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ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SILVERCODERS
Developing the Creativity of Older Adults through Coding

Το SilverCoders προάγει τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω
αποτελεσματικών μαθησιακών εμπειριών για ενήλικες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ενίσχυση των δυνατοτήτων προγραμματισμού, ατόμων ηλικίας 55+.
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, π.χ. αγρότες, τραπεζίτες και
εργάτες, επίσης 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.
#silvercoders

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.
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Τι θα κάνει το SILVERCODERS;
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.

Οι εταίροι θα συνεργαστούν 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.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, στις 27 Απριλίου 2021,
επισήμανε την επίσημη έναρξη του έργου. Η συνάντηση
έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να γνωριστούν μεταξύ
τους, να μάθουν περισσότερα για τα αντίστοιχα εθνικά
πλαίσια και να συμφωνήσουν για τα επερχόμενα καθήκοντα.
Η σύμπραξη επικεντρώθηκε στο πρώτο παραδοτέο: το
Ψηφιακό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Μάθησης, που στοχεύει στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού μεταξύ των ενηλίκων,
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό το πρώτο
παραδοτέο του έργου περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό των
απαιτούμενων εκπαιδευτικών εφαρμογών/προκλήσεων για
την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού.
Με αυτόν τον τρόπο, θα εμπλέξει άτομα που εργάζονται σε
δημιουργικούς τομείς, όπως προγραμματιστές, σχεδιαστές

και παραγωγούς περιεχομένου για να συνδυάσουν ψηφιακές
δεξιότητες και δημιουργικότητα, κάτι που θα συμβάλει στην
ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης
της εργασίας τους, καθώς και τις δημιουργικές τους
δυνατότητες.

Επόμενα βήματα
Οι εταίροι θα προχωρήσουν τώρα για το δεύτερο παραδοτέο,
που αφορά την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων
προγραμματισμού μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 55+. Αυτό το
αποτέλεσμα αφορά τις δραστηριότητες υλοποίησης και
επικύρωσης για να διασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο Παραδοτέο
1, καλύπτει τις ανάγκες των προσδιορισμένων ομάδων στόχων
όσον αφορά τη συνάφεια με τις μαθησιακές ανάγκες, την
αποδοχή, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.silvercoders.eu, τη σελίδα μας στο LinkedIn www.linkedin.com/silver-coders
eή ακολουθήστε μας στα περισσότερα social networks με το #silvercoders.

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα: Ελληνικά
Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό μας δελτίο
συμπληρώνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου
στη σχετική φόρμα.

SilverCoders newsletter
Αυτό το έγγραφο που σχετίζεται με το Έργο που δημιουργήθηκε από τους δικαιούχους από κοινού ή
ατομικά σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, υποδεικνύει ότι αντικατοπτρίζει
μόνο την άποψη του συγγραφέα και ότι η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες
για οποιαδήποτε χρήση μπορεί τις πληροφορίες που περιέχει

