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Το έργο DHeLiDA εν συντομία 

Το έργο DHeLiDA: Ψηφιακός Γραμματισμός σε θέματα Υγείας για Ευάλωτα Άτομα είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
συνεργασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού στον τομέα της υγείας μεταξύ των 
ευάλωτων ομάδων-στόχων, ιδίως των ηλικιωμένων, και των ατόμων με μεταναστευτική προέλευση, το οποίο θα 
τους βοηθήσει να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν πώς να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες 
πηγές σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η υγεία. 
 
Το σχέδιο θα αναπτύξει εργαλεία που θα επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειρίζονται καλύτερα την υγεία και την 
ασθένειά τους, θα βελτιώνει την πρόληψη, θα επιτρέπει την ακριβέστερη διάγνωση και θεραπεία και θα διευκολύνει 
την επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

DHeLiDA εναρκτήρια συνάντηση  

Τον Μάρτιο του 2022, μια ενθουσιώδης ομάδα που εκπροσωπούσε 5 οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες -
Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο και Ελλάδα- συγκεντρώθηκε για την εναρκτήρια συνάντηση στο Ντρέιχ της 
Γερμανίας για να συζητήσει και να συμφωνήσει για το λεπτομερές σχέδιο και την υλοποίηση του έργου, το 
χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του έργου καθώς και για τον καθορισμό 
βραχυπρόθεσμων καθηκόντων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν και 
μοιράστηκαν ιδέες για την υλοποίηση του έργου λεπτομερώς, και επίσης ανέλυσαν τους καθορισμένους στόχους 
και τις μελλοντικές δραστηριότητες, προκειμένου να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα. 
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Κύριοι στόχοι του έργου: 

• Μείωση του χάσματος ψηφιακού γραμματισμού σε θέματα υγείας των ευάλωτων ομάδων 
• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που οδηγούν σε καλύτερη κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη αυτών των 

ομάδων. 
• Ανάπτυξη εργαλείων για εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να προτείνουν 

κατευθύνσεις κατάρτισης 
• Προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού στον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
• Ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων κατάρτισης για την προώθηση της στοιχειώδους παιδείας σε θέματα 

υγείας για τα κέντρα κατάρτισης και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
 

Ποια είναι η συνέχεια για το έργο DHeLiDA? 

Το Έργο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση γενικά του ψηφιακού γραμματισμού που μπορεί να 
εφαρμοστεί στον τομέα της υγείας. Δεν θα παρέχει ακριβείς ιατρικές πληροφορίες, αλλά θα παρέχει υλικό 
καθοδήγησης και κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού που σχετίζονται με την υγεία. 
Τους επόμενους μήνες το εργαστήριο Mobile Devices Lab του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος) θα ηγηθεί της 
ανάπτυξης της Πλατφόρμας Συλλογικής Ευαισθητοποίησης για την Ψηφιακή Υγεία. Η πλατφόρμα θα είναι το 
συνεργατικό περιβάλλον όπου ειδικοί, εκπαιδευτικοί και ενήλικες χρήστες θα αλληλεπιδρούν για να μοιραστούν 
και να δημιουργήσουν συλλογική ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ψηφιακή υγεία. 
Ταυτόχρονα ο εταίρος EGinA (Ιταλία) θα ηγηθεί της ανάπτυξης του Ψηφιακού Πλαισίου Δεξιοτήτων. Όλοι οι 
εταίροι θα διοργανώσουν κύκλους καθοδήγησης με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα 
δημιουργήσουν ένα νέο βασικό πλαίσιο αλφαβητισμού σε θέματα υγείας, με επίκεντρο το βασικό επίπεδο της 
πιο πρόσφατης διαθέσιμης έκδοσης του ευρωπαϊκού πλαισίου DigComp. 
Το έργο DHeLiDA ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024. 
 
Εταίροι στο έργο DheLiDA 
 
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter, Germany – συντονιστής έργου 
EGinA, Ιταλία 
Πανεπιστήμιο Frederick (Gender Equality and Inclusion Unit, Mobile Devices Lab), Κύπρος 
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Συστημάτων και Υπηρεσιών (Systserv), Ελλάδα 
Pressure Line, Ολλανδία 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο www.dhelida.eu ή 
επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείτε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση 
αντανακλά μόνο τις απόψεις των 
συντακτών/τριών της και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτήν. 


