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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GOLD

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου GOLD το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25

Ιανουαρίου!

Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές - δραστηριότητες που εστιάζουν στα
άτομα τρίτης ηλικίας και που έχουν εφαρμοστεί από τους συνεργάτες μας!

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι δωρεάν. Για να εγγραφείτε , συμπληρώστε αυτή τη φόρμα
Μην το χάσετε!

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης έργου : 2020-1-EL01-KA204-078895

https://forms.gle/hc8PQMeJV6Yp2oWK6
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GOLD

Τον Μάιο του 2022 , οι εταίροι του έργου, Challedu (Ελλάδα) ,

E-Seniors (Γαλλία), Φροντίζω(Ελλάδα), Muenster University

(Γερμανία), Διαβάζω για τους άλλους (Ελλάδα) και Association

Generation (Βουλγαρία) συναντήθηκαν για το δεύτερο
πρόγραμμα Δραστηριοτήτων μάθησης ,διδασκαλίας και
εκπαίδευσης , με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.

Την πρώτη ημέρα , η Challedu παρουσίασε τις καλύτερες
πρακτικές GOLD που έχει εφαρμόσει ώς οργανισμός.Πιο
συγκεκριμένα , συζήτησαν το Bridge Game Jam , μια τριήμερη
εκδήλωση στην Χαλκίδα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά
με την άνοια ,να φέρει κοντά ηλικιωμένους ανθρώπους με άνοια
και να δημιουργήσει παιχνίδια τα οποία θα αξιοποιηθούν ώς
εργαλεία για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των ατόμων με
άνοια. Οι συμμετέχοντες/ουσες, είχαν την ευκαιρία να παίξουν
κάποια παιχνίδια που δημιουργήθηκαν παλιότερα , αλλα επίσης
και παιχνίδια πρότυπα που συν δημιούργησαν μόνοι/ες τους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης έργου : 2020-1-EL01-KA204-078895
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Μετά την παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών , οι συμμετέχοντες/ουσες του LTTA , επισκέφτηκαν το στούντιο του οργανισμού
Διαβάζω για τους Άλλους και κάποιοι από αυτούς ηχογράφησαν ένα μικρό μέρος μιας ιστορίας φαντασίας.

Και αυτό το γεγονός σηματοδότησε το τέλος της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής των καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Αναζητούμε την εφαρμογή και την έμπνευση για περισσότερες δραστηριότητες GOLD για τα άτομα τρίτης ηλικίας στο μέλλον! Μείνετε
συντονισμένοι/ες!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
Απο τις 12-13 Ιουλίου οργανώσαμε τη δεύτερη διεθνή

συνάντηση στη Σόφια (Βουλγαρία). Ο σκοπός αυτής της
συνάντησης ήταν να αναφερθεί στις διαδικασίες που είχαν
ολοκληρωθεί και να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα του έργου.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις δράσεις που
εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής, για τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν ώς τώρα, καθώς και τα επόμενα βήματα κλειδιά.

Ο οργανισμός Διαβάζω για τους άλλους μοιράστηκε γεγονότα
σχετικά με τις διαδικασίες διάδοσης του έργου.

Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε σχετικά με πιο
ενδιαφέρουσες πρακτικές που εφαρμόζονται από τον Έλληνα
εταίρο μας ,  Φροντίζω.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασαν ενδιαφέρουσες πρακτικές
όπως:

• Πώς οι άνθρωποι άνω των 65 ετών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές συσκευές (εταίροι: Φροντίζω,Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάτρας και U3 )

• Διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα για άτομα άνω των 65 ετών: θέματα τα οποία συμπεριλήφθηκαν ήταν , πώς να χρησιμοποιούν
διαφορετικές συσκευές , πως να διατηρήσουν έναν ενεργό τρόπο σκέψης και να αποφύγουν την άνοια στους ηλικιωμένους , πως να
εντοπίζουν αλλαγές στην συμπεριφορά των ατόμων με άνοια χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή ηλεκτρονικές συσκευές κλπ. (Φροντίζω
και Vodafone Ελλάδα)

