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1.  Εισαγωγή 
 
 

Αυτό το εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “proADAS: promotion 

of  Active  Digital  Ageing  Skills  -  προώθηση  των  ψηφιακών  δεξιοτήτων  για  την  ενεργό  γήρανση’’ 

χρηματοδοτούμενο  από  την  Ευρωπαϊκή  επιτροπή  και  υλοποιήσιμο  από   ένα  εταιρικό  σχήμα 

συνεργατών από 6 Ευρωπαϊκές χώρες- Βέλγιο, Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία. 

Το πρόγραμμα proADAS στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος ανάμεσα στους ηλικιωμένους και 

τον ψηφιακό εγγραμματισμό και στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση των συμμετεχόντων, των 

εμπειρογνωμόνων και των επαγγελματιών του τομέα της ενήλικης εκπαίδευσης και της δια  βίου 

μάθησης. 

Το  τρίτο  παραδοτέο  έργο  από  το  πρόγραμμα,  το  “εγχειρίδιο  proADAS”,  παρέχει  ένα  ευρύτερο 

υπόβαθρο  στους  επαγγελματίες,  τους  κοινωνικούς  λειτουργούς,  τους  εκπαιδευτές  ενηλίκων  και 

γενικά στους εκπαιδευτές, τις ΜΚΟ και τις τοπικές/εθνικές  κοινωνικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια 

τρίτης  ηλικίας  και  τα  σχολεία  δεύτερης  ευκαιρίας  για  το  πώς  θα  δημιουργήσουν  επαρκή  και 

κατάλληλο  μαθησιακό  περιβάλλον  για  τους  ηλικιωμένους  ώστε  να  εκπαιδευτούν  στις  ψηφιακές 

δεξιότητες. Οι αρχές γεροντολογίας, ψυχολογίας, καθοδήγησης και παιδαγωγικής ενσωματώνονται 

στο εγχειρίδιο. 

Κατέχοντας ένα «μικρό πακέτο» από ψηφιακές δεξιότητες αντιπροσωπεύει η ψηφιακή εκπαίδευση, 

σήμερα,  μια  απαραίτητη  παράμετρο  για  την  συμπερίληψη  και  την  ενσωμάτωση:  την  κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική ένταξη των πολιτών. 

Το  2006,  σε  σχέση  με  το  παραπάνω,  το  Κοινοβούλιο  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,  επίσης, 

συμπεριέλαβε  στις  προτάσεις  του  την  ψηφιακή  επάρκεια  μεταξύ  των  οκτώ  αρμοδιοτήτων  που 

θεωρούνται ουσιώδεις για την «ενεργό πολιτική συμμετοχή». 

Στην ψηφιακή εποχή το εύθραυστο όριο ανάμεσα στην ενεργό πολιτική συμμετοχή- με την επίσημη 

έννοια-    και    στην    ενεργό    πολιτική    συμμετοχή    -υπό    την    ουσιώδη    έννοια-    πρέπει    να 

επαναπροσδιοριστεί και να επανατοποθετηθεί στην τομή τριών βασικών στοιχείων: την πιθανότητα 

πρόσβασης  ΤΠΕ–Τεχνολογία  πληροφοριών  και  Επικοινωνία  (ψηφιακή  ένταξη),  την  πιθανότητα 

μάθησης   της   χρήσης   των   ΤΠΕ   (ψηφιακές   δεξιότητες),   την   απόκτηση   δεξιοτήτων   (ψηφιακή 

ικανότητα)  για μια συνειδητή και υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ. 

Ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει οδηγίες για το πώς να εκπαιδευτούν οι ενήλικες 

ώριμης ηλικίας, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές στην ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού 

κεφαλαίου των εκπαιδευομένων και να επιδιώξει μια υψηλή αξία μεταβίβασης και σε άλλα πλαίσια. 

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζονται πρώτα οδηγίες για τα θέματα του ψηφιακού εγγραμματισμού 

και την προώθηση της ενεργούς γήρανσης. Έπειτα, παρουσιάζεται με τη σειρά της μια συλλογή από 

παραδειγματικά  σενάρια  με  στόχο  την  ενίσχυση  των  εκπαιδευτών  σε  πρακτικό  επίπεδο  και  την 

υποστήριξη των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συνθηκών ή εμποδίων.
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Ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει οδηγίες για το πώς να εκπαιδευτούν οι ενήλικες 

ώριμης ηλικίας, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές στην ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού 

κεφαλαίου των εκπαιδευομένων και να επιδιώξει μια υψηλή αξία μεταβίβασης και σε άλλα πλαίσια. 

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζονται πρώτα οδηγίες για τα θέματα του ψηφιακού εγγραμματισμού 

και την προώθηση της ενεργού γήρανσης. Έπειτα, παρουσιάζεται με τη σειρά της μια συλλογή από 

παραδειγματικά  σενάρια  με  στόχο  την  ενίσχυση  των  εκπαιδευτών  σε  πρακτικό  επίπεδο  και  την 

υποστήριξη των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συνθηκών ή εμποδίων. 

 

Μετά τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών κάθε χώρας στον ψηφιακό εγγραμματισμό και 

στην  ενεργό  γήρανση,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  οι  ευρωπαϊκές  οδηγίες  στον  ψηφιακό 

εγγραμματισμό  και στην ενεργό γήρανση καθορίζουν σε ένα μεγαλύτερο βαθμό τις πολιτικές των 

διαφορετικών  ευρωπαϊκών  χωρών  σε  αυτό  το  θέμα.  Επιπλέον,  κάθε  χώρα  δίνει  συγκεκριμένη 

έμφαση  στην  ευρωπαϊκή  πολιτική  ώστε  να  προσαρμόσει  τη  γενική  πολιτική  στις  ανάγκες  του 

γηραιού πληθυσμού της χώρας. Προτεινόμενα σενάρια και οδηγίες  μπορούν να βοηθήσουν τους 

παρόχους   υπηρεσιών   υγείας   και   τους   εκπαιδευτές   ενηλίκων   να   χειριστούν   συγκεκριμένες 

περιπτώσεις στην εκπαίδευση μεγαλύτερων ενηλίκων στις δεξιότητες ΤΠΕ.
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3.  Οδηγίες για τον ψηφιακό εγγραμματισμό 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση των οδηγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις έξι 

χώρες, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία. Αυτές οι οδηγίες θα καταδείξουν το πώς 

ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η ενεργός και υγιής γήρανση προσλαμβάνονται σε κάθε χώρα. 
 
 

3.1 Βέλγιο.    Προτάσεις    για    την    απόκτηση    ψηφιακού    εγγραμματισμού    από    

τους ηλικιωμένους 
 

 

Οι   ψηφιακές   δεξιότητες   και   ο   ψηφιακός   εγγραμματισμός   είναι   μία   ομοσπονδιακή   (εθνική) 

εξουσιοδότηση. Το  «Ψηφιακό  Βέλγιο» είναι το σχέδιο  δράσης, το οποίο  περιγράφει το  ψηφιακό 

μακροπρόθεσμο όραμα για τη χώρα και το μεταφράζει σε συγκεκριμένες φιλοδοξίες. Με βάση πέντε 

σαφείς, συγκεκριμένες προτεραιότητες το Βέλγιο  τοποθετείται πιο σταθερά στον ψηφιακό χάρτη 

(«Ψηφιακό Βέλγιο», sd). 

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 5 προτεραιότητες: 

1)   Ψηφιακή Υποδομή: 

Κάθε  χρόνο  η  κινητή  τηλεφωνία  διπλασιάζεται  και  η  διαδικτυακή  κυκλοφορία  διπλασιάζεται 

κάθε  δύο  με  τρία  χρόνια.  Η επένδυση  στην ψηφιακή  υποδομή  είναι απαραίτητη έτσι ώστε η 

ψηφιακή οικονομία να συνεχίσει να αυξάνεται. «Ψηφιακό Βέλγιο» εστιάζεται σε μια υποδομή 

δικτύου τελευταίας τεχνολογίας, η οποία είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί πλήρως το «διαδίκτυο 

των πραγμάτων» και «τα μεγάλα δεδομένα». 

2)   Ψηφιακή εμπιστοσύνη και ψηφιακή ασφάλεια 

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί, η ψηφιακή οικονομία χρειάζεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια. 

Αυτό σημαίνει σεβασμό των δικαιωμάτων και στρατηγική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

παράνομων πρακτικών. Μόνο όταν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πλήρη εμπιστοσύνη ότι 

τα  δεδομένα  τους  είναι  ασφαλήστο  διαδίκτυο,  μπορεί  η  ψηφιακή  οικονομία  να  επιτύχει  

τις πλήρεις δυνατότητές της. 

3)   Ψηφιακή διακυβέρνηση 

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να είναι ικανοί να διεξάγουν όλη την επικοινωνία με την 

κυβέρνηση ψηφιακά ως το 2020 και να είναι ικανοί να το κάνουν χρησιμοποιώντας φιλικό προς 

τη χρήση κανάλι. 

4)   Ψηφιακή οικονομία 

Σύμφωνα  με  υπολογισμούς  στο  συμβούλιο  της  Λισαβόνας,  τα  επόμενα  χρόνια  οι  ψηφιακές 

καινοτομίες θα είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων εργασίας για κάθε δυο 

θέσεις που εξαφανίζονται. Η ψηφιοποίηση ενθαρρύνει τους πολίτες να είναι επιχειρηματικοί και 

φέρνει   νέους   «παίκτες»   στο   πλαίσιο.   Το   αποτέλεσμα   είναι   πιο   ισχυρός   ανταγωνισμός, 

περισσότερη καινοτομία και αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών. Το «Ψηφιακό Βέλγιο» υποστηρίζει 

μια προσέγγιση που ενισχύει την ψηφιακή οικονομία και επεκτείνει τις προοπτικές απασχόλησης 

και ανάπτυξης. 

5)   Ψηφιακές δεξιότητες και απασχόληση
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Στο μέλλον εννιά από τις δέκα εργασίες θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Οι κυβερνήσεις θα 

χρειάζεται να διασφαλίσουν ότι, όσο περισσότεροι πολίτες γίνεται, ανεξάρτητα από ηλικία και 

υπόβαθρο,  θα  μπορέσουν  να  επωφεληθούν  από  τις  απαραίτητες  ψηφιακές  ευκαιρίες.  Η 

απόκτηση του ελάχιστου ποσού των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κρίσιμη για αυτό. 

Σε  σχέση  με  το  γηραιό  πληθυσμό,  ιδιαίτερα  η  τελευταία  προτεραιότητα  είναι  πολύ  σημαντική. 

Σχετικά με την ψηφιακή ένταξη, το σχέδιο δράσης αναφέρει ότι  δεν έχουν όλοι τους πόρους, τις 

δεξιότητες ή την αυτοπεποίθηση να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις πολλές ευκαιρίες που ανοίγονται 

από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, στοχεύεται να εξαλειφθεί  το 

ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστεί ότι κανείς δε θα μείνει πίσω. Το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα 

να διασυνδέει τους ανθρώπους. Για αυτό τον λόγο στο Βέλγιο προωθούνται τεράστιες ευκαιρίες, τις 

οποίες το διαδίκτυο ανοίγει για να συνδέσει τα άτομα:   να εμπλακούν σε δημόσια συζήτηση, να 

έρθουν σε επαφή με έναν νέο εργοδότη ή να κρατήσουν επαφή με την οικογένεια ή τους φροντιστές 

από το σπίτι (KenniscentrumMediawijsheid, sd). 
 
 

Συμπέρασμα 

Βασικές  ενέργειες  στον  ψηφιακό  εγγραμματισμό  και  τις  ψηφιακές  δεξιότητες  στο  Βέλγιο  έχουν 

παρουσιαστεί, παρόλα αυτά οι μεγαλύτεροι ενήλικες δεν είναι η πρωταρχική ομάδα- στόχος στην 

τρέχουσα πολιτική (έως το 2019). 
 
 

3.2 Κροατία.   Προτάσεις   για   την   απόκτηση   ψηφιακού   εγγραμματισμού   από   τους 

ηλικιωμένους 
 

 

Η δημογραφική τάση στην Κροατία μοιάζει με την πρόσφατες τάσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην Κροατία οι ηλικιωμένοι που είναι τώρα άνω των 65 ετών αποτελούν περισσότερο από το 17% 

του συνολικού πληθυσμού. Το μερίδιο αυτής της ηλικιακής ομάδας μεγαλώνει από τη δεκαετία του 

1990. Αυτό συνδέεται με το δημογραφικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες στις οποίες οι ηλικιωμένοι που είναι ηλικίας άνω των 65 υπολογίζονται ανάμεσα στο 17% (ΕΕ- 

25) και 17.2% (ΕΕ-15) του ποσοστού του πληθυσμού. Ομοίως, το ποσοστό από τους πολύ μεγάλους 

σε ηλικία, δηλαδή 80 ετών και άνω, έχει αυξηθεί στην Κροατία επίσης από τη δεκαετία του 1990. 

