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Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριο του έργου GOLD   το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25
Ιανουαρίου 2023 διαδικτυακά!
Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές - δραστηριότητες οι
οποίες έχουν ως στόχο τα ηλικιωμένα άτομα  ακι έχουν ήδη εφαρμοστεί από τους εταίρους του έργου !
Η συμμετοχή  είναι δωρεάν. Για να κάνετε εγγραφή , συμπληρώστε αυτή τη φόρμα! Μην το χάσετε!

Ακολουθήστε μας!

Δελτίο Τύπου- Νο. 5

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GOLD 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενό και τουλικό του αντικατοπτρίζουν
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-EL01-KA204-078895
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ΕΤΑΙΡΟΙ
Το έργο πραγματοποιείται διακρατικά από εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες: CHALLEDU (Ελλάδα),
E- Seniors (Γαλλία), Frodizo (Ελλάδα), Reading for others (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο του Muenster (Γερμανία)
και Association GENERATIONS (Βουλγαρία).

“To GOLD – Good Practices for OLD People”, είναι ένα έργο το οποίο έχει
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ και  στοχεύει στην
προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την κοινωνική
συμπερίληψη των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς επίσης και στην διατήρηση
της ψυχικής και σωματικής υγείας και την ανάπτυξη των  δεξιοτήτων τους.

Οι βασικές προτεραιότητες του GOLD είναι να προωθήσει την κοινωνική
συμπερίληψη των ηλικιωμένων ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις
σχετικές με την υγεία / ή  οποιοδήποτε τύπο διαχωρισμού που οδηγεί στην
απουσία ή την μειωμένη συμμετοχή του πολίτη , καθώς επίσης και σε
ανισότητες  όσον αφορά την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, και να
αναπτύξει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και του προσωπικού
που εργάζεται με ηλικιωμένα άτομα (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές ,κοινωνικοί
λειτουργεί, γιατροί) και φροντιστές που υποστηρίζουν τους ενήλικους
μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να λάβουν μέρος στης κοινωνική ζωή καθώς
επίσης και στη διαδικασία μάθησης και να εμπλακούν σε νέες εμπειρίες
αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών
δεξιοτήτων. 

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GOLD

https://forms.gle/5YewnyYJEPYxYoyq5