Επιπλέον, ο   οργανισμός Association Generation οργάνωσε μια σύντομη ξενάγηση στην Σόφια για να δούμε τα ιστορικά αξιοθέατα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ MUENSTER
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης έργου : 2020-1-EL01-KA204-078895
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Τον Σεπτέμβριο είχαμε την τρίτη και τελευταία
πρόσωπο με πρόσωπο διεθνή συνάντηση στο
Muenster, στη Γερμανία (27 -28 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα
τελευταία βήματα και τις διαδικασίες που
εκκρεμούσαν σχετικά με το έργο καθώς επίσης και τις
τελικές δραστηριότητες διάχυσης.
Είχαμε επίσης την ευκαιρία να κάνουμε yoga υπό την
καθοδήγηση εξειδικευμένης  εκπαιδεύτριας του
Πανεπιστημίου του Muenster ,  με βάση τις ασκήσεις
που χρησιμοποιούντε στο Πρόγραμμα Yoga  για
άτομα τρίτης ηλικίας (μια καλή πρακτική για τους
ηλικιωμένους απο το Πανεπιστήμιο του Muenster).

Τελευταίο αλλα εξίσου σημαντικό θέμα  ήταν η
συζήτηση σχετικά με το πώς η ομάδα έργου θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα του έργου και να
δημιουργήσει  νέες δραστηριότητες και συνεργασίες.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GOLD
“Το GOLD – Good Practices for OLD People”, είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει στην

προώθηση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών για την κοινωνική συμπερίληψη των ηλικιωμένων ανθρώπων , καθώς επίσης και
στη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οι βασικές προτεραιότητες του GOLD είναι να προωθήσει την κοινωνική συμπερίληψη των ηλικιωμένων οι οποίοι αντιμετωπίζουν
συνθήκες που σχετιζονται με την υγεία και/η  κάθε είδους διαχωρισμό ο οποίος οδηγεί σε απουσία ή περιθωριακή συμμετοχή των
πολιτών καθώς και σε ανισότητες αναφορικά με την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο , και να αναπτύξει δεξιότητες στους/στις
εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ενηλίκων και  στο λοιπό προσωπικό το οποίο  εργάζεται με ηλικιωμένους ανθρώπους
(ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές/εργοθεραπεύτριες ,κοινωνικούς εργάτες, γιατρούς) και φροντιστές οι οποίοι υποστηρίζουν τους
ενήλικους μαθητές,  και συγκεκριμένα τους ηλικιωμένους/ηλικιωμένες , παρακινώντας τους/τις να λάβουν μέρος στην κοινωνική ζωή
και σε γεγονότα , όπως παραδείγματος χάρη το να μαθαίνουν και να έρχονται σε επαφή με νέες εμπειρίες αναπτύσσοντας δεξιότητες
(συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών δεξιοτήτων).

Εταίροι

Το έργο διεξάγεται διεθνώς από τους εταίρους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: CHALLEDU

(Ελλάδα), E- Seniors (Γαλλία), Φροντίζω (Ελλάδα), Διαβάζω για τους άλλους (Ελλάδα), University of Muenster

(Γερμανία) και Association GENERATIONS (Βουλγαρία).

Αποτελέσματα
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1. Χαρτογράφηση της καταστασης και των αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων.

2. Συλλογή καλών πρακτικών για την κοινωνική  συμπερίληψη και τη διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων.

3. Οι βέλτιστες πρακτικές GOLD που έχουν εφαρμοστεί , δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί μεταξύ των οργανισμών των
εταίρων για τους ηλικιωμένους ,απευθύνονται επίσης σε εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές /εκπαιδεύτριες -σχετικούς
επαγγελματίες.

4. Σύντομα Video απο τις εμπειρίες των οργανισμών των εταίρων με έργα τα οποία αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 65

ετών.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης έργου : 2020-1-EL01-KA204-078895


