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Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 όλοι οι εταίροι του προγράμματος  E-Lily συμμετείχαν στο δεύτερο 
διεθνές συνέδριο « Η Ευρώπη δε φοβάται το γήρας» που οργάνωσε το Collegium Balticum, 
συντονιστής του έργου E-Lily, στο Szczecin της Πολωνίας.  
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 ατόμων 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 μεγάλο  ακροατήριο. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις 
απεικόνιζαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αναφορικά με την ψηφιακή εγγραμματοσύνη 
σε θέματα υγείας στο 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 εδώ για λήψη!

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη 
που διοργάνωσαν οι οικοδεσπότες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Υποβοηθούμενων 
Σπιτιών για να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς 
μπορούν να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι που ζουν στο 
Szczecin. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν το Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας “Kombatant”, ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Πολωνία για τη 
φροντίδα ατόμων με νόσο Alzheimer, και το καινοτόμο 
πρόγραμμα Υποβοηθούμενου Σπιτιού, το οποίο 
παρέχεται από το Δημοτικό Κέντρο Οικογενειακής 
Υποστήριξης του Szczecin, όπου οι ηλικιωμένοι 
μπορούν να ζουν με βοήθεια σε κανονικές συνθήκες 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 
Πριν από το συνέδριο, το Collegium Balticum 
φιλοξένησε επίσης την 3η Διακρατική Συνάντηση 
Εταίρων, όπου όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τους 
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τελευταίους μήνες και να σχεδιάσουν τις επόμενες δραστηριότητες, και πιο συγκεκριμένα την 
πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων 
και ατόμων με άνοια. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αύξηση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και 
της ψηφιακής εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας στους φροντιστές, έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας όσο καλύτερα γίνεται. 
Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.elily.eu

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Η ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας έχει οριστεί ως οι γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες 
που καθορίζουνν το κίνητρο και την ικανότητα των ατόμων να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν και 
να χρησιμοποιούν πληροφορίες. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ανθρώπους η 
προώθηση στην πρόσβαση στις πληροφορίες για την υγεία και η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 
τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.   Έχουν γίνει περιορισμένες έρευνες σχετικά με τη χρήση του 
διαδικτύου και το επίπεδο της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της εγγραμματοσύνης σε θέματα 
υγείας των φροντιστών ευπαθών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με άνοια, τα αποτελέσματα των 
οποίων είναι συνήθως συγκεχυμένα. 

Το πρόγραμμα E-Lily, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (2018-1-PL01-KA204-050659), 
έχει στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ( σεμινάρια και e-learning 
μαθήματα) για φροντιστές ευπαθών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με άνοια, βασισμένο στο 
μοντέλο θεωρίας Lily που αναπτύχθηκε από τους Norman και Skinner, ενσωματώνοντας παράλληλα 
τις διαστάσεις που παρουσιάστηκαν από τους Chan & Kaufman, Gilstad και προσαρμόστηκαν ώστε 
να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της τεχνολογίας 2.0. Το πρόγραμμα e-learning θα διευκολύνει τους 
στόχους της τάξης και θα περιλαμβάνει επιλεγμένες ενότητες που θα βοηθήσουν την εκπαίδευση 
των φροντιστών. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν  (Πολωνία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρος) 
είναι χώρες με χαμηλό ποσοστό χρήσης του διαδικτύου σε σχέση με  θέματα υγείας των ηλικιωμένων.

Η παρούσα δημοσίευση που σχετίζεται με το Έργο από τους δικαιούχους, από κοινού ή 
μεμονωμένα, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, δηλώνει ότι αντικατοπτρίζει 
μόνο την άποψη του δημιουργού και ότι ο Εθνικός Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των  πληροφοριών που περιέχει.  


