
 

 

 

 

 

Ψηφιακοί μέντορες: Πρόσκληση συμμετοχής στο 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο 

"FAITh - Ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές στην τρίτη ηλικία" 
 

 

Το FAITh είναι ένα διετές έργο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψηφιακής περιθωριοποίησης 

και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω στην Κύπρο, την 

Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, το FAITh επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων 55+ 

και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την 

πραγματοποίηση συναλλαγών στο διαδίκτυο. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση ρου 

προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Από τον Νοέμβριο του 2021, οι εταίροι του έργου εργάζονται για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών ώστε να 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι δράσεις 

που θα σχεδιαστούν δεν στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις συμπεριλαμβάνουν 

δια ζώσης εργαστήρια, ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

 

Το FAITh υιοθετεί μια καινοτόμο πρακτική μέσω της εκπαίδευσης συνομηλίκων εθελοντών, των 

Ψηφιακών Μεντόρων, που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες στα διάφορα στάδια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Μέντορες θα ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με τους 

συμμετέχοντες, λειτουργώντας ως πρότυπα και προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργή 

συμμετοχή και την ευημερία μεταξύ των μεγαλύτερων γενεών. Η εθελοντική καθοδήγηση μεταξύ 

συνομηλίκων αποτελεί σημαντικό στοιχείο του FAITh, παρέχοντας ευκαιρίες και πολλαπλά οφέλη 

τόσο για τους μέντορες όσο και για τους καθοδηγούμενους. 

 

Το επόμενο στάδιο του FAITh επικεντρώνεται στην επιλογή και κατάρτιση πέντε μεντόρων σε κάθε 

συμμετέχουσα χώρα για την υλοποίηση του προβλεπόμενου προγράμματος. 

 

Εκπαίδευση των μεντόρων 
Η εκπαίδευση των μεντόρων θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, και θα 

αποτελείται από 5 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 10 ωρών. Τα εργαστήρια θα αποσκοπούν στην: 

• Εκπαίδευση σε τεχνικές καθοδήγησης.  

• Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ, του διαδικτύου και την 

εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 

Ενεργός συμμετοχή των μεντόρων 
Αναζητούμε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών που είναι εξοικειωμένα με τη χρήση ΤΠΕ 

(τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών). Με άλλα λόγια, άτομα που αισθάνονται άνετα με 

τη χρήση του διαδικτύου και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε εθελοντές συνομηλίκους οι οποίοι θα λειτουργούν ως 

ψηφιακοί μέντορες, προσφέροντας πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε άτομα 55+ ώστε 

να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ/το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η διαδικασία αυτή 



θα περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις, δραστηριότητες πρακτικής εκμάθησής, υποστήριξη 

για τη διεκπεραίωση ενεργειών σε τοπικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ομαδικές 

δραστηριότητες. Συνολικά, οι ψηφιακοί μέντορες θα λειτουργούν ως πρότυπα για τους 

συμμετέχοντες. 

 

Οι δραστηριότητες του Faith θα διαρκέσουν από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022 

και οι ψηφιακοί μέντορες θα συμμετέχουν σε διάφορα στάδια του προγράμματος. 

 

Τα χαρακτηριστικά ενός μέντορα 

Τα ακόλουθα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ενός μέντορα: 

• ενεργή ακρόαση 

• οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

• παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης 

• ενθάρρυνση 

• υποστηρικτική στάση 

• διαθέσιμος χρόνος 

• θετική προσέγγιση 

• αυτοπεποίθηση και ικανότητες παροχής κινήτρων  

 

Επιπλέον, απαιτούνται οι ακόλουθες δεξιότητες: 

• Βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

• Χρήση διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (π.χ. Whatsapp, Viber, Signal) 

• Εμπειρία και επάρκεια στην ηλεκτρονική επικοινωνία 

• Εμπειρία και επάρκεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

 

Τέλος, η συμμετοχή των μεντόρων σε όλες τις δραστηριότητες του FAITh είναι εξαιρετικά 

σημαντική. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση με βασικά στοιχεία για τον εαυτό τους, τα 

χόμπι τους και τη διαθεσιμότητά τους. Θα καταρτιστεί ένας κατάλογος 5 υποψηφίων ανά χώρα που 

θα κληθούν να  συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις πριν οριστικοποιηθεί η επιλογή των τελικών 

συμμετεχόντων.  

 

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για Κύπρο, Λευκωσία εδώ. 

https://forms.gle/wLa3Vgy4MjK31Lqe8 

 

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για συμμετοχή στην Ελλάδα, Αθήνα εδώ. 

https://forms.gle/GuAjpZPuGdbKuHuA6 

 

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε μία διαδικτυακή συνέντευξη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FAITh μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας: faith-project.eu/el/home-el. 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLpffH08ola32ZJQZI_AxHs5Nx3eQ9kcA9wE1mQXMg8SfZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen3GrGNAxarZfN0z_zakBvalaIjW2IdPyda5-Kh0NJJG1Tpw/viewform?usp=sf_link
https://faith-project.eu/el/home-el/

