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140 εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν την
ποιότητα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που απευθύνονται σε
ηλικιωμένα άτοα και άτομα νεραρής
ηλικίας.
14 εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέρος
στην ηλεκτρονική κατάρτιση για
εκπαιδευτικούς.
105 ηλικιωμένα άτομα θα ενισχύσουν
την ψηφιακή τους παιδεία και τον
εγγραμματισμό τους στα μέσα
ενημέρωσης.
70 εκπαιδε'υτριες/-τές ενηλίκων και
εμπειρογνώμονες θα συμμετάσχουν
σε φάση δοκιμών και θα παράσχουν
ανατροφοδότηση και προτάσεις για
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
πριν από την οριστικοποίηση και τη
μετάφρασή τους.
210 άτομα θα συμμετάσχουν σε
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
προβολής των αποτελεσμάτων.
1000 άτομα από τις ομάδες-στόχους
θα ασχοληθούν με το υλικό στο
Διαδίκτυο.

Το "Intergenerational Film Hub"
(IGIFU) είναι ένα διετές έργο
σχεδιασμένο για ενήλικες
διευκολύντριες/-τές και
εκπαιδευτικούς που εργάζονται
με ηλικιωμένα άτομα, κυρίως
σε ένα διαγενεακό πλαίσιο.
Οι ψηφιακές δεξιότητες
συνδέονται με μια σειρά από
οφέλη, τόσο για τα άτομα όσο
και για την ευρύτερη
οικονομία. Αυτά
περιλαμβάνουν βελτιωμένες
προοπτικές απασχόλησης και
οικονομικές δυνατότητες και
για τις/τους εκπαιδεύτριες/-
τές ενηλίκων.

Κίνητρο της κοινοπραξίας είναι
η προώθηση της κοινωνικής
ένταξης μέσω της εξίσωσης των
εκπαιδευτικών ευκαιριών
μεταξύ των ηλικιωμένων,
ατόμων αποτρέποντάς τα έτσι
από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Από την άλλη πλευρά, η
επιδέξια χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών από τις/τους
διευκολύντριες/-τές καθιστά
την αγορά εργασίας πιο
προσιτή γι' αυτά τα άτομα.

www.igifuproject.eu

Σχετικά με το έργο

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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εργαλειοθήκη με διαγενεακές
δραστηριότητες και φιλικά προς το
χρήστη ψηφιακά εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων με τα ηλικιωμένα
άτομα.
παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές
που πρέπει να ακολουθούνται κατά την
εργασία με ηλικιωμένα άτομα και άτομα
νεαρής ηλικίας (π.χ.:
συμπεριλαμβανομένης της
ιδιαιτερότητας των ομάδων
ηλικιωμένων, όσον αφορά στις
δυνατότητές τους, τα εσωτερικά
κίνητρα, τους περιορισμούς τους).
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται
στις χώρες εταίρους (π.χ.: δημιουργικές
δραστηριότητες εσωτερικού/
εξωτερικού χώρου σε διαγενεακό
πλαίσιο που απέδειξαν ότι ενισχύουν
το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των γενεών),
μελέτες  περίπτωσης (με τμήμα
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) σχετικά με τις εμπειρίες
των εκπαιδευτικών (2 ανά εταίρο).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  
Βιβλίο με διαγενεακές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας

Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18
Νοεμβρίου 2022, 
Τόπος διεξαγωγής: Ακαδημία
Ανθρωπιστικών και
Οικονομικών Επιστημών, Łódź,
Πολωνία

Η κοινοπραξία της σύμπραξης
είχε τη δυνατότητα να
συναντηθεί και να συζητήσει τα
αποτελέσματα που πρέπει να
υλοποιηθούν στα επόμενα 2
χρόνια. 

 1η διακρατική συνάντηση
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