
 

 

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

2η Διακρατική
Συνάντηση του

έργου  iHea l  στην
Κύπρο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου iHeal και οι ηλεκτρονικές
του ενότητες θα ακολουθήσουν τις αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων. Ορισμένες από τις κατευθυντήριες αρχές
περιλαμβάνουν τα εξής:
 

Χρήση προσεγγίσεων μάθησης βασισμένων σε ερωτήσεις και
προβλήματα
Χρήση πολλαπλών μορφών μάθησης
Έμφαση στη μάθηση για την κάλυψη των αναγκών των
διαχειριστών σε διαφορετικά πλαίσια εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, επιχειρηματικών και
οργανωτικών διαφορών.
Παροχή αυθεντικών ευκαιριών μάθησης
Παρουσίαση του περιεχομένου σε αρθρωτά μικρά κομμάτια τα
οποία θα είναι σε θέση να παρέχουν έγκαιρη εκμάθηση
Προώθηση της αυτοκριτικής μέσω της παροχής υποστήριξης
και καθοδήγησης σε εκπαιδευτές, καθώς και την δημιουργία
ηλεκτρονικών περιοδικών
Προετοιμασία των μαθησιακών δραστηριοτήτων που πρέπει
να διεξαχθούν συγχρόνως ή ασύγχρονα
Παροχή ιστοριών και μελέτης περιπτώσεων
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ  Ή ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΥΓΕΙΕΣΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ!

H 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου iHeal
πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου 2019 στη
Λευκωσία (Κύπρος). Οι 8 εταίροι συναντήθηκαν για να
δώσουν μια τελευταία μορφή στην Έκθεση
Διακρατικών Πλαισίων και να ορίσουν τις 8 ενότητες
που θα είναι οι κύριοι πυλώνες για τα επόμενα
αποτελέσματα.
 
Ο τίτλος του έργου iHeal είναι " Αναβάθμιση του
Ψηφιακού Αλφαβητισμού των Ηλικιωμένων σε Θέματα
Υγείας για την Πρόληψη Περιθωριοποίησης και
Αποκλεισμού τους" και αντιμετωπίζει το ζήτημα της
σχέσης των ηλικιωμένων με τον ψηφιακό κόσμο:
 
Μέσω της ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής
εκπαιδευτικής πλατφόρμας και ενός συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι ηλικιωμένοι άνω των
50 ετών θα είναι πιο ενημερωμένοι και ενεργητικοί για
την εύρεση πληροφοριών για να παραμείνουν υγιείς.

Το έργο, που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2018,
έχει διάρκεια 24 μηνών και για την ορθή υλοποίησή
του συμμετέχουν επίσης τοπικοί φορείς και ενώσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινωνικών
και υγειονομικών υπηρεσιών. Οι φορείς παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες για τις ανάγκες των
χρηστών και της πρόσβασης τους σε χρήσιμο υλικό
σχετικό με την επιχείρηση  ή υπηρεσία σας.
 
Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων χωρών εταίρων,
της Αυστρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της
Πορτογαλίας, της Τουρκίας και της Ιταλίας,
συμμερίζονται την ίδια προοπτική της γήρανσης του
πληθυσμού και η πλατφόρμα που αναπτύσσεται από
το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έγκυρο
εργαλείο για την ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων των ηλικιωμένων αφενός, παρέχοντας
χρήσιμο περιεχόμενο για να παραμείνουν οι χρήστες
υγιείς και να έχουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
 
Ο επόμενη διακρατική συνάντηση θα γίνει Δεκέμβριο
του 2019, όταν όλοι οι εκπρόσωποι του
προγράμματος θα φιλοξενηθούν στη Σενιγάλια της
Ιταλίας.
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Ολοκλήρωση του iHeal ΙO1 και
έναρξη του iHeal IO2

Το πρώτο σχέδιο του αποτελέσματος ΙΟ1 ‘Χαρτογράφηση του
οικοσυστήματος διακρατικής ψηφιακής υγείας και μεθοδολογικού
πλαισίου’ δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην Αθήνα κατά
την πρώτη διακρατική συνάντηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές
πλαισίου περιλάμβαναν μια σειρά δραστηριοτήτων όπως: έρευνα,
επισκόπηση βιβλιογραφίας, ερωτηματολόγια και υλοποιήσεις ομάδας
εστίασης.
 
Κάθε εταίρος εφάρμοσε ερωτηματολόγια με ηλικιωμένους και
επαγγελματίες, επιπλέον συνεντεύξεις της ομάδας εστίασης με
ηλικιωμένους και επαγγελματίες σε κάθε χώρα των εταίρων. Οι
εταίροι   σε ορισμένα αποτελέσματα μετά από την εφαρμογή των
ερωτηματολογίων και των ομάδων εστίασης, τα οποία εξέφρασαν οι
συμμετέχοντες. Αυτά τα αποτελέσματα βοήθησαν τους εταίρους του
έργου iHeal να προσεγγίσουν τις σωστές ενότητες που πρόκειται να
μελετηθούν στο πλαίσιο του IO2. Οι ενότητες και οι υπεύθυνοι εταίροι
για την κάθε ενότητα καθορίζονται αφού συνδυάσουν τα αποτελέσματα
των ερωτηματολογίων και των ομάδων εστίασης, μαζί με τις έρευνες
και τις ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας σε κάθε χώρα εταίρο. Τα
ερωτηματολόγια και εφαρμογές ομάδων εστίασης χρησιμοποιούνται
στις χώρες εταίρους για την επίτευξη των θεμάτων του IO2: iHeal
‘Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Ιστορίες και Περιεχόμενο’.
 
Η κοινοπραξία του έργου iHeal άρχισε να διαρθρώνει το IO2 μετά την
ολοκλήρωση του ΙΟ1 ‘Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος διακρατικής
ψηφιακής υγείας και μεθοδολογικού πλαισίου’.
 

www.iheal.eu #iHealProject  #iHeal

Ολοκλήρωση του IO1 ‘Χαρτογράφηση του
οικοσυστήματος διακρατικής ψηφιακής υγείας
και μεθοδολογικού πλαισίου’ και η έναρξη του
IO2 ‘Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Ιστορίες και
Περιεχόμενο’

https://www.facebook.com/iHealProject/
https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://twitter.com/IhealProject

