
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iDigital HEalth liteRacy Education for vulnerable groups 

 

 

 

 

 

Έργο iHERE Συντονιστές: 

Το έργο iHERE στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην 

ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων γραμματισμού για την υγεία και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την 

ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών από ψηφιακές πηγές και 

εφαρμογής της γνώσης σε προσωπικές καταστάσεις υγείας. Κύριος 

στόχος του έργου iHERE είναι η άμεση πρόσβαση των κοινωνικά 

ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στην 

παροχή πληροφοριών για την προαγωγή της υγείας μέσω της 

εξοικείωσης με ψηφιακές πηγές και εργαλεία. 

2η Διακρατική Συνάντηση 
Η δεύτερη Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 

και 17 Δεκεμβρίου 2022. Στη συνάντηση καλωσορίσαμε ορισμένα νέα 

μέλη του έργου και εργαστήκαμε συγκεκριμένα για τα πνευματικά 

προϊόντα 1-3 (IO1-3). Στο επίκεντρο βρέθηκαν ειδικότερα η ανάπτυξη των 

ενοτήτων για το IO2 και τα επόμενα βήματα. 

Ανακαλύψτε περισσότερα 

στην ιστοσελίδα 

https://ihere- 

digitalhealthed.eu or 

Συμπληρώστε τη φόρμα 

επικοινωνίας https://ihere- 

digitalhealthed.eu/cont act-

us/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO1 State of the Art 

Θέματα υγείας δημιουργούνται μεταξύ των ευάλωτων ομάδων λόγω του χαμηλού επιπέδου 

γραμματισμού για θέματα υγείας. Ο ψηφιακός γραμματισμός υγείας (ΨΓΥ) μεταξύ των 

ευάλωτων ομάδων είναι χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν του γενικού πληθυσμού. Τα εμπόδια 

που συμβάλλουν στα χαμηλά επίπεδα ΨΓΥ ποικίλουν μεταξύ των ευάλωτων ομάδων και 

σχετίζονται κυρίως τόσο με το ατομικό υπόβαθρο όσο και με το πλαίσιο του συστήματος 

υγείας. Η βελτίωση των επιπέδων ΨΓΥ θα ενδυναμώσει τα άτομα μεταξύ ευάλωτων ομάδων. 

Η εκμετάλλευση των οδηγών που διευκολύνουν την παράδοση του ΨΓΥ και των υπαρχόντων 

εργαλείων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση των επιπέδων ΨΓΥ. Οι 

επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και τους τρόπους παροχής 

πληροφοριών στις ευάλωτες ομάδες χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμα και φιλικά προς 

τον χρήστη εργαλεία ΨΓΥ.  

IO2 Ψηφιακό πλαίσιο & συστατικά 

Το CSICY ως ο κορυφαίος εταίρος αυτού του IO εργάζεται επί του παρόντος για την ανάπτυξη 

μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές που θα 

φιλοξενούν τις ενότητες που δημιουργούνται από τους συνεργάτες για τα ακόλουθα θέματα: 

 
1. Ψηφιακός Γραμματισμός Υγείας 
2. Διαχείριση Υγείας 
3. Εμβολιασμός 
4. Βασική Αγωγή Υγείας 
5. Ψυχική Υγεία 
6. Υγεία εξειδικευμένη για κάθε φύλο 
7. Οικογενειακή Υγεία 
 

Μείνετε συντονισμένοι για την έναρξη του δωρεάν, διαδραστικού μας περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

μάθησης και την πιλοτική εφαρμογή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα σε κάθε χώρα εταίρο!



 
 

IO3: Εγχειρίδιο Μεθοδολογικού Πλαισίου 

Θέση: Επί του παρόντος το IO3 βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό θα είναι μια κατευθυντήρια 

γραμμή για όλα τα προϊόντα (IOs) που αναπτύσσονται στο έργο. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να λάβουν κατευθυντήρια γραμμή για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις τους. 

Για το σκοπό αυτό, επί του παρόντος εντοπίζονται οι δέκτες (εκπαιδευτές ενηλίκων, 

υγειονομική περίθαλψη, προσωπικό με γνώσεις για την ομάδα στόχο κ.λπ.) προκειμένου 

να είναι σε θέση να προσαρμόσουν το περιεχόμενο στις διαφορετικές ανάγκες και 

δυνατότητες τους. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο ως ψηφιακό και διαδραστικό 

flipbook. 

 
 
 

Ακολουθήστε μας στο: 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/iHERE-EU- 

350820592742111  

 
 

https://www.linkedin.com/company/i

her e-eu/ 

 

 

http://www.facebook.com/iHERE-EU-
http://www.linkedin.com/company/iher
http://www.linkedin.com/company/iher