Το αυξανόμενο νούμερο του γηράσκοντος πληθυσμού θα ασκήσει πίεση στα συστήματα  κοινωνικής 

φροντίδας και φροντίδας υγείας και θα οδηγήσει σε μια μειωμένη διαθεσιμότητα  σε προσωπικό 

φροντιστών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων οι ΤΠΕ και οι βοηθητικές τεχνολογίες θα 

παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν υγιείς και να ζουν 

ανεξάρτητοι στο σπίτι για μεγαλύτερο διάστημα. 

Ενώ  είναι  ενθαρρυντικό  ότι  οι  διευθυντές  είναι  γενικά  θετικοί  σχετικά  με  τους  μεγαλύτερους 

υπαλλήλους ξενοδοχείων, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά  υπάλληλοι δεν εκπροσωπούνται ακόμα πλήρως 

σε πολλές νοσοκομειακές επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργάτες κάνουν λιγότερη χρήση 

των   ΤΠΕ   στις   εργασίες   τους,   χρησιμοποιούν   λιγότερες   περίπλοκες   εφαρμογές   και   έχουν 

περισσότερες δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ. Η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις ΤΠΕ 

δεν είναι θέμα κοινωνικών δεξιοτήτων, ΤΠΕ δεξιοτήτων, ή συμπληρωματικών δεξιοτήτων, αλλά είναι 

πιθανότερο να προκύψει από το ενδιαφέρον τους στις ΤΠΕ και σε δραστηριότητες βασισμένες στις
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ΤΠΕ. Μαθαίνοντας δραστηριότητες βασισμένες στις ΤΠΕ και η συχνότητα συμμετοχής έχουν βρεθεί 

να προμηνύουν ικανότητες αυτοπροσδιορισμού.  Παρόλη την αυξημένη διαδικτυακή πρόσβαση και 

την οικονομική προσιτότητα, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι ακόμα αντιμετωπίζουν προκλήσεις 

στο να μάθουν τις διαδικτυακές δεξιότητες. Ο τύπος της χώρας, οι οικονομικές προκλήσεις και οι 

πολιτιστικές πεποιθήσεις χρειάζεται να ληφθούν υπόψη   στο να ελαχιστοποιήσουν το χάσμα των 

ηλικιωμένων με την εποχή. 

Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την σημασία της χρηματοδότησης  τέτοιου είδους διδασκαλίας αλλά 

οι   έρευνες   βάσει   στοιχείων   πρέπει   να   συνεχίσουν   να   ενημερώνουν   την   πολιτική   για   την 

μεγιστοποίηση  της  χρηματοδότησης  και  την  επίλυση  των  πολλών  θεμάτων  της  ηλικίας  και  των 

πολιτιστικών συνηθειών  που επηρεάζουν την πρόσβαση των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων στη 

μάθηση των διαδικτυακών δεξιοτήτων. Οι επικοινωνιακές λύσεις μπορούν να παρέχουν ευεργετικά 

αποτελέσματα στο να διατηρηθεί η επαφή με την οικογένεια και τους φίλους. Τα συστήματα ΤΠΕ 

μπορούν  να  δώσουν  στους  μεγαλύτερους  ηλικιακά  ανθρώπους  τη  πιθανότητα  να  αισθάνονται 

λιγότερο  μόνοι  με  το  να  έχουν  -σε  συχνή  βάση-  συνομιλίες  μέσω  βίντεο  με  συγγενείς,  φίλους, 

γείτονες ή φροντιστές. Σε οικιακούς χώρους η αύξηση της κοινωνικής στήριξης μέσω ΤΠΕ μπορεί να 

οδηγήσει και σε μειωμένο επίπεδο κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης στους ηλικιωμένους και 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία και στην προσωπική ικανοποίηση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την Έξυπνη Εξειδίκευση Στρατηγικών Πρωτοβουλιών (RIS3), μια νέα 

προσέγγιση  στην  οικονομική  ανάπτυξη  που  επικεντρώνεται  στη  στοχευμένη  υποστήριξη  για  την 

έρευνα και την καινοτομία. Η ανάπτυξη του S3 για την Κροατία, ένα νέο μέλος της ΕΕ, έρχεται σε 

καιρό   εντατικής   εθνικής   μεταρρύθμισης   και   πολιτικής   αλλαγής.   Ένας   αριθμός   σημαντικών 

στρατηγικών   έχει   πρόσφατα   υιοθετηθεί   ή   είναι   σε   μια   διαδικασία   επεξεργασίας   και/   ή 

αναθεώρησης.  Η  S3  επιδιώκει  να  ενοποιήσει  όλες  τις  σχετικές  πτυχές  από  διάφορες  τομεακές 

στρατηγικές σε ένα πλαίσιο που έχει μακροπρόθεσμη πολιτική (2020) και θα είναι η βάση για έξυπνη 

ανάπτυξη. Το κενό των ΤΠΕ δεξιοτήτων μεταξύ Κροατίας και ΕΕ έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο σχετικά 

με  την  ανάληψη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  τη  διαδικτυακή  διακυβέρνηση  και  γενικότερα  τις 

ηλεκτρονικές  πρακτικές.  Η  τρέχουσα  κατάσταση  απαιτεί  την  υιοθέτηση  συγκεκριμένων,  καθαρά 

διατυπωμένων  και  ποσοτικών  μέτρων  για  την  περίοδο  2014-2020.  Καινούργιες  στρατηγικές  και 

αλλαγές,   στις   εθνικές   οικονομικές   πολιτικές   είναι   αναγκαίες,   ιδιαίτερα   σε   σχέση   με   την 

χρηματοδότηση   και   τη   διαχείριση   της   εκπαίδευσης,   της   έρευνας,   της   καινοτομίας   και   την 

υποστήριξη   της   επιχειρηματικότητας.   Λόγω   των   περιορισμένων   πόρων   και   δυνατοτήτων,   η 

στρατηγική επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται 

στη  βάση  των  δυνάμεων  και  των  R&D  δυνατοτήτων  για  την  ανάπτυξη  καινοτομίας  με  βάση  

την εξαγωγή. Τα προτεινόμενα μέτρα στη S3 επικεντρώνονται στην αποφυγή του κατακερματισμού 

της έρευνας,  της  συγκέντρωσης  των  διαρθρωτικών  πόρων,  των  δημοσίων  προϋπολογισμών  και  

των ιδιωτικών   πόρων   σε   προτεραιότητες   με   ανταγωνιστικό   πλεονέκτημα   και   με   την   

υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική. 

Η στρατηγική βάσης των ΤΠΕ έχει ενισχυθεί από τα εθνικά έγγραφα στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στην οποία δόθηκε 

ένας εξέχων ρόλος στις ΤΠΕ: η βιομηχανική στρατηγική της Κροατίας [2014-2020]  δηλώνει ότι αυτή 

η βιομηχανία έχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και εργασίας, με την  εθνική στρατηγική για την
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ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (NCSS) και τη στρατηγική για ευρυζωνική ανάπτυξη στη δημοκρατία 

της   Κροατίας   [2016-2020].   Το   πρόσφατα   ιδρυμένο   Εθνικό   Συμβούλιο   Ψηφιακής   Οικονομίας 

αποσκοπεί  να  εγκαθιδρύσει  μια  ενεργή  συνεργασία  όλων  των  ενδιαφερόμενων  μετόχων  στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, μέσω του καθορισμού των στόχων και των προτεραιοτήτων για 

τη δημιουργία μιας μόνο ψηφιακής αγοράς. Το Συμβούλιο έχει τον ρόλο συμβουλευτικού οργάνου 

της Κροατικής κυβέρνησης στις διαδικασίες μετασχηματισμού της οικονομίας και της ανάπτυξης των 

ψηφιακών τεχνολογιών. Η Κροατία τείνει να επικεντρώνει τις επενδύσεις της για την υποστήριξη των 

ταυτοποιημένων TPAs στο να ακολουθούν συγκεκριμένο τομέα, όπως λύσεις για διαδικτυακή υγεία 

και σχετικών τεχνολογιών και ΤΠΕ υπηρεσίες και εφαρμογές για την ποιοτική βελτίωση της ζωής για 

άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων για Εναλλακτική και Αυξητική Επικοινωνία. 

Στον τομέα των υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο, σημαντικά RDI αποτελέσματα σχετίζονται 

με την υγεία και τη διατροφή. Διάφορες πτυχές από την εφαρμογή των ΤΠΕ στην υγεία, βοήθεια για 

τους  ηλικιωμένους  και  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  διερευνώνται  σε  πολλά  έργα:  UNIVERSAAL- 

Διεθνή ανοιχτή πλατφόρμα και προσδιορισμός αναφοράς για υποβοηθούμενη διαβίωση (FP&-ICT), 

eWall για ενεργή μακροζωία (FP7-ICT), Carewell – Ολοκλήρωση πολλαπλών επιπέδων για ασθενείς 

με πολύπλοκες ανάγκες (CIP-ICT), ICT-AAC – ΤΠΕ Δίκτυο ικανοτήτων για καινοτόμες υπηρεσίες για 

άτομα με περίπλοκη επικοινωνιακές ανάγκες  (IPA SIIF), ICTGEN – Πληροφοριακή και Επικοινωνιακή 

τεχνολογία για γενικής και ενεργειακής απόδοσης με εφαρμογές στην e/m-Υγεία (ERDF), DIABICT – 

Πλατφόρμα Τεχνολογίας για νέες ΤΠΕ Στρατηγικές στην θεραπεία και τον Έλεγχο του Διαβήτη (ERDF). 
 

 

Συμπέρασμα 

Ο  ψηφιακός  εγγραμματισμός  είναι  σημαντικός  τόσο  στην  ανάγνωση  όσο  και  στη  γραφή,  και 

περιλαμβάνει  και  ψηφιακές  δεξιότητες  και  γνώση  όπως  η  εργασία  με  λογισμικό  επεξεργασίας 

κειμένου και υπολογιστικά φύλλα, η χρήση προγραμμάτων περιήγησης διαδικτύου, ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων  και  προγραμμάτων  περιήγησης.  Η  υιοθέτηση  αυτών  των  θεμελιωδών  ψηφιακών 

δεξιοτήτων για τους άνεργους αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας κάνοντάς τους πιο 

ανταγωνιστικούς (στην αγορά εργασίας). Οι βασικές ενέργειες στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στις 

ψηφιακές δεξιότητες στην Κροατία- επίσης χάρη στις πολιτικές της ΕΕ- είναι ενεργές, αλλά οι 

μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες δεν είναι πρωτεύουσα ομάδα-στόχος στην τρέχουσα πολιτική (έως το 

2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Κύπρος.   Προτάσεις   για   την   απόκτηση   ψηφιακού   εγγραμματισμού   από   τους 

ηλικιωμένους
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Η  φροντίδα  των  ηλικιωμένων  στην  Κύπρο  είναι  διαιρεμένη  ανάμεσα  στην  κατ'  οίκον  και  τη 

νοσοκομειακή/θεσμική-ιδρύματος φροντίδα. Στην πρώτη περίπτωση, τα άτομα μπορούν να λάβουν 

οικονομική υποστήριξη από το κράτος (Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο 

Εργασίας) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από τεχνολογικές αναβαθμίσεις που θα 

βελτιώσουν  τις  καθημερινές  συνθήκες  διαβίωσής  τους.  Αυτά  μπορεί  να  περιλαμβάνουν,  μεταξύ 

άλλων,  μη  ολισθηρά  πλακάκια  δαπέδου,  «έξυπνο»  φωτισμό  που ανταποκρίνεται αυτόματα  στην 

κίνηση προκειμένου να αποφεύγονται οι πτώσεις, προσθήκη υποστήριξης τοίχων για να βοηθούν 

τους  ανθρώπους  με  προβλήματα  όρασης/  βάδισης  καθώς  και  κίνησης  μέσα  στο  σπίτι,  ειδικές 

παροχές για την κινητικότητα μέσω περιπατητή ή αναπηρική καρέκλα, καθώς και προσαρμογή του 

μπάνιου/ντους  για  να  φιλοξενήσει  άτομα  με  διάφορες  αναπηρίες.  Επιπλέον,  οι  ηλικιωμένοι  με 

διάφορες  μορφές  αναπηρίας  λαμβάνουν  οικονομική  ενίσχυση  που  αποσκοπεί  είτε  στη  μερική 

αποζημίωση  των  μελών  της οικογένειας που ενεργούν  ως ανεπίσημοι φροντιστές τους είτε  στην 

επίσημη πρόσληψη εξωτερικών φροντιστών/ βοηθών στο σπίτι. 

