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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014  

Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο 
έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο 
συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχί-
ζει να επεκτείνεται, να αναπτύσσεται και 
να εξελίσσεται μήνα με το μήνα. Το πρώ-
το έτος η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε 
κυρίως στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση 
και την ανάπτυξη της διαδικτυακής κοινό-
τητας, ενώ κατά το δεύτερο έτος επήλθε 
η πραγματική χρήση και συνεργασία των 
online χρηστών, ειδικών και ερευνητών 
στον τομέα ψηφιακής ένταξης. Αυτό το 
σύντομο φυλλάδιο περιγράφει, αλλά και 
προβάλλει ορισμένα βασικά στοιχεία και 
αριθμούς του δικτύου Unite-IT όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2014. 

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στο τέλος του 2014, η διαδικτυακή κοινότητα Unite-IT συγκέντρωσε 577 
μέλη από 78 χώρες. Αν και το Unite-IT είναι κυρίως ένα δίκτυο ψηφια-
κήςένταξης πανευρωπαϊκής εμβέλειας (72% του συνόλου των μελών του 
προέρχονται από την Ευρώπη), έχει προσελκύσει έως τώρα μια σημαντική 
διεθνή κοινότητα μελών (28% των μελών του). οι περισσότεροι χρήστες 
στην κοινότητα είναι γυναίκες, με αναλογία 2/3 γυναίκες και 1/3 άνδρες. 



Τα αριθμητικά στοιχεία που σχετίζονται με τις ψηφιακές ικανότητες και τη ψηφιακή 
– ένταξη φανερώνουν  πρόοδο αλλά ακόμα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, 
ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες άνεργοι, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, ανενεργοί πολίτες, κτλ.).
Η προσέγγιση των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων απαιτεί ολοένα και περισσότερους 
πόρους ενώ προϋποθέτει  την ενεργή συμμετοχή των οργανώσεων λαϊκής βάσης ώστε 
να μπορέσει και το υπόλοιπο 23% του ευρωπαϊκού πληθυσμού να εξοικειωθεί με την 
κοινωνία της πληροφορίας. Το δίκτυο των οργανώσεων και των ατόμων που υποστη-
ρίζουν το Unite-IT είναι κρίσιμης σημασίας για 
την βελτίωση των τρεχόντων στατιστικών που 
σχετίζονται με την ένταξη και συγκεκριμένα: 

πλαισιο Και ΕΝΗΜΕΡωσΗ ΨΗΦιαΚΗσ 
ΕΝΤαΞΗσ σΕ παΝΕΥΡωπαΪΚο ΕπιπΕΔο

Το 47% του πληθυσμού της ΕΕ έχει 
ανεπαρκείς, και το 23% δεν έχει καθόλου 
ψηφιακές δεξιότητες. 

Το 64% των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
(ηλικίας 55–74 ετών) παρουσιάζει ανεπαρκές 
επίπεδο δεξιοτήτων και το 38% δεν 
διαθέτει = ψηφιακές δεξιότητες. 

Το 39% του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ  έχει ανεπαρκείς ψηφιακές ικανότητες 
ενώ το 14% δεν έχει καθόλου ψηφιακές 
ικανότητες.  



Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
UniTe-iT ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

4

577
791

68
1700 122

88
ομάδες εργασίας 

εκδηλώσεις 

βίντεο

φωτογραφικά  
άλμπουμ

φωτογραφίες

καταχωρήσεις  
σε blog  

και άρθρα 

μέλη  



ΤΟ 2Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNITE-IT

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ Ε-ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ UniTe-iT ΓΙΑ 
ΤΟ 2014 

Η πιο ξεχωριστή στιγμή του ετήσιου συ-
νεδρίου ήταν τα Βραβεία Unite-IT e-
Inclusion, μια τελετή που αναγνώρισε την 
εργασία των οργανισμών που εργάζονται 
στον κλάδο της ψηφιακής ένταξης και 
ανέδειξε τις προσπάθειές τους σε διε-
θνές επίπεδο. 

Το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Unite-IT διοργανώθηκε στις 24–25 Σεπτεμβρίου 2014 στο 
Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Συγκέντρωσε πάνω από 120 μέλη και φορείς του Unite-IT 
που συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις  και πρότειναν λύσεις στον χώρο της ψηφιακής 
ένταξης (e-inclusion) στην Ευρώπη. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΥΛΟΥ 
Handmade and IT for Women από την 
Pontus Euxinus Library στην πόλη  
Navodari, Ρουμανία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΩΝ Social Innovation Environment  
από την Consorcio Fernando De Los 
Ríos, Ισπανία 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΟΜΑΔΩΝ e-Accessible Education από 
την Open the Windows, ΠΓΔΜ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Telecottage Katedra: Smart-
phones από την Regional Telecottages 
Public Association of South Hungarian 
Plain, Ουγγαρία



Οι ομάδες που αποτελούν τους 
σημαντικότερους στόχους σε θέματα 
Ψηφιακής ένταξης είναι οι άνεργοι, 
η τρίτη ηλικία, και κατόπιν το γενικό 
κοινό και οι νέοι. 

