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Η κατάσταση με την 
COVID-19
Η πανδημία COVID-19 προκαλεί μεγάλο

φόβο και ταλαιπωρία στα άτομα τρίτης

ηλικίας σε όλο τον κόσμο. Στην

καταπολέμηση της πανδημίας σημαντικό

ρόλο έχει η φυσική απόσταση, η οποία

οδηγεί σε κοινωνική απόσταση.

Η «φυσική απόσταση» είναι ζωτικής

σημασίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε

μια κοινότητα και αλληλοεπιδρούμε ο

ένας με τον άλλον. Απαιτείται, συνεπώς,

κοινωνική υποστήριξη και εντονότερη

προσπάθεια για να μπορέσουμε να

προσεγγίσουμε τα άτομα τρίτης ηλικίας

μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών. Η

παροχή ουσιαστικής υποστήριξης είναι

ζωτικής σημασίας για τα άτομα τρίτης

ηλικίας, καθώς είναι πιθανό να

αντιμετωπίσουν συναισθηματική

φόρτιση και απομόνωση από τους

περιορισμούς λόγω της πανδημίας και τα

lockdowns.

Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των

ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και η

ανάγκη τους για τη χρήση νέων

τεχνολογιών, έγιναν εμφανή σε αυτή την

πανδημία.

Είναι αναγκαίο τα άτομα τρίτης

ηλικίας να έχουν δυνατότητα

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά

προγράμματα δια βίου μάθησης,

προκειμένου να ενισχύσουν την

πρόσβασή τους σε Τεχνολογίες

Πληροφορίας και Εκπαίδευσης

(ΤΠΕ).

Σημείο καμπής λόγω της

πανδημίας COVID-19

Εταίροι του Έργου είναι το Ljudska Univerza Ptuj από τη Σλοβενία, το SOSU από τη Δανία, η p-consulting.gr από την Ελλάδα, το CDEA
και ο Estrategia y Organización SA από την Ισπανία.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει

δημιουργήσει την ανάγκη και

ταυτόχρονα ευκαιρία σε κάποια άτομα

τρίτης ηλικίας να μάθουν νέους τρόπους

για να μένουν σε επαφή με τους δικούς

τους ανθρώπους.

Οι οικογενειακές και διαγενεακές

σχέσεις έχουν ενισχυθεί μέσω της

τεχνολογίας.

Τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν βελτιώσει
τις ψηφιακές τους δεξιότητες και έχουν

αποκτήσει εμπειρία, χρησιμοποιώντας

διαδικτυακές πλατφόρμες.

ΤΟ ΕΡΓΟ SLOW LEARNING

• Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των

αναγκών των ατόμων τρίτης ηλικίας, σε ό,τι αφορά

την εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στην

εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής,

• Βελτιωμένη γνώση και χρήση των παιδαγωγικών

εργαλείων και των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας,

• Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων,

• Δημιουργία θεμελιωδών θεωρητικών βάσεων, για

την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
πληροφορικής σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,

• Αναγνώριση των ατόμων τρίτης ηλικίας ως μια
εξαιρετικά διαφορετική ομάδα ενηλίκων

εκπαιδευομένων, για τους οποίους η εκπαίδευση

πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες

τους.

Πηγή: United Nations’ 
Policy Brief “Το αντίκτυπο 
της COVID-19 στα άτομα 
τρίτης ηλικίας” 

Κύριοι Στόχοι

Το Έργο προβλέπεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην
εκμάθηση πληροφορικής σε άτομα τρίτης ηλικίας,
μέσα από την ανάπτυξη επαγγελματικού
περιγράμματος για τους εκπαιδευτές πληροφορικής
που διδάσκουν σε άτομα τρίτης ηλικίας, το οποίο θα
βασίζεται σε καινοτόμες και επιτυχημένες πρακτικές,
μεθόδους και εργαλεία που έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί σε Ευρωπαϊκό (και όχι μόνο) επίπεδο.
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