Όσον αφορά τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, δυστυχώς, δεν υπάρχει επίσημη απαίτηση για μια ελάχιστη 

εκπαίδευση  ούτε  για  τους  φροντιστές  ούτε  για  τους  ίδιους  τους  ηλικιωμένους.  Ωστόσο,  τόσο  

οι εθελοντικές οργανώσεις όσο  και οι ΜΚΟ προσπάθησαν  να βοηθήσουν διοργανώνοντας σύντομα 

μαθήματα  κατάρτισης  σχετικά  με  τομείς  όπως  οι  γλωσσικές  δεξιότητες  (καθώς  οι  περισσότεροι 

εξωτερικοί  συνεργάτες  είναι  ξένοι  και  επομένως  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  την  τοπική 

γλώσσα),  βασικές  δεξιότητες  πληροφορικής  και  πρώτων  βοηθειών.  Ανάμεσα  στους  οργανισμούς 

που παρέχουν σχετική πιστοποίηση, οι πιο γνωστοί είναι το κυπριακό υποκατάστημα του Ερυθρού 

Σταυρού, το St John Ambulance, τα κρατικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και τα πανεπιστήμια της 

Κύπρου  (ειδικότερα  το  Κυπριακό  Πανεπιστήμιο  Τεχνολογίας  και  το  Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο 

Κύπρου/   Κέντρο   Καινοτομίας   της   Microsoft).   Τα   επίπεδα   πιστοποίησης   και   η   διάρκεια   της 

εκπαίδευσης ποικίλλουν από λίγες ώρες (π.χ. σεμινάρια βασικών δεξιοτήτων για Υπολογιστές που 

κυμαίνονται   από   10   έως   200   ώρες   θεωρητικής   και   πρακτικής   κατάρτισης)   μέχρι   πλήρες 

μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως το EUGC Μεταπτυχιακό στη Γεροντολογία (90 ECTS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Γαλλία.    Προτάσεις    για    την    απόκτηση    ψηφιακού    εγγραμματισμού    από    

τους ηλικιωμένους
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Προκειμένου  να  ενισχυθεί  ο  ψηφιακός  εγγραμματισμός  των  ηλικιωμένων,  υπάρχει  μια  λίστα 

προτάσεων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισής τους κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων: 
 

 

1)   Αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε επίπεδο ΤΠΕ 
 

Ένα  ηλεκτρονικό  ερωτηματολόγιο  μπορεί  να  δημιουργηθεί  -όχι  υποχρεωτικό-  προκειμένου  να 

αξιολογηθεί το επίπεδο της ομάδας. Προτείνουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Διαθέτετε  ένα  εργαλείο  ΤΠΕ;  Πόσες  φορές  την  εβδομάδα  το  χρησιμοποιείτε;  Ποια  είναι  η  

κύρια δραστηριότητα που πραγματοποιείτε με το ΤΠΕ; Ποια είναι η αγαπημένη σας συσκευή 

(smartphone, tablet, φορητός υπολογιστή κ.λπ.); Χρησιμοποιείτε κοινωνικά δίκτυα; και άλλες 

τέτοιου είδους. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο με βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις των 

εκπαιδευομένων και να αναπροσαρμόζεται όπου είναι απαραίτητο. 
 

 

2)   Διδακτική προσέγγιση 
 

Η   διδακτική   προσέγγιση   πρέπει   να   εξατομικευθεί.   Για   παράδειγμα,   εάν   ένας   από   τους 

συμμετέχοντες είναι πιο αργός από την υπόλοιπη ομάδα, ο εκπαιδευτής πρέπει να επικεντρωθεί σε 

αυτόν/ αυτήν και να αφήσει την ομάδα να δοκιμάσει αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Είναι 

απαραίτητο να έχει τον χρόνο του και οι πληροφορίες θα πρέπει να επαναληφθούν αρκετές φορές 

από  τον  εκπαιδευτή  για  να  βεβαιωθεί  ότι  έχει  κατανοηθεί  από  όλους.  Συνεπώς,  οι  εκπαιδευτές 

πρέπει  να  είναι  υπομονετικοί  και  προσεκτικοί.  Η  εκπαίδευση  θα   πρέπει  να  είναι  πρακτικά 

προσανατολισμένη και να σχετίζεται με καθημερινές καταστάσεις ζωής. Να αποφεύγεται η τεχνική 

φρασεολογία  και  ο  δανεισμός  από  τα  αγγλικά.  Να  σιγουρευθούν  για  την  παροχή  ψηφιακών 

παρουσιάσεων  από    αυτά  που  έχουν  μάθει  έτσι  ώστε  να  επιτρέψουν  στους  συμμετέχοντες  να 

εκπαιδεύονται στο σπίτι και να εξασκηθούν στις νέες γνώσεις/ δεξιότητές τους. Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε  τις  αγαπημένες  τους  ιστοσελίδες  και  τους  χρήσιμους  συνδέσμους.  Βεβαιωθείτε  ότι 

είστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να προκύψει, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να  αισθάνονται  αρκετά  άνετα  για  να  σας  ρωτήσουν  οτιδήποτε  σχετίζεται  με  το  περιεχόμενο  

της εκπαίδευσης (π.χ. δεν υπάρχει ανόητη ερώτηση). Ο σχεδιασμός των τάξεων μπορεί να 

προκαλέσει πιθανές δυσκολίες λόγω ηλικίας (μνήμη, όραση, ακοή και κινητικότητα). 
 

 

3)   Δικαιολογητικά 
 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα έγγραφα που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της συνεδρίας σας. 
 
 

4)   Πρόσληψη 
 

Θα ήταν καλό οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο χρήσης ΤΠΕ. Ο τίτλος /το 

περιεχόμενο της εργασίας πρέπει να είναι ελκυστικό και να συνδέεται με τις ανησυχίες /τα χόμπι 

/τα σημεία ενδιαφέροντός τους. Για να το κάνετε αυτό, προσπαθήστε να βρείτε θέματα στα οποία οι 

χρήστες αισθάνονται πιο οικεία. Το ελάχιστο επίπεδο συμμετοχής στην εκπαίδευση πρέπει να 

καταστεί σαφές πριν οι συμμετέχοντες μπορέσουν να εγγραφούν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
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είναι  διαθέσιμοι  για  ολόκληρη  την  εκπαίδευση,  ώστε  να  μην  χαθούν  αργότερα  εάν  χάσουν  

μία συνεδρία. 
 

 

5)   Μέγεθος της ομάδας 
 

 

Η ομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 συμμετέχοντες με 2 εκπαιδευτές. Εάν η ομάδα είναι 

μεγαλύτερη, ο αριθμός των εκπαιδευτών θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να διατηρηθεί αναλογία 1 

εκπαιδευτής  για  5  συμμετέχοντες.  Αυτό  επιτρέπει  την  παροχή  προσαρμοσμένης εκπαίδευσης  

με βάση  τις  ανάγκες  των  εκπαιδευομένων.  Επιτρέπει  επίσης  τη  διεξαγωγή  εκπαίδευσης  με  μια 

ετερογενή ομάδα στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ΤΠΕ. 
 

 

6)   Εξοπλισμός 
 

Συνιστούμε στους συμμετέχοντες να φέρουν το δικό τους υλικό, αφού οι χρήστες είναι συνηθισμένοι 

να αλληλοεπιδρούν με τις συσκευές τους. Αλλά είναι επίσης σημαντικό οι εκπαιδευτές να παρέχουν 

συσκευές στους συμμετέχοντες που δεν έχουν. 
 

 

7)   Συστήματα εκπαίδευσης 
 

Συνιστούμε  στους  συμμετέχοντες  να  εργάζονται  στο  ίδιο  σύστημα,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 

ομοιογένεια της εκπαίδευσης. Αν όχι, χρειάζεται ένας επιπλέον εκπαιδευτής για να βοηθήσει αυτούς 

που εργάζονται σε ένα διαφορετικό σύστημα. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν διαθέτει ένα 

εργαλείο ΤΠΕ, συμβουλεύουμε ο εκπαιδευτής να συστήσει Android /Windows αφού είναι πολύ πιο 

προσιτό. 
 

 

8)   Κίνητρα 
 

Μη  διστάσετε  να  συστήσετε  πρώην  συμμετέχοντες  που  έχουν  πραγματοποιήσει  προηγούμενα 

εργαστήρια στον οργανισμό σας και τώρα έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ΤΠΕ. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές, ενώ μπορούν να διδάξουν στην 

ομάδα  νέες  δεξιότητες που  έμαθαν.  Δώστε  στον  εαυτό  σας την  ευκαιρία  να  οργανώσετε  ειδικές 

εκδηλώσεις για να παρακινήσετε την ομάδα σας. Δημιουργήστε μια κοινότητα και από μια τυχαία 

ομάδα συνεργατών. Κάνετε τους μαθητές να αισθάνονται ότι η μάθηση είναι μόνο ένας από τους 

φυσικούς τρόπους να περάσετε μαζί χρόνο. 

Βεβαιωθείτε  ότι  η  πρόοδος  των  συμμετεχόντων  μπορεί  να  είναι  μετρήσιμη  (προσπαθήστε  να 

διδάξετε μια νέα δεξιότητα κάθε φορά). Ο εκπαιδευτής μπορεί να παράσχει ένα πιστοποιητικό, στο 

τέλος του κύκλου κατάρτισης, προκειμένου να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από 

τον συμμετέχοντα. 
 

 

9)   Εμπλοκή των συμμετέχοντων 
 

Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  έχουν  ένα  ειδικό  εργαλείο  για  να  μοιραστούν  τις  απόψεις  

τους σχετικά με την εκπαίδευση. Μπορεί να είναι απλώς ένα έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί 

στο
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τέλος κάθε συνεδρίασης, ζητώντας τους αυτά που τους άρεσαν περισσότερο, τι λιγότερο και τι θα 

ήθελαν   να   βελτιώσουν.   Μπορούν   να   δημιουργήσουν   ένα   blog,   να   συμμετέχουν   στη   λήψη 

φωτογραφιών και να γράφουν σχόλια μετά από κάθε εργαστήριο. 
 
 

3.5 Ελλάδα. Προτάσεις για απόκτηση ψηφιακού εγγραμματισμού των ηλικιωμένων 
 

 

Στην Ελλάδα (όπως και στην Ευρώπη), οι ΤΠΕ θεωρούνται όλο και περισσότερο κρίσιμος παράγοντας 

για την ενίσχυση των ηλικιωμένων στα προσωπικά τους θέματα, διευρύνοντας τη συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή, τη γνώση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών και συνθηκών 

για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή για αυτούς. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι ηλικιωμένοι που 

μπορούν  να  κατανοήσουν  και  να  χρησιμοποιήσουν  αποτελεσματικά  τα  ψηφιακά  μέσα  και  τις 

ψηφιακές ευκολίες είναι σημαντικά ενισχυμένοι και ευνοημένοι όσον αφορά τις ευκαιρίες και την 

επιτυχία  της  ζωής,  την  κοινωνική  και  προσωπική  ανάπτυξη,  τις  προοπτικές  επικοινωνίας,  τη 

συμμετοχή των πολιτών και πολλές άλλες πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής (π.χ. 

δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικές και καθημερινές πρακτικές, ηλεκτρονικές αγορές, 

κοινωνική δικτύωση, υγεία και ενεργός γήρανση κ.λπ.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχείς δημογραφικές μεταβολές στη σύγχρονη Ελλάδα (π.χ. αυξανόμενος 

αριθμός ηλικιωμένων), οι ΤΠΕ προσφέρουν λύσεις για τις ανάγκες των ηλικιωμένων καθιστώντας 

αυτούς εποικοδομητικούς  συμμετέχοντες στη  σύγχρονη  κοινωνία (π.χ. ευκολότερη  πρόσβαση σε 

κοινωνικές  και  υγειονομικές  υπηρεσίες,  επαφή  με  την  οικογένεια  και  τους  φίλους,  αποφυγή 

περιθωριοποίησης, ευκαιρίες για συμβολή στην πολιτική, αστική και κοινωνική ζωή). Σύμφωνα με 

τις  στατιστικές,  στην  Ελλάδα  οι  ηλικιωμένοι  (άνω  των  65  ετών)  αντιπροσωπεύουν  το  20,7%  

του γενικού πληθυσμού και με βάση τις προβλέψεις θα ξεπεράσουν το ένα τρίτο του πληθυσμού την 

επόμενη  δεκαετία.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  εκθέσεις  της  Eurostat  σχετικά  με  τον  ψηφιακό 

εγγραμματισμό δείχνουν ότι το 65% του δείγματος στην Ελλάδα δεν αναφέρεται να ή διαθέτει λίγες 

ψηφιακές  δεξιότητες  και  από  αυτούς  οι  ηλικιωμένοι  (ηλικίας  55-74)  έχουν  λιγότερες  ψηφιακές 

δεξιότητες σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στους 

τομείς του ψηφιακού θεματολογίου που υιοθετήθηκε στην ΕΕ. 

