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Το πρόγραμμα “Elily” που χρηματοδοτείται από το Erasmus + βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
παρουσιάσει τη νέα του ιστοσελίδα https: //elily.eu/. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα φιλοξενεί τα αποτελέσματα της διετούς πρωτοβουλίας του προγράμματος 
Erasmus+ με στόχο 
την εκπαίδευση των φροντιστών ατόμων με άνοια στη χρήση του Διαδικτύου, παρέχοντας δεξιότητες 
και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην αναζήτηση, κατανόηση, αξιολόγηση και εφαρμογή των 
ιατρικών πληροφοριών και υποστήριξης.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο Lily που ανέπτυξαν οι Norman and Skinner (2006), 
ενσωματώνοντας επιπρόσθετα τις διαστάσεις που παρουσίασαν οι Chan & Kaufman (2011), Gilstad 
(2014).

Ο πυρήνας της παρέμβασης είναι να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για να υποστηρίξει τους φροντιστές να επιλέγουν διαδικτυακές πηγές , να αναζητούν και να βρίσκουν 
χρήσιμες πληροφορίες καθώς και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτώνται για την αντιμετώπιση 
ή την επίλυση ενός προβλήματος υγείας.

Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του προγράμματος θα βασιστούν σε προκαταρκτική έρευνα πάνω σε 
θέματα εγγραματοσύνης για την υγεία και τη χρήση του Διδικτύου (Internet) σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα.

Η έκθεση θα ακολουθήσει την έρευνα σχετικά με τις 
ομοιότητες και τις διαφορές των φροντιστών σε κάθε 
χώρα, το επίπεδο της εγγραματοσύνης και της ψηφιακής 
εγγραματοσύνης σε θέματα για την υγεία και τη χρήση 
του διαδικτύου για πληροφορίες σχετικές με την υγεία

Η εκπαιδευτική δράση επίσης θα περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη μιας δωρεάν διαθέσιμης ψηφιακής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης μεταφρασμένη σε όλες τις 
γλώσσες των εταίρων χωρών.

Οι ενότητες της εκπαίδευσης θα επικεντρωθούν στα 
βασικά στοιχεία της πλοήγησης, τη χρήση των κοινωνικών 
καναλιών και γενικότερα των εργαλείων επικοινωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ELILY PROJECT: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΜΑΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ 
ΑΝΟΙΑ



Η πολύγλωσση διαδικτυακή ιστοσελίδα του προγράμματος θα περιλαμβάνει ειδήσεις, ιστολόγια, ευρήματα και 
ενημερώσεις του προγράμματος, όπως εκθέσεις, ενημερωτικές εκθέσεις καθώς και ευκαιρίες συνεργασίας, 
π.χ. ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστήρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις διά ζώσης. Η ιστοσελίδα θα 
είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Βουλγαρικά.

Το πρόγραμμα, στην αρχική του φάση συντονίζεται από το Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum 
(Πολωνία) και πραγματοποιείται σε συνεργασία με 4 ευρωπαίους εταίρους, το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος), την ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Ιταλία ), την Alzheimer Bulgaria 
(Βουλγαρία) kai την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Αθήνα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ

Η Εγγραματοσύνη σε θέματα για την υγεία  ορίζεται ως οι γνωστικές και οι κοινωνικές δεξιότητες που 
καθορίζουν το κίνητρο και την ικανότητα των ατόμων να αποκτούν πρόσβαση, να κατανοούν και να 
χρησιμοποιούν πληροφορίες. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προωθηθεί η πρόσβαση των 
ανθρώπων στις πληροφορίες για την υγεία και η ικανότητά τους να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

• Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα E-lily και να συμμετέχετε στις δραστηριότητες παρακαλούμε 
ακολουθήστε το σύνδεσμο https://elily.eu/about-the-project/

• Το πρόγραμμα Elily συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας 
επιχορήγησης: 2018-1-PL01-KA204-050659

• Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών : ( www.alzheimerathens.
gr) ή στο 2106424228

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε μέσω email: nikoletta.geronikola@gmail.com

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση αυτού του έντυπου δεν αποτελεί 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των δημιουργών του και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτό.


