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ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
«Η ΕΥΡΏΠΗ (ΔΕΝ) ΦΟΒΆΤΑΙ ΤΟ
ΓΉΡΑΣ»
Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 όλοι οι εταίροι του προγράμματος E-Lily
συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση του διεθνούς συνεδρίου « Η Ευρώπη
δε φοβάται το γήρας» που οργάνωσε το Collegium Balticum, συντονιστής
του έργου E-Lily, στο Szczecin της Πολωνίας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διάφοροι ομιλητές όπως ακαδημαϊκοί
ερευνητές, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, εκπρόσωποι της αστυνομίας
και επαγγελματίες υγείας έλαβαν τον λόγο, συζητώντας τις σημερινές
επιπτώσεις καθώς και τις δυνατότητες χρήσης των τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας για τη φροντίδα ευπαθών ηλικιωμένων και
ατόμων με άνοια.
Το συνέδριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος E-Lily που
χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus +, όπου συνεργάτες από την Κύπρο,
τη Βουλγαρία και την Ιταλία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα
ευρήματά τους σε ένα γεμάτο ακροατήριο. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις
απεικόνιζαν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας αναφορικά με την
ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας σε εθνικό επίπεδο της κάθε
χώρας, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την χρήση της
τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας κατά τη φροντίδα των
ηλικιωμένων.
Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για λήψη εδώ !

3Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΤΑΊΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ
Η 3η συνάντηση εταίρων του προγράμματος
E-lilyπραγματοποιήθηκε στο Szczecin της Πολωνίας.
Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία για τους εταίρους να
επανασυνδεθούν και να συζητήσουν για το τρέχον έργο
και τα μελλοντικά βήματα του προγράμματος. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους στην Πολωνία, οι
εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας και τα Υποβοηθούμενα Σπίτια για

να καταλάβουν καλύτερα πώς μπορούν οι ηλικιωμένοι
που ζουν στο Szczecin να βοηθηθούν. Συγκεκριμένα,
επισκέφτηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας “Kombatant”, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα
στην Πολωνία για τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν
από Alzheimer, καθώς επίσης και τα Υποβοηθούμενα
Σπίτια, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που παρέχεται από το
Δημοτικό Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του Szczecin, όπου οι ηλικιωμένοι ζουν σε κανονικές συνθήκες
με βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον φορέα φιλοξενίας μας, το
Collegium Balticum, που φρόντισε να κάνει τη διαμονή
μας αξέχαστη!

ΠΙΛΟΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Οι συνεργάτες του προγράμματος E-lily είναι υπερήφανοι για την ανακοίνωση της έναρξης της φάσης της πιλοτικής
εφαρμογής του καινοτόμου προγράμματος συνδυασμένης εκπαίδευσης! Κάθε χώρα που συμμετέχει διοργανώνει
μια πιλοτική συνάντηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε φροντιστές ευπαθών ηλικιωμένων
και ανθρώπων με άνοια. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των φροντιστών στον τομέα
των πληροφοριών και της επικοινωνίας, προκειμένου για τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης και της ψηφιακής
εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας.
Για το σκοπό αυτό, σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο για λήψη στα αγγλικά, ελληνικά,
βουλγαρικά και ιταλικά. Μείνετε συντονισμένοι για την ημερομηνία κυκλοφορίας λαμβάνοντας το ενημερωτικό δελτίο
μας!

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ
Τα μελλοντικά βήματα του προγράμματος E-lily θα επικεντρωθούν στο σχεδιασμό ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού
κύκλου που θα έχει στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα των πληροφοριών και της επικοινωνίας και
της ψηφιακής εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας των φροντιστών ευπαθών ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια. Το
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
Τον του 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Carpi της Ιταλίας η 4η συνάντηση των εταίρων προκειμένου να αξιολογήσουμε
την πρόοδο των εργασιών μας και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα!
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συγγραφή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου το οποίο αντανακλά τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται
σε αυτήν.

