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TEKNOLOJİLERİ
http://www.ictseniors.org/

21. yüzyılda karşımıza çıkan temel
değişikliklerden ilki teknoloji ve Bilgi
İletişim Teknolojilerinde (BİT) hızlı
dönüşüm ve ilerlemeler diğer ise daha iyi
sağlık imkanları, uzayan ömür ve daha
düşük doğum oranları nedeniyle hızla
yaşlanan AB nüfusudur. İstatistikler,
ilerleyen yıllarda, yaşlıların oranındaki
artışların devam edeceğini gösterdiğinden,
BİT okuryazarlığına en az sahip olan yaşlı
nüfusun, toplumdaki BIT kaynaklı
yeniliklere aşina kılınmalıdır.
Yaşlılar teknolojinin getirdiği yenilikler
nedeniyle artık geçmişte başarılı oldukları
çok basit işlerde bile neyi nasıl
yapacaklarını bilemez hale gelmiş
durumdadır. BİT ve teknoloji ile ilgili
değişimler,
yaşlılar
için
engel
oluşturmaya başlamıştır ve ortaya çıkan
dijital
uçurum
nedeniyle
sosyal
dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. Çünkü
bugün, yaşlıların bilmediği her şey için
yeni kavramlar var: örneğin yeni
sosyalleşme
yöntemleri,
parayı
yönetmenin, otelde oda ayırtmanın yeni
metotları, yeni alışveriş yöntemleri…

Hayat boyu öğrenme, yaşlıların sosyal
içermesi ve aktif yaşlanma için önemli bir
araçtır, ancak hayat boyu öğrenmeye dahil
olmak için ise BİT okuryazarı olmaları
gereklidir (online kaynaklara erişmek, eposta hesabı açmak akıllı telefon
kullanmak gibi).Bu nedenle, bu iki yeni
toplumsal değişim birbiriyle çelişmeyip
birbirini,
destekleyecek
şekilde
yönetilmelidir. Yaşlılar BİT becerilerini
öğrenmeli ve etik boyutları ve riskleri
öğrenerek BİT'i sosyal içerme için yeni
bir araç olarak kullanmalıdır. Bu sayede
sosyal hayattan kopmayıp gereken
işlerini, alışverişlerini, banka işlemlerini
daha rahat yapabilecek, sevdikleriyle
teknolojik araçlar yoluyla bağlantı
kurabilecek ve hayat boyu öğrenme
imkanlarına internetten ulaşabilecektir.
Ayrıca teknoloji yaşlıların yalnızlık
duygularını ortadan kaldırmakla kalmayıp
çeşitli platformlarda sosyal hayata katkıda
bulunan
bireyler
olmalarını
da
sağlayacaktır. Bunun sağlanması için
yaşlılar BİT’e erişim sağlayabilmeli, yeni
teknolojik dünyayı ve bu dünyada nasıl
yaşanacağını öğrenmelidir.
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa
Komisyonu
ve Türkiye
Ulusal
Ajansı
sorumlu tutulamaz."

Bu bağlamda, Projenin hedefleri
şunlardır:
-Yaşlılar için sosyal yaşamda aktif sosyal
içermeyi ve yaşam boyu öğrenme
uygulamalarını
geliştirebilecek
iyi
uygulamaları karşılaştırmak, geliştirmek
ve teşvik etmek,
-Yaşlılara kaliteli öğrenme fırsatları
sunmak,
-Ortak ülkelerde BİT kullanımı yoluyla
yaşlıların sosyal içermelerine katkıda
bulunmak,

-Genel olarak yetişkinler ve özellikle yaşlılar
ile çalışan yetişkin eğitim sağlayıcılarının ve
organizasyonlarının
yeterliliklerini
geliştirmek ve genişletmek,
- Yaşlıların sosyal içermesi ve sosyal yaşama
aktif katılımlarının ve AB genelinde mevcut
uygulamalar aracılığıyla
yaşam boyu
öğrenmenin sağlanmasında BİT'in oynadığı
önemli rolü göstermek,
- İyi Uygulamalar Kaynak Rehberi ve
ictseniors sosyal medya kanalı hazırlamak
için projede belirlenen iyi uygulamaları
sunmak ve yeni fikirler geliştirmek,
- Toplumsal değişime öncülük yapmak,
olumlu değişimi teşvik etmek ve yaşlıların
topluma aktif katılımında BİT’in oynadığı
rolle ilgili toplumun bakış açısına katkıda
bulunmak için yaygınlaştırma faaliyetleri
yapmak ve yetişkin eğitimi alanlarında yerel,
bölgesel, ulusal ve AB seviyesinde politika
yapıcılarına sunulacak bir rapor hazırlamak.

Bu hedefler, 7 ülkeden 9 ortağın katılımı ile
26 aylık bir dönemde gerçekleştirilecek olup
beklenen sonuçlar şunlardır:
-Yaşlıların sosyal içermesinde artış,
-Yaşlıların BİT becerileri ve yeterliliklerinde
artış,
-Ortak kuruluşların yeterlilik ve becerilerinde
artış,
-Ortak kuruluşların yaşlılar ve kapsayıcı
AB'ye hizmet sunma kapasitelerine artış,
-İyi Uygulamalar Kaynak Rehberi
ictseniors sosyal medya kanalı,

ve

-BİT' in Yaşlıların Sosyal İçermesine Olumlu
Etkilerine İlişkin Rapor.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için Türkiye’de
gerçekleştirilecek 1 ulus ötesi toplantı ve 6
kısa
süreli
ortak
eğitim
etkinliği
düzenlenecektir. Bu etkinliklere 9 ortaktan
126 (her etkinlikte 18 katılımcı) katılımcı ile
birlikte yerel katılımcılar ve paydaşlar iştirak
edecektir.

