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Bolu Valiliğinin koordinatörlüğünde yürütülen “Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi İletişim Teknolojileri adlı Erasmus Plus Programı Ana Eylem 2
Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar Projesi (proje no: 2018-1-TR01-KA204-059175) Kasım 2018- Ocak 2021 arasında 26 aylık bir zaman diliminde
yürütülecektir. Ortakları arasında Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve İngiltere, İskoçya, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan bu alanda
faaliyetleri olan çeşitli kurumların yer aldığı proje; Bilgi İletişim Teknolojilerinin yaşlılıkta sosyal hayata katılımın güçlendirilmesi bağlamında gerçekleştirilen iyi
uygulamaların incelenerek hayata geçirilmesini amaçlar. 21. yüzyıl, teknoloji ve Bilgi İletişim Teknolojilerinde hızlı dönüşüm ve ilerlemelere sahne olurken, tüm
dünyada ve Avrupa’da yaşlı nüfusunun giderek arttığı bir dönem haline gelmiştir. Bu iki olgunun birbiriyle bağlantılı şekilde ele alınması ile yaşlı nüfus hem yeni
çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanarak ATM kullanımı, akıllı telefonların kullanımı, bankacılık işlemleri ve çevrim içi alışveriş gibi hayatı kolaylaştırıcı
uygulamaları daha iyi öğrenecek, hem de hayat boyu öğrenme olgusunu canlı tutacak kaynak ve imkânlara daha kolay erişim sağlayarak toplumla kaynaşma
imkanlarını artıracaktır.
Proje kapsamında yapılacak eğitimler sonrasında İyi Uygulamalar Rehberi oluşturulacak ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin Yaşlıların Sosyal İçermesine Olumlu
Etkileri konulu bir rapor hazırlanacaktır. Ayrıca sosyal medya kanalları ve proje web sitesi aracılığıyla proje sonuçları yaygınlaştırılarak katılımcı ülkelerde
yaşlıların eğitimi ile ilgili iyi uygulamalar ve kaynaklar ilgili kurumların faydalanabileceği şekilde sunulacaktır.
Proje web sitesi: http://ictseniors.org/
Facebook sayfası: https://www.facebook.com/ictseniors/
İnstagram adresi: https://www.instagram.com/seniorsict/







Koordinatörlüğü Bolu Valiliği tarafından yapılan “Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi İletişim Teknolojileri” (ICT for Seniors’ Social Inclusion-20181-TR01-KA204-059175) projesi çalışmalarını tamamlamıştır. Proje, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar- İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği kapsamında Bolu Valiliği, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Polonya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, İskoçya, İngiltere ve
İtalya’dan ortakların işbirliği ile yürütülmüştür. Amaç, ortak ülkelerde yaşlıların sosyal hayata katılımlarının artırılmasında bilgi iletişim teknolojilerinin nasıl
kullanıldığı ile ilgili iyi örnekleri incelemek, yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalığı artırmaktır. Türkiye, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, İskoçya,
İngiltere ve İtalya’da gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya konan iyi uygulama örnekleri proje web sitesinde (http://www.ictseniors.org/) yayınlanacaktır. Pandemi
döneminde uygulanmakta olan proje, pandemi gibi koşullarda bilgi iletişim teknolojilerinin yaşlıların hayatında ne kadar önemli rol oynadığını bir kez daha ortaya
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koymuş, yaşlıların sosyal hayata katılımlarını artırma, alışveriş ve bankacılık gibi işlemleri daha kolay halletme, e-nabız, e-devlet gibi uygulamaları kullanma ve
güncel bilgi ve gelişmeleri daha kolay takip etme konusunda bu teknolojilerin faydasını göstermiştir.
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