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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο από τις σημαντικότερες
αλλαγές που σημάδεψαν τον 21ο αιώνα είναι η
επέκταση της γήρανσης του πληθυσμού με ρυθμό που
δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν και η ταχεία
ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ενώ είναι ζωτικής σημασίας η
αντιμετώπισης αυτών των αλλαγών μέσα από την
υποστήριξη δράσεων που συνδυάζουν και τις δύο,
παρατηρούμε ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι το
πλέον απομακρυσμένο από την τεχνολογία μέρος της
κοινωνίας.
Αυτό το πρόγραμμα μας προσφέρει δύο έννοιες που
πρέπει να ενσωματωθούν μεταξύ τους για ένα καλύτερο
μέλλον στον νέο κόσμο: Τρίτη ηλικία και ΤΠΕ. Ο
γηράσκων πληθυσμός θα απομονωθεί από την
κοινωνική ζωή και θα έχει μεγαλύτερες δυσκολίες να
αντιμετωπίσει τις διαφορετικές καταστάσεις που
προκαλεί η γήρανση, αν αυτοί μένουν μόνοι τους και
δεν μπορούν να εξομοιωθούν με την τεχνολογία. Οι
ηλικιωμένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι στεγασμένοι, δεν
θα αποκλειστούν από την κοινωνική ζωή χάρη στην
τεχνολογία. θα είναι σε θέση να αναλάβουν τα
καθήκοντα και τις ευθύνες τους, να ψωνίσουν, να
πραγματοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές πιο εύκολα,
να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους μέσω
τεχνολογικών μέσων και να έχουν πρόσβαση σε
ευκαιρίες δια βίου μάθησης στο διαδίκτυο. Επομένως, η
τεχνολογία όχι μόνο θα εξαλείψει τα συναισθήματα της
μοναξιάς αλλά και θα συμβάλει στη συμμετοχή τους
στην κοινωνική ζωή μέσω διαφόρων πλατφορμών. Σε
αυτό το πλαίσιο, το έργο αυτό θα εξετάσει τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών για την αύξηση της
συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή και
θα εντοπίσουν και θα μοιραστούν τις καλές πρακτικές.

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:
- Να συγκρίνει, να αντιπαραβάλει, να εντοπίσει και
να προωθήσει ορθές πρακτικές που μπορούν να
ενισχύσουν την ενεργό κοινωνική ένταξη των
ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή και τη δια βίου
μάθηση
- Να ενισχύσει την παροχή μαθησιακών ευκαιριών
για ηλικιωμένους
- Να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των
ηλικιωμένων χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ στις χώρες
των εταίρων
- Το να αναπτύξει και να επεκτείνει τις ικανότητες
των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και των
οργανώσεων που εργάζονται με ενήλικες εν γένει και
τους ηλικιωμένους ειδικότερα
- Να καταδείξει το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη διασφάλιση της
κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων και της
ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή και τη
διά βίου μάθηση μέσω των σημερινών πρακτικών σε
ολόκληρη την ΕΕ
- Να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές μέσα από την
προετοιμασία ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών αλλά
και μέσω των σελίδων του Seniors @ ICT στα
κοινωνικά δίκτυα
- Να συμβάλει στην κοινωνική αλλαγή και στην
ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία
μέσα από την συγγραφή μιας έκθεσης σχετικά με τον
θετικό αντίκτυπο των ΤΠΕ στην κοινωνική
ενσωμάτωση των ηλικιωμένων.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του
έργου Seniors @ ICT που σε μια περίοδο 26 μηνών με
τη συμμετοχή 9 εταίρων από την Τουρκία, την
Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη
Σκωτία και την Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) και την
Ιταλία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
- αυξημένες δεξιότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης για
ηλικιωμένους
- αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες ΤΠΕ για
ηλικιωμένους
- αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες για
εκπαιδευτικούς
- αυξημένη ικανότητα των συνεργαζόμενων
οργανώσεων να εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους
- 6 κοινές δράσεις κατάρτισης και 1 διακρατική
συνάντηση με 126 συμμετέχοντες από 9 εταίρους (18
συμμετέχοντες σε κάθε δράση, εκτός από τους τοπικούς
συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους που
συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις)
- Οδηγός Καλών Πρακτικών
- Έκθεση σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο των ΤΠΕ
στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων
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Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus +
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Εθνικός Οργανισμός της Τουρκίας
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.