Το Ελληνικό Κράτος έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ψηφιακού εγγραμματισμού σε ηλικιωμένους και 

ενθαρρύνει δραστηριότητες για την εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων, την ψηφιακή ένταξη, την 

καταπολέμηση  του  ψηφιακού  αποκλεισμού  των  ηλικιωμένων,  αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα  ότι η 

εκπαίδευση των ηλικιωμένων στις Νέες Τεχνολογίες βελτιώνει την καθημερινή ρουτίνα τους, τους 

κάνει ενήμερους και τους οδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική χρήση του ελεύθερου χρόνου τους. Το 

κράτος έχει υιοθετήσει στη ψηφιακή του Ατζέντα για την περίοδο 2014-2020 ψηφιακές στρατηγικές 

και  προτεραιότητες  για  την  ενσωμάτωση  των  ψηφιακών  δεξιοτήτων  και  χρήση  των  ΤΠΕ  στην 

καθημερινή ζωή και ως εκ τούτου υπήρξε μια οριζόντια και κάθετη στρατηγική που στρατολογεί τις 

σχετικές αρχές στην εφαρμογή του ψηφιακού εγγραμματισμού για τους ηλικιωμένους. 

Τα  ινστιτούτα  δια  βίου  μάθησης,  οι  τοπικές  κοινωνίες,  οι  εκπαιδευτικοί  οργανισμοί  και  οι  μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί προτρέπονται να συμβάλουν προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης στους 

ηλικιωμένους,  προκειμένου  να  διασφαλίσουν  μια  ομαλή  ένταξη  σε  ένα  απαιτητικό  και  συνεχώς 

εξελισσόμενο  περιβάλλον.  Οι  ηλικιωμένοι  με  μικρή  ή  καθόλου  γνώση  της  χρήσης  των  ΤΠΕ
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διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον 

αντιμετωπίζονται ως ψηφιακά αναλφάβητοι. 

Στο  ελληνικό  πλαίσιο,  υπήρξαν  ορισμένες  σημαντικές  πρωτοβουλίες  που  υπογραμμίζουν  και 

εξυπηρετούν  την  ανάγκη  για  πρακτικές  ψηφιακού  εγγραμματισμού  για  τους  ηλικιωμένους:  η 

Cosmote  σε  συνεργασία  με  την  50plus  Hellas  (πρόγραμμα  «Πρόσβαση  στον  ψηφιακό  κόσμο»), 

πολλά εκπαιδευτικά κέντρα για αυτούς σε μεγάλους δήμους της Αττικής, κ.ά. 
 
 

Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, στην Ελλάδα η ανάγκη για ψηφιακό εγγραμματισμό όσον αφορά τους 

ηλικιωμένους είναι υψηλή: η ύπαρξη του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων από τη μία και από 

την άλλη το χαμηλό ποσοστό των ηλικιωμένων στην Ελλάδα με ψηφιακές δεξιότητες, σκιαγραφούν 

το πλαίσιο της ελληνικής κατάστασης. Επιπλέον, η Ελλάδα - λόγω των ευρωπαϊκών συστάσεων και 

οδηγιών για τον ψηφιακό εγγραμματισμό των πολιτών της ΕΕ και την ενεργό, υγιή γήρανση καθώς 

και  τις  εθνικές  προτεραιότητες  -  προσπαθεί  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  της  εκπαίδευσης 

ψηφιακών    δεξιοτήτων    σε    ηλικιωμένους    μέσω    των    δημόσιων    δράσεων    ή    των    τοπικών 

πρωτοβουλιών. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ώστε ο ηλικιωμένος πληθυσμός στην Ελλάδα να 

αποκτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα του παράσχει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την 

προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη. 
 

 

3.6 Ιταλία.    Προτάσεις    για    την    απόκτηση    ψηφιακού    εγγραμματισμού    από    

τους ηλικιωμένους 
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat ("Indagine multiscopo sulle famiglie" – report annuali,  «Έρευνα 

πολλαπλών χρήσεων για τις οικογένειες»- ετήσιες εκθέσεις) στην Ιταλία, το 2015 οι ηλικιωμένοι (65 

- 74 ετών) που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι 25.6% (+556,4% σε σύγκριση με τα  

προηγούμενα  δέκα  χρόνια),  ενώ  όσοι  χρησιμοποιούν  υπολογιστή  είναι  24,4%  (+343,6%  σε 

σύγκριση με δέκα χρόνια πριν). Αυτό το στοιχείο φωτογραφίζει δύο χαρακτηριστικές συνθήκες της 

σύγχρονης Ιταλίας: από τη μια πλευρά μια γρήγορη διαδικασία μετασχηματισμού στις συνήθειες και 

τις πολιτιστικές ικανότητες του  ηλικιωμένου πληθυσμού· και από την άλλη  πλευρά,  τη δυσκολία 

κάλυψης  του  χάσματος  με  άλλες  χώρες  λόγω  των  αρχικών  συνθηκών  στις  οποίες  ο  ψηφιακός 

αναλφαβητισμός είναι πολύ ισχυρός. Μέχρι στιγμής, το εθνικό σχέδιο ψηφιακού εγγραμματισμού 

δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν υπάρχουν στρατηγικές πλαισίου μέσα στις οποίες το έργο 

αυτών που εκπαιδεύουν να μπορεί να τοποθετηθεί με αυτή την έννοια. 

Μέσα  στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ψηφιακής  Ατζέντας,  η  Ιταλία  ανέπτυξε  την  ιταλική  ψηφιακή 

ατζέντα, μια εθνική στρατηγική για την επίτευξη των στόχων που επισημαίνονται στην ευρωπαϊκή 

ατζέντα. Η ιταλική Ψηφιακή Ατζέντα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διάσκεψη των Περιφερειών 

και  τις  Αυτόνομες  Επαρχίες,  υπό  την  εποπτεία  του  AgID,  του  Ιταλικού  Ψηφιακού  Οργανισμού 

(“Agenzia per l'Italia Digitale”). 

Στο  πλαίσιο  ενός  μέρους  της  ιταλικής  Ψηφιακής  Ατζέντας,  «Η  Ιταλική  στρατηγική  υπέρ  της 

εξαιρετικής  ευρυζωνικότητας»  και  η  «Στρατηγική  για  την  ψηφιακή  ανάπτυξη  2014-2020»  έχουν 

προετοιμαστεί για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής ατζέντας.
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Στο  τελευταίο  αυτό  έγγραφο,  στο  τμήμα  που  αφορά  τις  ψηφιακές  ικανότητες,  οι  ηλικιωμένοι 

αναφέρονται  ως  ένας  «ασθενής»    πληθυσμός,  σε  έναν  από  τους  προγραμματικούς  στόχους: 

Αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου γενικότερα από πολίτες και περισσότερες «αδύναμες» ομάδες 

ειδικότερα (ηλικιωμένους και νότια Ιταλία). 

Αν  κοιτάξουμε  το  γηραιότερο  τμήμα  του  πληθυσμού,  το  οποίο  είναι  κατά  πάσα  πιθανότητα  ο 

φορέας  άλλων  δυσκολιών  ή  λειτουργικών  προβλημάτων  (ασθένειες,  συντονισμός  και  δυσκολίες 

προσοχής,  ευθραστότητα),  τα  άτομα  ηλικίας  άνω  των  74  ετών  που  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο 

έχουν αυξηθεί από ένα ασήμαντο 4.4% το 2014 σε 8,8% το 2018, οπότε έχουν διπλασιαστεί σε 4 

χρόνια, παραμένοντας όμως ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. 

Συνεπώς,  επαναλαμβάνουμε  αυτό  που  παρατηρήσαμε  πριν:  πολύ  αποθαρρυντικές  συνθήκες 

εκκίνησης,  παρόλη  τη  σχετική  γρήγορη  αύξηση  των  χρηστών.  Σε  αυτήν  την  ανάπτυξη,  ορισμένοι 

τοπικοί   οργανισμοί   που   έχουν   ξεκινήσει   προγράμματα   μάθησης   ΤΠΕ   και   προγράμματα   για 

ηλικιωμένους  έχουν  διαδραματίσει  πολύ  σημαντικό  ρόλο.  Πολλά  από  αυτά  κατέληξαν  σε  μια 

επιχειρησιακή  συμφωνία  το  2017,  σχεδιάζοντας  στην  πραγματικότητα  ένα  εθνικό  προφίλ  της 

παρέμβασής τους. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι γενικότερα στα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης για 

τους ηλικιωμένους, οι ιδιαίτερες καταστάσεις (λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών των ηλικιωμένων που 

εμπλέκονται) δεν λαμβάνονται υπόψη, ευνοώντας τις κλασικές μεθόδους μάθησης και δίνοντας λίγη 

προσοχή στη μεταφορά δεξιοτήτων σε φροντιστές, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι  οικείοι ή φίλοι 

των ηλικιωμένων. 

Επιπλέον, το επίκεντρο είναι σχεδόν εξολοκλήρου προσαναταλισμένο στη χρήση του Διαδικτύου και 

του  υπολογιστή,  και  λιγότερο  σε  άλλα  εργαλεία  (smartphones,  tablets)  ή  σε  πόρους  ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος   για   τους   ίδιους   τους   ηλικιωμένους   (εφαρμογές,   προγράμματα   ανάκτησης/ 

εκπαίδευσης, παιχνίδια διατήρησης μνήμης κλπ.), με κάποιες σημαντικές εξαιρέσεις. Ένα αρμόδιο 

σημείο   των   προγραμμάτων   ψηφιακού   εγγραμματισμού   για   τους   ηλικιωμένους   στην   Ιταλία 

συνδέεται με τη συνεργασία με το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο κινητοποιεί καθηγητές 

αλλά και μαθητές, οι οποίοι γίνονται εκπαιδευτές για τους ηλικιωμένους.
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4. Οδηγίες για την ενεργό γήρανση 
 
 

4.1  Βέλγιο. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 

 

Σε  όλες  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  οι  άνθρωποι  ζουν  περισσότερο  και  πιο  υγιεινά.  Βλέπουμε  ότι  ο 

πληθυσμός γερνάει. Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες που συνεπάγεται αυτή 

η  δημογραφική  εξέλιξη,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θέλει  να  προωθήσει  την  ενεργό  γήρανση  και  την 

αλληλεγγύη  μεταξύ  των  γενεών.  Ξεκινά,  έτσι,  από  τον  ορισμό  της  «Ενεργούς  γήρανσης»  της 

Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Υγείας.  Αυτό  μεταφράζεται  από  τις  ευρωπαϊκές  αρχές  στους  παρακάτω 

στόχους: 

-Μείωση    της    πρόωρης    συνταξιοδότησης:    Οι    παλιότεροι    εργαζόμενοι    πρέπει    να 

ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να εργάζονται περισσότερο. 

-Μείωση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  των  μεγαλύτερων  σε  ηλικία  ανθρώπων  Με  την 

τόνωση της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία. 

- Βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων. 

Αυτοί  οι  στόχοι  έχουν  «μεταφραστεί»  από  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  σε  εθνικές  και  περιφερειακές 

πολιτικές στην ενεργό και υγιή γήρανση. 

Η  ενεργός  και  υγιής  γήρανση  είναι  μία  περιφερειακή  θεσμοθετημένη  διαδικασία.  Στον  παρόν, 

παρακάτω,  εστιαζόμαστε  στο  σχέδιο  δράσης  της  Φλαμανδικής  κυβέρνησης  (Vlaamse  overheid, 

2015). Η Φλαμανδική κυβέρνηση στοχεύει σε μια πολιτική για τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η 

οποία συνεργάζεται και με άλλους τομείς πολιτικής για να συνδράμει προς μια Φλάνδρα φιλική 

ηλικιακά,  όπου  ο  ηλικιωμένος  μπορεί  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  ανεξάρτητος.  Η  πολιτική 

λειτουργεί σε 4 μεγάλους τομείς: πρόληψη, συμμετοχή, διαβίωση και φροντίδα.Ο στόχος είναι να 

κρατηθούν  οι  άνθρωποι  όσο  το  δυνατόν  πιο  ενεργοί  και  μετά  τη  συνταξιοδότηση.  Η  ενεργός 

γήρανση  περιλαμβάνει  επίσης  μια  ζωή  με  νόημα  που  είναι  ουσιαστική  για  την  κοινωνία.  Οι 

υπεύθυνοι  για  τη  χάραξη  πολιτικής  ορίζουν  την  ενεργό  γήρανση  ως  μια  λογική  συμβολή  στην 

κοινωνία στην οποία ζει κανείς. Ο μεγαλύτερος ενήλικας μπορεί να το κάνει αυτό με το να είναι ο 

διευθυντής της δικής του ζωής και των δικών του συνθηκών διαβίωσης. 

