ICT4Elders – Προώθηση της γνώσης
των ΤΠΕ για τα άτομα τρίτης ηλικίας
Το έργο ICT4Elders αποσκοπεί στη γεφύρωση του διαγενεακού
ψηφιακού χάσματος μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, τα δύο
πέμπτα των ατόμων ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών δεν έχουν
χρησιμοποιήσει ποτέ προσωπικό υπολογιστή, το έργο επιδιώκει να
μετατρέψει τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό σε ευκαιρία ανάπτυξης, ενεργού
γήρανσης και κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Η Ομάδα-Στόχος του έργου είναι οι ενήλικες μεγαλύτερων ηλικιών και κυρίως
οι άνθρωποι άνω των 70 ετών, καθώς και φροντιστές, μέλη οικογενειών και
εκπαιδευτές ενηλίκων, οργανισμοί ενεργού γήρανσης, μονάδες φροντίδας, και
φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Διάρκεια Έργου: 2 Νοεμβρίου, 2020 – 1 Νοεμβρίου, 2022
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:

https://www.ict4elders.eu/

					

Αριθμός Σύμβασης Έργου:
2020-1-CZ01-KA204-078197

Οι κύριοι στόχοι του έργου:
Προαγωγή της εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της διά βίου μάθησης των
ενηλίκων μεγαλύτερων ηλικιών.
Ενίσχυση του κινήτρου των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
μέσω της καθοδηγούμενης μάθησης στη χρήση του
διαδικτύου και των εφαρμογών ΤΠΕ.
Παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω
της «Ενεργούς Γήρανσης» καθιστώντας τους δυναμικά
μέλη της κοινωνίας.
Ενίσχυση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των
προσώπων που φροντίζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Υποστήριξη των Οργανισμών Ενεργούς Γήρανσης και
Μονάδων Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας σε άτομα τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος
εγγράφου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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