Οι ψηφιακές ικανότητες, η απασχολησιμότητα και τα εξειδικευμένα μαθήματα 
Πληροφορικής  εκπροσωπούν περισσότερο από το 75% του συνόλου των ορθών 
πρακτικών που  στην βάση δεδομένων του Unite-IT. 

Προσβασιμότητα 1
Ψηφιακές 
δεξιότητες 38

Καινοτομία 1

Internet 8Απασχολησιμότητα 19

Ειδικός IT 20

Εφαρμογές 
κινητών 3

Πολυμέσα 10

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Σας προτείνουμε να ανεβάσετε τις πηγές , τις βέλτιστες πρακτικές ή τις πολιτικές της 
χώρας σας ώστε να έχετε μια ευκαιρία να συμμετάσχετε στα βραβεία ένταξης Unite-IT 
για το 2015! 

 13 Βέλγιο 
 11 Κροατία 

 1 Γαλλία
 1 Γερμανία 

 11 Ουγγαρία 
 1 Ιρλανδία 

 12 Λετονία
 3 Λιθουανία 

 2 Μάλτα
 2 Πολωνία 

 1 ΠΓΔΜ
 7 Ρουμανία
 9 Σερβία 

 2 Ισπανία 
 1 Σουηδία

 2 Ηνωμένο Βασίλειο

Ηλικιωμένοι 10  
Άτομα με προβλήματα όρασης 2 
Ευπαθείς ομάδες 1 
Άνεργοι 14 
Νέοι 9 
Γενικό κοινό 10 
Νέοι σε κοινωνικό αποκλεισμό 4 
Διδάσκαλοι 2 
Βιβλιοθηκάριοι 4 
e- Facilitators 2 
Αγροτικοί πληθυσμοί 7 
Εργαζόμενοι κέντρων τηλεπικοινωνία 2 
Εθνικές μειονότητες 1 
Φοιτητές 6 
Υπάλληλοι 2 
Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ 3 

Μέχρι τα τέλη του 2014, 79 βέλτιστες 
πρακτικές είχαν ανέβει στο Unite-IT. 



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ unite-it ΣΤΟ 2014 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ 16 μέλη,  
10 Επίκαιρα θέματα

Webinar Projects  τηςΠληροφορικής (ICT) από 
την σκοπιά των φύλων 
Βασικές συζητήσεις προσέλκυση κοριτσιών  
στις θετικές επιστήμες, στερεότυπα, απασχολη-
σιμότητα των γυναικών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 24 μέλη, 8 Επίκαιρα θέματα

Webinar YouRock.jobs – ανακαλύψτε τις 
τελευταίες σας δεξιότητες ώστε να ενισχύσετε το 

επαγγελματικό σας προφίλ 
Βασικές συζητήσεις αναντιστοιχία ικανοτήτων, 
παιχνίδια, ανάπτυξη πηγαίου κώδικα, ανάπτυξη 

ευαισθητοποίησης, δουλειές για τους νέους

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 33 μέλη, 11 Επίκαιρα θέματα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 65 μέλη, 16 Επίκαιρα θέματα

Webinar ICT και άτομα με ειδικές ανάγκες
Βασικές συζητήσεις ηλικιωμένοι,  
προκαταλήψεις, άτομα που εγκατέλειψαν  
το σχολείο, βοηθητικές τεχνολογίες, εμπόδια 
στην ψηφιακή ένταξη 

Webinar πώς να οργανώσετε μια επιτυχημένη  
εκστρατεία πιστοποίησης

Βασικές συζητήσεις πλαίσιο e-Competence, 
κατάρτιση και πιστοποίηση επιχειρηματικής 

κινητοποίησης, χρηματοδότηση

Ηλικιωμένοι 10  
Άτομα με προβλήματα όρασης 2 
Ευπαθείς ομάδες 1 
Άνεργοι 14 
Νέοι 9 
Γενικό κοινό 10 
Νέοι σε κοινωνικό αποκλεισμό 4 
Διδάσκαλοι 2 
Βιβλιοθηκάριοι 4 
e- Facilitators 2 
Αγροτικοί πληθυσμοί 7 
Εργαζόμενοι κέντρων τηλεπικοινωνία 2 
Εθνικές μειονότητες 1 
Φοιτητές 6 
Υπάλληλοι 2 
Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ 3 



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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 Κροατία  
Telecentar
www.telecentar.com

 Ρουμανία  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Λετονία
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Ουγγαρία  
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Βέλγιο
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org

ΒΟυΔΑΠΕΣτη

τΙΜΙΣΟΑΡΑ

ΒΡυξΕλλΕΣ 

ΡΙΓΑ

ΖΑΓκΡΕΜΠ

ΒΕλΙΓΡΑΔΙ

ΒΑλΕτΑ

 Σερβία  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Μάλτα  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