Στις  μέρες  μας  πολλά  άτομα  γερνούν  με  καλή  υγεία.  Ακόμη  και  με  μία  ή  περισσότερες  χρόνιες 

παθήσεις, οι ηλικιωμένοι καταφέρνουν να ζουν άνετα, ενεργά και ανεξάρτητα. Σημειώνουμε επίσης 

ότι στη Φλάνδρα ένας αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων είναι πιο μορφωμένος, πιο δραστήριος 

και    ενδυναμωμένος.    Βλέπουμε    επίσης    μια    μεγαλύτερη    ποικιλία    κοινωνικο-πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας.  Αυτό  προσφέρει  θετικές  προοπτικές.  Το  βήμα  προς  τη  συνταξιοδότηση  είναι 

πιθανό να παραταθεί κατά μερικά χρόνια και τα επόμενα χρόνια να εξακολουθούν να προσφέρουν 

ευκαιρίες για να παραμείνουν ενεργοί. 

Ωστόσο, η πολιτική δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους ενήλικες που είναι μόνοι ή που ζουν σε  

συνθήκες φτώχειας. Για  τα άτομα αυτά είναι πιο  πολύ μία πρόκληση  η ενεργός γήρανση, για 

παράδειγμα  λόγω  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Η  συμμετοχή  και  η  εμπλοκή  είναι  σημαντικοί 

παράγοντες   για   την   ενεργό   γήρανση.   Η   σωματική   άσκηση,   επίσης,   είναι   ένας   σημαντικός 

παράγοντας για την ενεργό και υγιή γήρανση.
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Η υγιής γήρανση περιλαμβάνει τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας τους σε όσο το δυνατόν πιο 

ικανοποιητικό  βαθμό  και την  ύπαρξη  πρόσβασης στην  περίθαλψη  και την  υποστήριξη,  εάν  αυτό 

είναι απαραίτητο. 

Οι  υπεύθυνοι  για  τη  χάραξη  πολιτικής  καθόρισαν  επτά  στόχους  υγείας  για  τον  (ηλικιωμένο) 

πληθυσμό: 

1.   Μείωση της χρήσης του καπνού, του οινοπνεύματος, των ναρκωτικών και της φαρμακευτικής 

αγωγής (θα ληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για το αλκοόλ αργότερα στη ζωή). Επιπλέον, οι 

εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας πρέπει να εργάζονται προς ποιοτικά πρότυπα, όπως 

επίσης και στα θέματα  χρήσης φαρμάκων. 

2.   Μια καλά ισορροπημένη διατροφή και σωματική άσκηση οδηγεί σε ένα υγιές βάρος. Για τους 

ενήλικες  μεγαλύτερης  ηλικίας,  ο  στόχος  αυτός  οδηγεί  επίσης  σε  μείωση  του  κινδύνου 

πτώσης. 

3.   Έγκαιρη  διάγνωση  του  καρκίνου,  προκειμένου  να  βελτιωθεί  το  αποτέλεσμα.  Η  πολιτική 

αποσκοπεί  στην  οργάνωση  διαρθρωμένου  ελέγχου  για  τον  καρκίνο  του  τραχήλου  της 

μήτρας, τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 

4.   Μείωση  του  αριθμού  των  αυτοκτονιών  στη  Φλάνδρα.  Οι  ηλικιωμένοι  έχουν  μεγαλύτερο 

κίνδυνο να αυτοκτονήσουν, επομένως είναι απαραίτητες συγκεκριμένες ενέργειες. 

5.   Ένας επαρκής ρυθμός εμβολιασμού σε ηλικιωμένους: ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και ο 

εμβολιασμός κατά της μόλυνσης από πνευμονιόκοκκο είναι προτεραιότητες και πρέπει να 

ενεργοποιηθούν αντιστοίχως. 

6.   Ενέργειες σχετικά με την αποφυγή της πτώσης είναι απαραίτητες: οι ενέργειες για το θέμα 

αυτό   σχετίζονται   με   καταστάσεις   οικιακής   φροντίδας,   εγκαταστάσεις   μακροχρόνιας 

φροντίδας και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

7.   Δράσεις για μια υγιέστερη στοματική φροντίδα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα 

σε ηλικιωμένους με διαβήτη και να αποφευχθεί ο υποσιτισμός. 
 
 

Συμπέρασμα 

Η ενεργός γήρανση πρέπει να θεωρείται ως μέρος του συνολικού κύκλου ζωής. Μπορεί κάποιος να 

αρχίσει να εργάζεται για την ενεργό και υγιή γήρανση όταν είναι ακόμα νέος.  Αυτή η άποψη θα 

πρέπει επίσης να βελτιώσει την ευημερία και την ένταξη των μεγαλύτερων ενηλίκων στην κοινωνία. 
 
 

4.2  Κροατία. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 
 

Η διαδικασία γήρανσης είναι κανονικό φυσιολογικό φαινόμενο. Οι ηλικιωμένοι είναι μια ετερογενής 

ομάδα   που   απαιτεί   ατομική   γεροντολογική   προσέγγιση.   Οι   βάσεις   για   την   εφαρμογή   του 

προγράμματος  της  υγιούς  γήρανσης  αντιπροσωπεύουν  τις  αποφάσεις  σχετικά  με  τις  θετικές 

συμπεριφορές  υγείας  που  γίνονται  σε  νεότερη  ηλικία  και  αλληλοεπιδρούν  με  αποτελεσματικά 

προγράμματα υγείας για προληπτικά μέτρα υγείας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του 

προληπτικού προγράμματος είναι σημαντικό να καθοριστεί η αρνητική συμπεριφορά της υγείας των 

ηλικιωμένων και να προσδιοριστούν οι παράγοντες κινδύνου της παθολογικής γήρανσης.
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Η πρωτογενής πρόληψη διασφαλίζει όχι μόνο την πρόληψη του θανάτου σε πρώιμο γήρας, αλλά και 

τη  διατήρηση  της λειτουργικής  ικανότητας  μέσω  της προαγωγής της υγείας  στην  τρίτη  ηλικία.  Η 

εφαρμογή  της  δευτερογενούς  πρόληψης  στην  υγειονομική  περίθαλψη  των  ηλικιωμένων  οδηγεί 

στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών που μπορούν να σταματήσουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους και 

να βοηθήσουν στη θεραπεία, τη νοσηλευτική φροντίδα και την αποκατάστασή τους. Η τριτογενής 

πρόληψη   περιλαμβάνει   διαφορετικές   διαδικασίες   υγείας   που   αποτρέπουν   τη   σωματική   και 

πνευματική παρακμή σε ένα ασθενές ηλικιωμένο άτομο και αναπτύσσουν την υπόλοιπη λειτουργική 

ικανότητα. 

Το «Πρόγραμμα Μέτρων Πρόληψης Υγείας για τους Ηλικιωμένους» πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

ενεργών   φορέων    πρωτοβάθμιας    φροντίδας   υγείας    σε   τοπικά,    περιφερειακά    και    εθνικά 

γεροντολογικά κέντρα του «Ιδρύματος Δημόσιας Υγείας». Η εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων 

για τους ηλικιωμένους μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη ορισμένων ασθενειών που μπορούν να 

προληφθούν,    όπως    είναι    ο    σακχαρώδης    διαβήτης,    η    παχυσαρκία,    η    υπέρταση,    οι 

εγκεφαλοαγγειακές  και  καρδιαγγειακές  παθήσεις,  ο  καρκίνος  του  μαστού,  των  ωοθηκών,  του 

προστάτη, των πνευμόνων, η οστεοπόρωση / κατάγματα, η ακράτεια, οι πνευματικές διαταραχές, οι 

αναπνευστικές ασθένειες. 

Στην Κροατία, το πρόγραμμα προωθεί μια υγιή ενεργό γήρανση, αποτελούμενη από τον «Οδηγό για 

την ενεργό και υγιή γήρανση»: 

1.   Συνεχής σωματική δραστηριότητα 

Ξεκινά  στη  νεαρή  ηλικία  και  συνεχίζει  μέχρι  την  πολύ  μεγάλη  ηλικία.  Περιλαμβάνει  ασκήσεις 

αναπνοής και ασκήσεις μυϊκού πυελικού εδάφους, οι οποίες πραγματοποιούνται για την πρόληψη 

ακούσιας ούρησης. 

2.   Σταθερή και επαγγελματική δραστηριότητα 

Δια βίου μάθηση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

3.   Σωστή μεσογειακή διατροφή 

Όσον  αφορά  τους  ηλικιωμένους  ηλικίας  άνω  των  65  ετών,  αυτή  η  δίαιτα  πρέπει  να  είναι 

περιοριστική λόγω της περιορισμένης θερμιδικής πρόσληψης (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τους 1.500 θερμίδες ημερησίως λόγω του μειωμένου βασικού μεταβολισμού που είναι τυπικός για 

τους ηλικιωμένους). Η διατροφή περιλαμβάνει τακτική λήψη λαχανικών και φρούτων και τακτική 

κατανάλωση ψαριών και λευκού κρέατος χωρίς πέτσα; η κατανάλωση των «5Α» - άσπρου αλεύρου, 

λευκής ζάχαρης, άσπρου ρυζιού, αλατιού, λίπους - θα πρέπει να ελαττωθεί. Κατανάλωση έως 2 λίτρα 

χωρίς ζάχαρη υγρού την ημέρα (το απλό πόσιμο νερό θα ήταν το καλύτερο). Το φαγητό θα πρέπει 

γενικά να μαγειρεύεται και να μην περιέχει μαύρο αλεύρι. Τα τηγανητά και τα ψητά τρόφιμα θα 

πρέπει να αποφεύγονται. 

4.   Η γήρανση απαιτεί πρόληψη όχι μόνο της παχυσαρκίας, αλλά και του υποσιτισμού 

5.   Η  αποφυγή  του  καπνίσματος  και  η  έλλειψη  εθισμού  στα  ναρκωτικά,  το  οινόπνευμα,  

τα οπιούχα, τον μαύρο καφέ και σε άλλες εθιστικές ουσίες 

6.   Συνεχής εργασία, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση 

7.   Θετική στάση 

Κάποιος πρέπει να προσπαθεί να γελάει όσο πιο συχνά γίνεται και να διατηρεί το καλό πνεύμα. Η 

ευθύνη για τις δικές του αποτυχίες δεν πρέπει να μετατίθεται σε άλλους.
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8.   Η καλοσύνη και η αγάπη πρέπει να εξαπλωθούν 

Θα  πρέπει  να  απευθύνονται  σε  οικογένειες,  νέους  και  ηλικιωμένους.  Η  σεξουαλική  ζωή  ως 

αναπόσπαστο  συστατικό  της  αγάπης  που  περνάει  πέρα  από  τα  όρια  ηλικίας,  δεν  θα  πρέπει  

να παραμεληθεί επίσης. 

9.   Η μοναξιά και η κατάθλιψη πρέπει να αποφεύγονται με όλα τα μέσα 

Ο καθένας πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και να προετοιμαστεί για 

να προσαρμοστεί σε αγχωτικά γεγονότα. 

10. Προσωπική και περιβαλλοντική υγιεινή 

Στοματική  (τεχνητή  και  οδοντική  προσθήκη)  υγιεινή,  συχνή  κοπή  νυχιών  χεριών  και  ποδιών. 

Αφαίρεση   οποιωνδήποτε   εμποδίων   και   ολισθηρών   &   υγρών   επιφανειών   στο   σπίτι   και   

στο περιβάλλον κάποιου, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις και οι τραυματισμοί. 

11. Άρνηση  αποδοχής  προκαταλήψεων  και  άγνοιας  σχετικά  με  τη  γήρανση,  που  οδηγεί  στην 

αντίληψη της γήρανσης ως συνώνυμο της νόσου, η ανικανότητα και η εξάρτηση από τους 

άλλους  (σημείωση:  το  ένα  στα  πέντε  άτομα  εξαρτάται από τη  φροντίδα  των  άλλων  λόγω 

λειτουργικής ανικανότητας). 

12. Πλήρης συμμόρφωση με τη συνταγογραφηθείσα θεραπεία και τακτική παρακολούθηση από 

τον θεράποντα ιατρό. 

13. Μεταφορά δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας ζωής σε νεότερες γενιές και συνομίληκους. 
 
 

Συμπέρασμα 

Η γήρανση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και μια αναπόφευκτη μελλοντική προοπτική για τον 

καθένα και όλα τα άτομα. Εξαρτάται από τα γονίδια της γήρανσης και την κατάλληλη συμπεριφορά 

σχετική με την υγεία που βοηθά στην πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για την 

μη υγιή γήρανση.  Το «Κέντρο Αναφοράς του Υπουργείου Υγείας» της Δημοκρατίας της Κροατίας για 

την υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργό 

υγιή  γήρανση,  οι  οποίες  προωθούν  την  κατάλληλη  υγεία-  συμπεριφορά  που  σχετίζεται  με  την 

πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για τη μη υγιή γήρανση. 
 

