtag #silvercoders

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΌΤΗ:
Το πρόγραμμα Silvercoders υλοποιείται από μια κοινοπραξία και συντονίζεται από
το Folkuniversitetet (Σουηδία) και το Virtual Campus (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (Ελλάδα), το IREA (Ρουμανία), το Media Creativa (Ισπανία), το Anziani e
non solo (Ιταλία).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: https://silvercoders.eu/partnership/
Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, σουηδικά,
πορτογαλικά, ισπανικά, ρουμάνικα και ελληνικά: https://silvercoders.eu/downloads/

Υπόβαθρο:

Για τους ενήλικες, μελέτες έχουν δείξει μια θετική μεταφορά δεξιοτήτων
προγραμματισμού σε καταστάσεις που απαιτούν δημιουργική σκέψη, μαθηματικές
δεξιότητες και μεταγνώσης, ακολουθούμενες από χωρικές δεξιότητες και
συλλογισμό. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι, για τους ηλικιωμένους,
σαφώς ένας τρόπος για να διατηρήσουν το μυαλό ενεργό καθώς και γνωστικές
δεξιότητες, όπως τη δημιουργικότητα, την προσοχή, τη μνήμη και την επεξεργασία
γλώσσας. Αυτό έχει τεράστια οφέλη σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες πρέπει να
αποκτήσουν οικονομικές ικανότητες, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ.
Το πρόγραμμα Silvercoders χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus μέσω
της συμφωνίας επιχορήγησης, με αριθμό 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

