
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iDigital HEalth liteRacy 

Education for vulnerable groups 
 

 

Το πρόγραμμα  iHERE Coordinated by: 

     Συνάντηση Απριλίου 

Η 5η συντονιστική μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
στις 28/04/2022. Στη συνάντηση, συζητήσαμε περαιτέρω για το 
Ψηφιακό Περιεχόμενο (Παραδοτέο 2), ειδικά όσον αφορά την 
πλατφόρμα E-learning που περιλαμβάνει τις ενότητες υγείας που 
ανέπτυξε κάθε φορέας/εταίρος. Στα θετικά νέα συγκαταλέγεται ότι 
η πλατφόρμα είναι έτοιμη για δοκιμή από τις ομάδες-στόχους για 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της! Στη συνάντηση, 
συζητήσαμε επίσης τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
επόμενης διαδικτυακής συνάντησης του διακρατικού έργου! 
Μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα στον ιστότοπό μας: 
https://ihere-digitalhealthed.eu/ και μπορείτε να συμπληρώσετε τη 
φόρμα επικοινωνίας: https://iheredigitalhealthed.eu/cont act-us/ 
για να είστε ενημερωμένοι/ες για τις δράσεις μας! 



 

 

Παραδοτέο 1: State of the Art 
Ο ψηφιακός εγγραμματισμός υγείας συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, 
απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού υγείας 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Δυστυχώς όμως, δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι υψηλό 
επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού υγείας. Τα άτομα που κινδυνεύουν από ψηφιακό 
αποκλεισμό συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών στην Ευρώπη 
(μετανάστες και πρόσφυγες, ηλικιωμένοι και άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο) όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό υγείας. Οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 
μοιράζονται κοινές ανάγκες και αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα που θα έπρεπε να 
ξεπεραστούν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να βελτιώσουν το 
επίπεδο του ψηφιακού εγγραμματισμού της υγείας τους.  
Η Prolepsis ως επικεφαλής του Παραδοτέου 1 ολοκλήρωσε την έκθεση για την 
επικρατούσα κατάσταση προτείνοντας εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται σε κοινά 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι ευάλωτες ομάδες σχετικά με τον ψηφιακό 
εγγραμματισμό υγείας και είναι απαραίτητα για τη βελτίωσή του. Επιπλέον, τα ευρήματα 
δείχνουν ότι οι εξειδικευμένες ενότητες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 
αναγκών κάθε ομάδας στόχου. 
Όσον αφορά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων, προτείνονται να περιλαμβάνουν 
απλοποιημένες και επίκαιρες πληροφορίες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ευάλωτης ομάδας με προσήλωση και 
συγκέντρωση καθώς και να μπορεί να διδαχθεί εξ αποστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο, το 
εκπαιδευτικό υλικό θα συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού  της 
ψηφιακής υγείας μεταξύ συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων.  
Εκτός από τη σημασία του ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού, οι επαγγελματίες υγείας και 
όσοι εμπλέκονται στην παροχή ψηφιακού εγγραμματισμού για την υγεία, θα πρέπει να 
διαθέτουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να χρησιμοποιούν κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισμό. Και οι  δύο αυτοί παράγοντες είναι σημαντικοί για τη μεγιστοποίηση της 
ικανότητας των συμμετεχόντων/χουσών να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ψηφιακού 
εγγραμματισμού για την υγεία τους. 
 



 
 

Παραδοτέο 2: H 
Ψηφιακή Πλατφόρμα 

Η αγγλική έκδοση της πλατφόρμας είναι έτοιμη για χρήση! Μη διστάσετε να 
πλοηγηθείτε στις 7 ενότητες της πλατφόρμας: 

 Ψηφιακός Εγγραμματισμός Υγείας 

 Διαχείριση Υγείας 

 Εμβολιασμός 

 Βασική Εκπαίδευση για την Υγεία 

 Πνευματική Υγεία 

 Υγεία σχετιζόμενη με το φύλο 

 Οικογενειακή Υγεία 
 

      https://ihere-digitalhealthed.eu/login/ 
 

Παραδοτέο 3: Εγχειρίδιο 

Μεθοδολογικού Πλαισίου 

Για την περαιτέρω πορεία του έργου, ο γερμανός εταίρος εργάζεται πάνω στη 

δημιουργία μιας κατευθυντήριας γραμμής μεθόδου. Η μέθοδος αυτή θα 

καθοδηγήσει επαγγελματίες, εκπαιδευτές και διευθυντές από τον τομέα της υγείας 

και άλλους σχετικούς τομείς αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφορικά με τον 

τρόπο χρήσης των παραγόμενων προϊόντων του έργου και τη διαχείριση της 

υποστήριξης της ομάδας στόχου (των ευάλωτων ατόμων) στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία. 

                       Ακολουθήστε μας: 

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

350820592742111  

 

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

e-eu/ 
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