 
 
 

4.3 Κύπρος. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 

 

Στην περίπτωση της θεσμοθετημένης/ νοσοκομειακής περίθαλψης, οι ηλικιωμένοι υποχρεούνται να 

κατοικούν  σε  περιβάλλον  διαφορετικό  από  το  αρχικό  τους.  Αυτό  συνεπάγεται  μια  απαραίτητη 

διαδικασία  προσαρμογής  που  μπορεί  να  είναι  αρκετά  απαιτητική,  ειδικά  για  ηλικιωμένους  με 

μειωμένες  γνωστικές  και  αισθητηριακές  λειτουργίες.  Στην  περίπτωση  της  Κύπρου  δεν  υπάρχουν 

κρατικές  υπηρεσίες  για  τη  μακροχρόνια  περίθαλψη  των  ηλικιωμένων.  Ως  εκ  τούτου,  σχετικές 

εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί είτε σε επίπεδο δήμου- κοινότητας είτε μέσω δράσεων μεγάλων 

ΜΚΟ  (συμπεριλαμβανομένης  της  Εκκλησίας  της  Κύπρου),  ενώ  ο  ιδιωτικός  τομέας  έχει  επίσης 

δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη πολλών  κέντρων φιλοξενίας και υπηρεσιών αποκατάστασης σε 

όλη την Κύπρο.
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Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αδειοδότηση τέτοιων υπηρεσιών, αυτές αναφέρονται 

ρητά σε σχετική νομοθεσία (από το 2004 συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΕΕ για το ίδιο θέμα), 

ενώ επιπρόσθετοι κανονισμοί ενημερώνονται συχνά από τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, ένας γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να ανατεθεί ως επιβλέπων 

ιατρός για όλους τους ηλικιωμένος κατοίκους μιας μονάδας γεροντολογίας. Επιπλέον, μια 

εγγεγραμμένη νοσοκόμα  (κατά  προτίμηση  με  ειδικότητα  στην  κοινοτική  φροντίδα/  

γεροντολογία)  πρέπει  να προσληφθεί με πλήρη απασχόληση για να επιβλέπει την εγκατάσταση 

και να συντονίζει τις ενέργειες όλου  του  υπόλοιπου  προσωπικού  που  μπορεί  να  περιλαμβάνει  

άλλους  επαγγελματίες  υγείας (φυσιοθεραπευτές,  επαγγελματίες  θεραπευτές,  λογοθεραπευτές,  

διατροφολόγους,  ψυχολόγους) καθώς και μη επαγγελματίες φροντιστές και προσωπικό τεχνικής 

βοήθειας/ προσωπικής υγιεινής. Παρόλο που η χρήση ηλεκτρονικών/ ψηφιακών μέσων δεν είναι 

υποχρεωτική, τα εργαστήρια και οι γιατροί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνολογία με τη 

βοήθεια υπολογιστή για την αποστολή και  λήψη  ιατρικών  δεδομένων.  Επίσης,  ενθαρρύνεται  η  

χρήση  κινητών  εφαρμογών  όποτε  είναι δυνατόν τόσο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μεταξύ των κατοίκων και των οικογενειών τους, καθώς και για την προώθηση διαφόρων 

εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως sudoku, σταυρόλεξα, παζλ και επιλεγμένες 

βιντεοσκοπήσεις ταινιών/ τηλεοπτικών εκπομπών. Στην περίπτωση των επαγγελματιών, η χρήση 

ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών εγκρίνεται γενικά, με ορισμένα κέντρα να παρέχουν tablet 

ή smartphones για χρήση εν υπηρεσία στο προσωπικό τους. Έτσι  μπορούν  να  έχουν  ευκολότερη  

πρόσβαση  στα  αρχεία  ασθενών,  να  ανακτούν  τις  τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα, να 

συντονίζουν την περίθαλψη των ασθενών σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες, καθώς και να βελτιώνουν τις προσωπικές τους δεξιότητες μέσω συνδρομής σε 

επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων (π.χ. ενημερωμένη έκδοση Medscape) ή μέσω 

συμμετοχών σε εργαστήρια και σεμινάρια (π.χ. βασική υποστήριξη ζωής/ BLS  AED  από  το  ERC),  

που  συχνά  χρηματοδοτούνται  ή  συγχρηματοδοτούνται  από  τα  αντίστοιχα ιδρύματα. 
 
 

 

4.4  Γαλλία. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 

 

1)   Έχοντας μια ενεργή ζωή 
 

Το κλειδί για τους ηλικιωμένους είναι να διατηρήσουν μια ενεργή ζωή κάνοντας τακτικές ασκήσεις 

ώστε να φτάσουν σε μια σωματική και πνευματική ευεξία. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση του 

επιπέδου ανεξαρτησίας και στην αποφυγή κάποιων χρόνιων ασθενειών όπως καρδιακές παθήσεις, 

κατάθλιψη, αρθρίτιδα ή διαβήτη. Η επιλογή μιας προσαρμοσμένης άσκησης ή ενός αθλήματος είναι 

απαραίτητη  επειδή  οι  ηλικιωμένοι  δεν  έχουν  τις  ίδιες  δυνατότητες  με  τους  νεότερους.  Κατά 

συνέπεια, είναι σημαντικό να είναι σε στενή επαφή με έναν γιατρό. 
 
 

 
2)   Η υγιεινή διατροφή
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Η ποικιλία των τροφίμων είναι το κλειδί για να παραμείνουν σε καλή κατάσταση: τρώγοντας φρούτα 

και  λαχανικά  και  ολικής  άλεσης  τρόφιμα·  αποφεύγοντας  τα  γλυκά,  τα  αλμυρά  και  τα  υψηλής 

επεξεργασίας τρόφιμα. Μερικά θρεπτικά συστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες παθήσεις 

όπως   καρδιαγγειακές   παθήσεις   ή   υπέρταση.   Το   πιο   σημαντικό   είναι   να   ακολουθούνται   

οι υποδείξεις του γιατρού σχετικά με τους περιορισμούς της διατροφής. 
 

 

3)   Διατηρώντας το μυαλό 
 

Η γνωστική παρακμή είναι ένα φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι ένας 

τρόπος ζωής που περιλαμβάνει τη γνωστική διέγερση μέσω της ενεργής μάθησης επιβραδύνει αυτή 

τη  γνωστική  παρακμή.  Για  την  αποφυγή  αυτού  του  προβλήματος,  το  καλύτερο  είναι  να  μην 

σταματήσει  ποτέ  η  μάθηση.  Μαθαίνοντας/  κάνοντας  εξάσκηση  σε  μαθήματα  χορού,  μιας  νέας 

γλώσσας,  ενός  νέου  οργάνου,  των  παιχνιδιών  μυαλού,  είναι  δυνατότητες  που  επιβραδύνουν  

τη γνωστική παρακμή. 
 

 

4)   Έχοντας σχέσεις 
 

Το  να  μένεις  μόνος  είναι  ο  ισχυρότερος  παράγοντας  κινδύνου  για  τη  μοναξιά.  Η  διατήρηση  

της επικοινωνίας με την οικογένεια και τους φίλους είναι σημαντική, ιδιαίτερα μετά από μια 

σημαντική απώλεια  ή  αλλαγή  ζωής.  Το  καλύτερο  είναι  να  προγραμματίζονται  συχνές  

συναντήσεις  με  τους φίλους και την οικογένεια - έναν καφέ, ένα γεύμα ή μια συνάντηση γύρω από 

ένα κοινό ενδιαφέρον. 
 

 

5)   Να κοιμάστε αρκετά 
 

Οι μεγαλύτεροι ενήλικες  χρειάζονται τον ίδιο ύπνο όσο οι νεότεροι ενήλικες - επτά έως εννέα ώρες 

τη νύχτα - αλλά συχνά κοιμούνται πολύ λιγότερες ώρες. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει 

κατάθλιψη,  ευερεθιστότητα,  αυξημένο  κίνδυνο  πτώσης  και  προβλήματα  μνήμης.  Αυτός  είναι  ο 

λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η ανάπτυξη ενός κανονικού προγράμματος με ρουτίνα ύπνου 

σε σκοτεινό και χωρίς θόρυβο υπνοδωμάτιο. 
 

 
 
 

4.5  Ελλάδα. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 

 

Στην ελληνική κοινωνία όπου η γήρανση του πληθυσμού συνεχίζει να αυξάνεται, είναι απαραίτητο 

να βελτιωθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων, δεδομένου ότι σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του 

πληθυσμού  (και  όπως  δηλώνει  η  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  της  Ελλάδος  –  ESYE,  «παρουσιάζει 

ανοδική τάση»). Από την άλλη πλευρά, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί τόσο για 

τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, εξαιτίας της βελτιωμένης ποιότητας ζωής και υγείας· πράγματι, 

το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για πιο μακροχρόνιες 

υπηρεσίες φροντίδας που να παρέχονται από το κράτος. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές πολιτικές και το ελληνικό πλαίσιο προσανατολίζονται στην Ενεργό 

Υγιή  Γήρανση  και  έχει  υλοποιηθεί  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  για  τον  εκσυγχρονισμό  του 
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«Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης»,  το  οποίο  περιλαμβάνει  μια  σειρά
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πολιτικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις για τις διαδικασίες 

της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Προτάσεις στο ελληνικό πλαίσιο για τα άμεσα ή έμμεσα μέρη 

στην ενεργό και υγιή γήρανση (δημόσιοι φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδρύματα υγείας, 

οικογένειες και οικογενειακά περιβάλλοντα κλπ.) προάγουν: α) τη σωματική και ψυχική υγεία· την 

πρόληψη και την αγωγή υγείας, β) την κοινωνική πολιτική, γ) την κοινωνική δικτύωση, δ) την ισότητα 

των φύλων, ε) την αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών, στ) τον εθελοντισμό, ζ) τη μεταφορά και την 

προσβασιμότητα, φιλικές πόλεις και αστικό περιβάλλον προς τους ηλικιωμένους, ασφάλεια, η) τη 

φυσική άσκηση και τον αθλητισμό, θ) τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, ι) τις Νέες Τεχνολογίες, την 

ψηφιακή εκπαίδευση και τον εγγραμματισμό των ηλικιωμένων. 

Αυτές οι προτάσεις υλοποιούνται -σε κάποιο βαθμό- μέσω ορισμένων πρακτικών και πρωτοβουλιών 

που   στοχεύουν   στη   διαχείριση   της   ενεργούς   γήρανσης   του   πληθυσμού:   προγράμματα   που 

βασίζονται στις αρχές του Α.Η.Α. υλοποιούνται και βασίζονται στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού του δημόσιου τομέα και στην αξιοποίηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών: 

α) την ενσωμάτωση και συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία μέσω  των Κέντρων Ανοικτής 

Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)· Το ΚΑΠΗ παρέχει όλες τις μορφές οργανωμένης αναψυχής, 

ιατρικής    περίθαλψης,    φυσικοθεραπείας,    επαγγελματικής    θεραπείας,    κοινωνικής    εργασίας, 

νοσοκομειακής περίθαλψης και κάθε είδους υλικών και ηθικών υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, 

β) την προώθηση μιας θετικής εικόνας της γήρανσης και του ρόλου των ηλικιωμένων στην κοινωνία 

μέσω στοχευμένων εκστρατειών, 

γ)  την  υποστήριξη  των  οικογενειών  που  φροντίζουν  τους  ηλικιωμένους  και  την  ενθάρρυνση  

της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. 
 
 

Συμπέρασμα 

Η  Ελλάδα  παρουσιάζει  χαμηλή  κατάταξη  μεταξύ  των  χωρών  που  είναι  φιλικές  προς  την  ενεργό 

γήρανση (Global Age Watch 2015). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν: α) οι αλλαγές στις εθνικές 

προτάσεις  και  οι  πολιτικές  για  τις  δράσεις  και  τα  έργα  θα  πρέπει  να  υλοποιηθούν  προς  την 

κατεύθυνση της υγιούς και ενεργoύς γήρανσης, β) σχέδια και δραστηριότητες που υιοθετούνται από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ και τοπικές οντότητες, σχετικά με την ενίσχυση της ενεργούς 

και υγιούς γήρανσης. Στην κορυφή της συζήτησης πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 

περισσότερες προθέσεις και δυνατότητες ώστε οι ηλικιωμένοι να συμμετέχουν τόσο στην οικονομία 

όσο  και  στην  κοινωνία,  να  έχουν  μια  υγιή,  ανεξάρτητη  και  ποιοτική  ζωή  και  να  δημιουργήσουν 

συνθήκες για μια ενεργό και υγιή γήρανση. Αυτή η μη χρησιμοποίησή τους οφείλεται στην έλλειψη 

κεντρικού συντονισμού και διαχείρισης προγραμμάτων με μετρήσιμους στόχους παράλληλα με την 

απουσία κοινού εθνικού πλαισίου δράσεων. 
 
