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Η διαδικτυακή πλατφόρμα iHeal, το μαθησιακό περιβάλλον, οι 
εφαρμογές και τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης (IO3) είναι έτοιμα 
προς χρήση! Οι εγγεγραμμένοι χρήστες  έχουν ήδη ξεκινήσει τη 

δοκιμή των εκπαιδευτικών εργαλείων του iHeal! 

Εκτός από την ανάπτυξη των διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
εργαλείων του προγράμματος (ηλεκτρονικές ενότητες / μαθησιακό 
περιβάλλον, βάσεις δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο και 
το πακέτο εργαλείων), οι εταίροι του iHeal ανάπτυξαν επίσης τα  

αποτελέσματα: 

O1 Διακρατική χαρτογράφηση ψηφιακού 
αλφαβητισμού υγείας και ανάπτυξη του 
μεθοδολογικού πλαισίου 

IO2 Μαθησιακό πρόγραμμα iHeal, 
εικονογραφημένα σενάρια και περιεχόμενο 

IO5 Εργαλειοθήκη προσαρμογής της κατάρτισης του 
iHeal 

 

www.iheal.eu 

 

Πρόγραμμα iHeal 

4ο Ενημερωτικό Δελτίο 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος iHeal 

προωθούνται στις ομάδες στόχους 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

iHeal, εικονογραφημένα σενάρια και 

περιεχόμενο 

Η κοινοπραξία του iHeal ανάπτυξε 8 
ψηφιακές ενότητες: 

 Module 1: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς 

να γίνετε αυτόνομοι χρήστες 

 Module 2: Ηλεκτρονική ασφάλεια, ασφαλής 
περιήγηση στο Διαδίκτυο και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων 

 Module 3: Αξιοπιστία και εγκυρότητα των 

Οι δράσεις προβολής και 
προώθησης του iHeal 

συνεχίζονται δυναμικά 
Τα προγράμματα της ΕΕ ήταν το κύριο θέμα 
συζήτησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Çanakkale Onsekiz Mart. Ο Πρύτανης Καθ. Δρ. 
Sedat MURAT επισήμανε τη σημασία της 
αξιοποίησης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη χώρα και το πανεπιστήμιο και 
έκανε αναφορά στην  ιδιαίτερη προσοχή που 
δίνει το πανεπιστήμιο στους ακαδημαϊκούς που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στην 
ίδια κατεύθυνση, κατά την επίσκεψη του στην 
τουρκική Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ο καθηγητής Dr. 
Sedat MURAT δήλωσε, ότι θα παρέχουν κάθε 
είδους υποστήριξη στους επιστήμονες που 
υποβάλουν προτάσεις για τη  χρηματοδότηση 
έργων από το εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στο πρόγραμμα iHeal ‘Βελτίωση του 
ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των 
ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
για τη αποτροπή της περιθωριοποίησης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού’ και στον κύριο στόχο 
του που είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας 
διαδραστικής και φιλικής προς τον χρήστη 
ψηφιακής πλατφόρμας για τη βελτίωση της 
ψηφιακής παιδείας σε άτομα ηλικίας 50+ στην 
Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος στόχος του iHeal 
είναι ακόμη πιο σημαντικός την τρέχουσα 
περίοδο λόγω της πανδημίας της COVID-19. 

 

Μια άλλη δράση προώθησης του προγράμματος ήταν 

η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 09-13 Νοεμβρίου 

2020, που περιλάμβανε  1009 εκδηλώσεις σε 38 

χώρες (με 3.520.777 συμμετέχοντες σε όλες τις χώρες 

του προγράμματος). Οι οργανισμοί BOSEV και CSI 

ήταν οι συνεργάτες του έργου που παρουσίασαν το 

iHeal στις χώρες τους. Το CSI αξιοποίησε επίσης την 

ευκαιρία να παρουσιάσει το iHeal και στην εκδήλωση 

προώθησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Family 

Caregiver Support, λόγω των παρόμοιων ομάδων-

στόχων. Το iHeal παρουσιάστηκε επίσης στο 6ο 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε από το University College of 

Business στα Τίρανα. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά 

με τις δραστηριότητες του iHeal επισκεφθείτε τις 

σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! 

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να 

γίνουμε η πιο υγιής εκδοχή του εαυτού μας! 

@iHealProject    @IhealProject   iHeal Project 

www.iheal.eu 



 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO2 –Το πρόγραμμα κατάρτισης του 

iHeal, εικονογραφημένα σενάρια και 

περιεχόμενο 

Η κοινοπραξία του iHeal ανάπτυξε 8 
ψηφιακές ενότητες: 

 Module 1: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς 

να γίνετε αυτόνομοι χρήστες 

 Module 2: Ηλεκτρονική ασφάλεια, ασφαλής 
περιήγηση στο Διαδίκτυο και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων 

 Module 3: Αξιοπιστία και εγκυρότητα των 
διαδικτυακών πληροφοριών 

 Module 4: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων  

 Module 5: Πληροφορίες και εφαρμογές (apps) 
για θέματα προαγωγής υγείας 

 Module 6: Ο ψηφιακός ασθενής 
 Module 7: Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου 

υγείας (Διαχείριση δεδομένων υγείας) 
 Module 8: Πλοήγηση στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες υγείας 
 

 

 

 
 
 

 
 

 CANAKKALE ONSEKIZ MART 
UNIVERSITY (COMU) (TΟΥΡΚΊΑ) 

- 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS 

(ΕΛΛΑΔΑ) 

 SCIENCE INITIATIVE LOWER 

AUSTRIA (WIN) (AΥΣΤΡΙΑ) 

 CENTER FOR SOCIAL 

INNOVATION LTD (ΚΥΠΡΟΣ) 

 ASTERES SCRL – SOCIETA' 

COOPERATIVE (ITΑΛΙΑ) 

 BOSEV (GRAND MIDDLE EAST 

HEALTH AND EDUCATION 

FOUNDATION) (TΟΥΡΚΙΑ) 

 INOVA+  INNOVATION 

SERVICES, SA (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 

 INEUROPA SRL (ITΑΛΙΑ) 

 

www.iheal.eu 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Εκμάθηση, διδασκαλία, κατάρτιση 

και 

εκδηλώσεις προώθησης: Οι δράσεις που 

θα πραγματοποιηθούν την  προσεχή 

περίοδο ολοκλήρωσης του έργου 

http://www.iheal.eu/
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