 

 

4.6  Ιταλία. Προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση 
 
 

Εάν, αρχίζοντας από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι πολιτικές για την υλοποίηση της ενεργούς γήρανσης 

φαίνονται να διατυπώνονται ως οδηγίες γενικής πολιτικής, η προώθηση ομοιογενών πολιτικών στις 

διάφορες   χώρες   χαρακτηρίζεται   κυρίως   από   μια   ερμηνεία   της   ενεργούς   γήρανσης   που
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προσανατολίζεται να ελέγξει τον ρόλο των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας ή τη βαρύτητά τους 

στο  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης.  Μια  τέτοια  όμως  κατεύθυνση  μπορεί  να  είναι  λιγότερο 

αποτελεσματική από τη διάρθρωση στοχοθετημένων παρεμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις 

τοπικές  διαφοροποιήσεις.  Στην  περίπτωση  της  Ιταλίας  ο  χώρος  που  αφήνεται  ανοιχτός  από  τις 

δημόσιες πολιτικές καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από χιλιάδες παρεμβάσεις και έργα από ιδιωτικές 

κοινωνικές οργανώσεις. 

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει μια αξιοσημείωτη περιφερειακή διαφοροποίηση (εξαρτάται εν μέρει από 

το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες των περιφερειών περιλαμβάνουν την παρέμβαση στον τομέα της 

υγείας και αυτό είναι πολύ σχετικό για τα προγράμματα της ενεργούς γήρανσης). Μια μελέτη INRCA 

-   Επιστημονικό   Ινστιτούτο   Νοσηλείας   και   Θεραπείας   (Principi   et   al.,   2016)   εστιάστηκε   στη 

χαρτογράφηση,  την  ανάλυση  και  την  αξιολόγηση  περιφερειακών  νόμων  (συμπεριλαμβανομένων 

νομικών προτάσεων) επί του θέματος. Η μελέτη έδειξε ότι μόνο σε τέσσερις ιταλικές περιφέρειες 

(Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria και Umbria) έχουν ένα νόμο σε ισχύ που ρυθμίζει την ενεργό 

γήρανση με κάθετο τρόπο παρέχοντας έτσι οργανικές παρεμβάσεις για το σκοπό αυτό. Μεταξύ των 

υπόλοιπων 16 περιφερειών, μόνο σε πέντε (Basilicata, Campania, Piedmont, Σαρδηνία και Σικελία) 

υπάρχουν ένα ή περισσότερα νομοσχέδια με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Ακόμη, σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, στην τρίτη έκθεση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την 

εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή του διεθνούς σχεδίου της Μαδρίτης για τις δράσεις γήρανσης και 

τις σχετικές περιφερειακές στρατηγικές εφαρμογής, ελλείψει σαφών συγκεκριμένων δράσεων, είναι 

(για  πολλοστή  φορά)  γενικά  τονισμένο  ότι  αυτή  η  εφαρμογή  «επί  του  παρόντος  έχει  ορισθεί» 

(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, 2017). 

Ένα,  επίσης,  από  τα  αποτελέσματα  των  παρεμβάσεων  της  ΕΕ  που  εγκρίθηκαν  το  2012  ήταν  

η κατασκευή   του   δείκτη   ενεργούς   γήρανσης.   Με   βάση   αυτόν   τον   δείκτη,   το   2014   η   

Ιταλία κατατάσσεται 14η από τις 28 ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης της χώρας είναι ιδιαίτερα χαμηλός 

στην 

«απασχόληση» (19η θέση, με προηγούμενη όμως την 22η το 2013) και στην «αυτονομία» (17η θέση, 

από την 19η θέση) ενώ σημαντική πρόοδος εμφανίζεται στην κοινωνική συμμετοχή (πρώτη θέση με 

την Ιρλανδία), κυρίως χάρη στην εξαιρετική φροντίδα  που δείχνουν οι ηλικιωμένοι τη χώρας στα 

παιδιά και στα εγγόνια τους. Πρακτικά οι ηλικιωμένοι είναι συχνά παππούδες με πλήρη απασχόληση 

και αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενεργό γήρανσή τους. 

Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την κατασκευή του δείκτη ενεργούς γήρανσης δείχνουν, 

όπως  συμβαίνει  συχνά  στην  Ιταλία,  ότι  η  απουσία  κοινωνικών  πολιτικών  δημιουργεί  ανεπίσημα 

φαινόμενα εξαιρετικής σημασίας, όπως η δέσμευση για εθελοντικές δραστηριότητες και, πάνω από 

όλα, εσωτερική αυτοδιοργάνωση σε οικογένειες, με τους ηλικιωμένους να ασχολούνται πλήρως με 

τη φροντίδα των παιδιών και των εγγονιών. 

Παράλληλα με αυτές τις παρατηρήσεις, είναι χρήσιμο να προσθέσουμε ότι ορισμένοι στόχοι που 

συνδέονται με την ενεργό γήρανση, όπως η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, λείπουν εντελώς από 

τις  εθνικές  ή  τοπικές  δημόσιες  πολιτικές,  ενώ  βρίσκονται  στα  σχέδια  ιδιωτικών  κοινωνικών 

οργανώσεων.
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Συμπέρασμα 

Η ενεργός γήρανση στην Ιταλία αποτελεί ζήτημα που περιορίζεται σήμερα σε πτυχές που σχετίζονται 

με  την  αγορά  εργασίας  και  την  κοινωνική  ασφάλιση.  Παρά  τη  μετάβαση  των  σχεδίων  και  των 

εγγράφων της ΕΕ, το υπόλοιπο σύστημα παρεμβάσεων εξακολουθεί να είναι ελλιπές και σε μεγάλο 

βαθμό αφήνεται στην πρωτοβουλία του τρίτου τομέα.
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5.   Σενάρια   και   οδηγίες   σχετικά   με   την   αντιμετώπιση   συγκεκριμένων 

συνθηκών 
 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συλλογή παραδειγματικών κατευθυντήριων γραμμών σεναρίου 

για τους επαγγελματίες και τους εκπαιδευτές ενδυναμώνοντάς τους σε πολύ πρακτικό επίπεδο και 

παρέχοντάς  τους  μεγάλη  ικανότητα  όταν  ασχολούνται  με  συγκεκριμένες  συνθήκες,  όπως  λ.χ.  

οι ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα υγείας και εμπόδια και πώς μπορούν να 

συμπεριλάβουν ψηφιακά παιχνίδια για αυτά. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2012 και τα έγγραφα της ΕΕ για την παράταση του επαγγελματικού 

βίου   προσδιορίζουν   τη   δυσκολία   πρόσβασης   στις   ΤΠΕ   μεταξύ   των   παραγόντων   ευπάθειας 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014 : 562: FIN). 

Σε ορισμένες χώρες αυτό είχε άμεσες συνέπειες στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, σε άλλες δεν 

μεταφράστηκε σε καθορισμένες δημόσιες δράσεις, αλλά έδωσε χώρο σε ιδιωτικά κοινωνικά έργα 

(Bini, P., Lucciarini, S. "Barriere e opportunitàall'implementazione di politie di invecchiamento: una 

prospettivacomparataeuropea", Ευρωπαϊκά Κείμενα για τη Νέα Πρόνοια, αριθ. 16 - 2011. Zaidi, Α., 

Zolyomi, Ε." Η ενεργός γήρανση: ποιες είναι οι διαφορετικές εμπειρίες στις χώρες της ΕΕ; Ευρωπαϊκά 

κείμενα Για τη Νέα Πρόνοια, Ν. 19- 2012; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017), έκθεση 

για την Ιταλία για τρίτη επανεξέταση και κύκλο αξιολόγησης της εφαρμογής του Διεθνούς Σχεδίου 

Δράσης   για   τη   Γήρανση   της   Μαδρίτης   και   της   στρατηγικής   περιφερειακής   εφαρμογής   της 

(MIPAA/RIS) 2012-2017, το Ministero del del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Roma). 
 

 
 
 

5.1 Οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία των ηλικιωμένων με 

κίνδυνο αδυναμίας 
 
 

Για ηλικιωμένους με περιορισμένη κινητικότητα 

-  Η ανάγνωση  μπορεί να  είναι μια  ενδιαφέρουσα  δραστηριότητα για  ηλικιωμένους με  μειωμένη 

κινητικότητα. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τη μνήμη, να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τον ύπνο και 

να καθυστερήσει τη γνωστική εξασθένηση. Μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς αναγνώστες, 

ηχητικά βιβλία ή διαδικτυακές πληροφορίες. 

 Συμβουλή:  Παρέχετε  βοήθεια  στο  σπίτι  για  να  χρησιμοποιήσετε  τις  συσκευές  ΤΠΕ  ή  να 

παρέχετε υποστήριξη για να πάτε προς και από τη δραστηριότητα. 

 Συμβουλή:  Η  τιμή  των  συσκευών  και  τα  κριτήρια  επιλογής  μεταξύ  των  προσφορών  στην 

αγορά μπορεί να αποτελέσουν ένα ακόμα εμπόδιο: η παροχή ενδείξεων κατά την αγορά ή η 

ενοικίαση των απαραίτητων συσκευών μπορεί να είναι σημαντική. 

-   Οι   σωματικές   ασκήσεις   είναι   σημαντικές,   ειδικά   για   τους   ηλικιωμένους   με   περιορισμένη 

κινητικότητα.
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 Συμβουλή:  Τα  προγράμματα  ασκήσεων  στο  διαδίκτυο  μπορούν  να  βοηθήσουν  όταν  οι 

ηλικιωμένοι   δεν   ενδιαφέρονται   να   κάνουν   σωματικές   δραστηριότητες   σε   ομάδα   ή 

γυμναστήριο. 

- Όταν οργανώνονται μαθήματα ΤΠΕ· δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην (φυσική) προσβασιμότητα της 

τοποθεσίας. 

  Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση με ένα αναπηρικό καρότσι ή με ένα περιπατητή; 

  Οι πίνακες υπολογιστών είναι προσβάσιμοι; 

  Οι οθόνες υπολογιστών είναι αρκετά μεγάλες ώστε να παρέχουν μεγάλες γραμματοσειρές; 

  Είναι γνωστή η τοποθεσία από τους ηλικιωμένους; Και ξέρουν πώς να φτάσουν εκεί; 
 

 
 

Για τους ηλικιωμένους που χρειάζονται ψυχική υποστήριξη 

-  Όταν  διοργανώνονται  μαθήματα  ΤΠΕ:  δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  υποστήριξη  των 

ηλικιωμένων για τους οποίους αμφισβητητείται το πνευματικό ή γνωστικό επίπεδο. 
 

 

-  Κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος:  δώστε  μια  εξήγηση  για  τη  μεγάλη  οθόνη  και  μια 

κατευθυντήρια οδηγία βήμα προς βήμα για κάθε υπολογιστή. 
 

 

-  Συνδυάστε  μια  τάξη  ΤΠΕ  με  ένα  κοινωνικό  γεγονός:  τη  δυνατότητα  να  καθίσετε  και  

να μιλήσετε μετά το μάθημα. 
 

 

-   Όταν   παρέχονται   πληροφορίες,   είναι   σημαντικό   οι   ηλικιωμένοι   να   κατανοούν   τις 

πληροφορίες. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο «διδάσκω προς τα πίσω» ρωτώντας τους τι έχουν 

καταλάβει για μια συγκεκριμένη εξήγηση, για να ελέγξετε ότι η εξήγηση ήταν σαφής. 
 
 

Για ηλικιωμένους με περιορισμένα κοινωνικά δίκτυα 

-  Ένα  κατοικίδιο  μπορεί να  βοηθήσει τον  ηλικιωμένο  να  βγει έξω, για παράδειγμα  για  βόλτα 

σκύλου. Αυτό θα υποστηρίξει κοινωνικές συνομιλίες με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Ένα gps- 

app στο smartphone μπορεί να παρακινήσει να ανακαλύψει νέους περιπάτους στο περιβάλλον. 
 

 

- Συμπεριλάβετε τους ίδιους τους ηλικιωμένους στο να συζητήσουν πώς να κάνουν τη διαδρομή 

πιο προσιτή για διαφορετικά προφίλ. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα «Αν δεν ξέρεις, δεν είσαι» 

(http://www.senonsainonsei.org/),  συλλέγεται  αρχικά  ένας  προβληματισμός  σχετικά  με  τις 

προσδοκίες, τα κίνητρα και τις προηγούμενες ικανότητες μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο στη 

συνέχεια συζητείται κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος. 
 

 

- Παροχή υποστήριξης ΤΠΕ δωρεάν ή με χαμηλό κόστος, ώστε να προσεγγίσει όσο το δυνατόν 

περισσότερους ηλικιωμένους. Όταν δεν είναι δυνατόν, να ‘χτιστούν’ συστήματα ανταλλαγής ή 

συλλογικής χρήσης.

http://www.senonsainonsei.org/
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-  Κάνοντας  τους  νέους  να  εκτελέσουν  τα  μαθήματα  είναι  ένα  μεγάλο  πλεονέκτημα,  αλλά 

παρουσιάζει κινδύνους: οι ηλικιωμένοι είναι ευτυχείς στο να συνεργαστούν με τους νέους, 

αλλά και οι δύο μπορεί να μην είναι εντελώς άνετοι. Η καλύτερη προϋπόθεση είναι όταν 

υπάρχουν διαμεσολαβητές.    Για    παράδειγμα,    στο    έργο    Fondazione    Mondo    Digitale    

στη    Ρώμη (https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento- 

attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151), 

τα μαθήματα γίνονται στα σχολεία και οι δάσκαλοι ενεργούν ως διαμεσολαβητές και 

επιτηρητές. 
 
 

Παραδειγματικό σενάριο 

Ο κ. Χ είναι 88 ετών. Πηγαίνει στον γενικό ιατρό τακτικά κάθε τρεις μήνες για παρακολούθηση μιας 

μέτριας υψηλής αρτηριακής πίεσης και για υπερχοληστερολαιμία.  Προσέχει τη διατροφή του και 

αποφεύγει τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και υπερ-θερμίδες. Ζει μαζί με τη σύζυγό 

του. Δεν  εγκαταλείπει ποτέ  το  σπίτι του επειδή αισθάνεται πολύ κουρασμένος  για να  κινηθεί. Η 

σύζυγός του ρωτά αν τα ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής καθημερινής 

δραστηριότητας για τον σύζυγό της (υπόθεση εμπνευσμένη από το Frailty.net) 
 
 

Δράσεις που πρέπει να εξεταστούν 

- Υπάρχει υπηρεσία ΤΠΕ ή υποστήριξη ΤΠΕ στο σπίτι, για να καθοδηγήσει αυτό το άτομο  στα 

πρώτα ψηφιακά του βήματα; 
 

 

- Κατά τη λήψη των πρώτων ψηφιακών βημάτων του, μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τον 

καθοδηγήσει σε κοινωνικές εφαρμογές, να έλθει σε επαφή με συναδέλφους ή συγγενείς όταν 

μένει στο σπίτι; 
 

 

- Επειδή ο άνθρωπος παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση υγείας του, είναι οι εφαρμογές 

για υγιεινή ζωή χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για αυτόν; 
 

 

-  Επειδή  ο  άνθρωπος  δίνει  προσοχή  στη  διατροφή  του,  μπορεί  οι  εφαρμογές  και  τα 

προγράμματα μαγειρικής να είναι αντικείμενα ενδιαφέροντα για αυτόν; 
 

 

- Δεδομένου ότι πρέπει να παίρνει φάρμακα τακτικά, μπορεί μια εφαρμογή που βοηθάει να 

θυμάται το χρόνο και τις δόσεις των φαρμάκων να τον βοηθήσει; 
 

 

- Υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο να ξαναρχίσει να 

κινείται και να εκτελεί σωματική δραστηριότητα; 
 

 

-  Συμβουλέψτε  τον  άνθρωπο  να  δουλεύει  στον  υπολογιστή/  tablet  κατά  τη  διάρκεια  

της ημέρας και να μη χρησιμοποιεί την οθόνη το βράδυ, ώστε να αποφύγει προβλήματα 

ύπνου. 
 

 

https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
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- Όταν παρακολουθεί μαθήματα ΤΠΕ (μπορεί να συνοδεύεται από τη σύζυγό του), η θέση και 

τα γραφεία πρέπει να είναι προσβάσιμα από αναπηρικά καροτσάκια.
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5.2 Οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία των ηλικιωμένων με 

κίνδυνο υποσιτισμού 

 
Ο  υποσιτισμός  πλήττει  δισεκατομμύρια  ανθρώπους  παγκοσμίως.  Ορισμένοι  πληθυσμοί  έχουν 

υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων τύπων υποσιτισμού ανάλογα με το περιβάλλον, τον τρόπο 

ζωής  και  τους  πόρους  τους.  Ο  υποσιτισμός  είναι  μια  κατάσταση  που  προκύπτει  από  έλλειψη 

θρεπτικών ουσιών ή από υπερκατανάλωση συγκεκριμένων ουσιών. 

Οι τύποι υποσιτισμού περιλαμβάνουν: 

• Υποσιτισμός: αυτός ο τύπος κακής σίτισης προκύπτει από το να μην λαμβάνετε αρκετές 

πρωτεΐνες, θερμίδες ή μικροθρεπτικά συστατικά. Αυτό οδηγεί σε χαμηλό βάρος (για ύψος), 

ύψος για την ηλικία (εμποδίζει την αύξηση) και το βάρος για την ηλικία (κάτω από το βάρος). 

•  Υπερσιτισμός:  η  υπερκατανάλωση  ορισμένων  θρεπτικών  συστατικών,  όπως  πρωτεΐνες, 

θερμίδες  ή  λίπος,  μπορεί  επίσης  να  οδηγήσει  σε  υποσιτισμό.  Αυτό  συνήθως  έχει  ως 

αποτέλεσμα το υπερβολικό βάρος ή την παχυσαρκία. 

Τα άτομα που υποσιτίζονται συχνά έχουν  ανεπάρκεια στις βιταμίνες και στα  μεταλλικά στοιχεία, 

ιδιαίτερα  στον  σίδηρο,  τον  ψευδάργυρο,  τη  βιταμίνη  Α  και  το  ιώδιο.   Εντούτοις,  η  έλλειψη 

μικροθρεπτικών συστατικών μπορεί επίσης να συμβεί με υπερκατανάλωση. Είναι πιθανό να είναι 

υπέρβαροι ή παχύσαρκοι από την υπερβολική κατανάλωση θερμίδων, αλλά να μη παίρνουν αρκετές 

βιταμίνες  και  μέταλλα  ταυτόχρονα.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  τα  τρόφιμα  που  συμβάλλουν  στην 

υπερκατανάλωση τροφής, όπως τα τηγανητά και τα ζαχαρούχα τρόφιμα, τείνουν να είναι υψηλά σε 

θερμίδες και λίπος αλλά χαμηλά σε άλλα θρεπτικά συστατικά. 

Ο υποσιτισμός πλήττει τους ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά ορισμένοι πληθυσμοί 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Για παράδειγμα, υπάρχουν ηλικιωμένοι ενήλικες, ιδιαίτερα εκείνοι 

που ζουν μόνοι ή έχουν αναπηρίες. Οι έρευνες δείχνουν ότι έως και 22% των ενηλίκων μεγαλύτερης 

ηλικίας είναι υποσιτισμένοι και πάνω από το 45% κινδυνεύουν από υποσιτισμό. 

Ο υποσιτισμός σε μεγαλύτερους ενήλικες μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα υγείας, 

όπως τα εξής: 

• Μη σκόπιμη απώλεια βάρους 

• Κούραση και κόπωση (αίσθημα έλλειψης ενέργειας) 

• Μυϊκή αδυναμία ή απώλεια δύναμης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώσεις, οι οποίες θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν σπασμένα οστά ή κατάγματα 

• Κατάθλιψη 

• Προβλήματα με τη μνήμη 

• Ένα ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό δυσκολεύει το σώμα να καταπολεμά τις λοιμώξεις. 

• Αναιμία 

Χάρη  στα  ψηφιακά  παιχνίδια  και  τα  ψηφιακά  μαθήματα  οι  μεγαλύτεροι  ενήλικες  μπορούν  να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους για υγιεινά τρόφιμα και ευεξία. Ειδικότερα, η χρήση ΤΠΕ  θα αυξήσει 

την προσοχή τους στη διατροφή και θα ενθαρρύνει τις πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων. Τα καλύτερα 

τρόφιμα είναι αυτά που είναι γεμάτα από θρεπτικά συστατικά, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά
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ολικής  αλέσεως  και  άπαχα  κρέατα.  Βοηθήστε  τους  ηλικιωμένους  να  περιορίσουν  την  πρόσληψη 

στερεών    λιπών,    σακχάρων,    αλκοολούχων    ποτών    και    αλατιού.    Προτείνετε    τρόπους    να 

αντικαταστήσετε τα λιγότερο υγιεινά τρόφιμα με πιο υγιεινές επιλογές. 

Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό μάθημα  που μπορεί να τους προτείνει να  τσιμπήσουν   υγιεινά 

τρόφιμα είναι ένας καλός τρόπος για να  αποκτήσουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά και θερμίδες 

μεταξύ  των  γευμάτων.  Μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  και  για  μεγαλύτερους  ενήλικες  που 

γρήγορα χορταίνουν στα γεύματα. 

Χάρη στα ψηφιακά παιχνίδια, οι ηλικιωμένοι θα μάθουν να κάνουν το φαγητό να έχει καλή γεύση 

ξανά. Εάν οι ηλικιωμένοι είναι σε περιορισμένη διατροφή, τα βότανα και τα μπαχαρικά μπορούν να 

βοηθήσουν στην αποκατάσταση της γεύσης στα ήπια τρόφιμα. Απλά θυμηθείτε να αποφύγετε τα 

βότανα ή τα μείγματα μπαχαρικών που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. 

Επιπλέον,  χάρη  στη  χρήση  tablet  ή  άλλων  ψηφιακών  εργαλείων,  οι  ηλικιωμένοι  θα  μπορούν  

να παρακολουθήσουν    κάποιο    βίντεο    σχετικά    με    την    υγεία    και    να    σχεδιάσουν    

κοινωνικές δραστηριότητες, να κάνουν γεύματα και να ασκήσουν μια κοινωνική δραστηριότητα. 

Ενθαρρύνετέ τους να συναντήσουν έναν γείτονα ή έναν φίλο για γεύμα. Πολλά εστιατόρια 

προσφέρουν εκπτώσεις για ηλικιωμένους. 

Η  κακή  διατροφική  κατάσταση  του  ηλικιωμένου  πληθυσμού  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα 

πρόβλεψης  της  νοσηρότητας  και  της  θνησιμότητας.  Οι  τρέχουσες  συμβουλές  απευθύνονται  σε 

επαγγελματίες που ασχολούνται με ένα ηλικιωμένο άτομο με κίνδυνο υποσιτισμού. 

Επιπρόσθετα πράγματα που θα πρέπει να εξετάσει κανείς κατά τη διδασκαλία ΤΠΕ σε άτομο με κακή 

διατροφή: 

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να παρέχετε στους ηλικιωμένους απαραίτητα συστατικά 

και υποστήριξη 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ΤΠΕ, δείξτε του/της μερικά χαρούμενα βίντεο /υλικό για να κάνει 

τη διαδικασία παιγνιώδη. Είναι καλή ιδέα να επικεντρωθείτε σε παιχνίδια και διαδραστικά υλικά 

σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τις καλές διατροφικές συνήθειες. 

Υπενθυμίστε  τους  να  έχουν  υγιεινά  σνακ  και  ισορροπημένη  διατροφή  κατά  τη  διάρκεια  των 

συνεδριών (κράκερ και τυρί, χούμους, τυρί κότατζ, τυρί κρέμας ή ντιπ, αποξηραμένα φρούτα και 

ξηρούς καρπούς, σάντουιτς γεμιστά με πρωτεΐνες, γλυκά μάφιν, κέικ και γλυκά). 

2. Η ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική 

Έχετε υπόψη να υπάρχει πάντα ένα ποτήρι νερό κοντά. Οι ηλικιωμένοι τείνουν να πίνουν λιγότερο 

και να αφυδατώνονται σε σύγκριση με τους νεότερους. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα ένα ποτήρι 

νερό σε απόσταση ενός χεριού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
 

 

3. Κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα και διαισθανθείτε αν οι ηλικιωμένοι είναι 

κουρασμένοι ή/ και χρειάζονται ξεκούραση 

Το υποσιτισμένο άτομο τείνει να γίνει πιο κουρασμένο λόγω της έλλειψης κατάλληλων βιταμινών 

και θρεπτικών ουσιών στην καθημερινή του ρουτίνα. Ο επαγγελματίας θα πρέπει να δώσει προσοχή 

στα  πρώτα σημάδια κόπωσης και να κάνει μικρά διαλείμματα. 

4.  Η  καλή  διατροφή  για  τους  ηλικιωμένους  βοηθά  στη  διδασκαλία  του/της  και  κάνει  

τη φροντίδα ευκολότερη
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Το   50%   των   ενηλίκων   μεγαλύτερης   ηλικίας   διατρέχουν   κίνδυνο   υποσιτισμού,   γι’αυτό   είναι 

σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όσους φροντίζετε και διδάσκετε να έχουν υγιεινή διατροφή. Βοηθά 

στην  πρόληψη  της  απώλειας  μυών,  υποστηρίζει  την  αποκατάσταση,  μειώνει  τον  κίνδυνο  για 

επανειλημμένες νοσηλείες και διευκολύνει τη φροντίδα. Οι ηλικιωμένοι που έχουν καλή διατροφή 

θα είναι πιο προσεκτικοί, υπομονετικοί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και θα το απολαύσουν 

καλύτερα σε σύγκριση με άλλους ηλικιωμένους. 

5. Μείνετε υγιείς οι ίδιοι με σωστή διατροφή 

Όταν φροντίζετε ή παρέχετε διδασκαλία ΤΠΕ σε υποσιτισμένο άτομο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

μην ξεχνάτε τη σωματική και ψυχολογική υγεία του φροντιστή και του επαγγελματία. Μερικές φορές 

οι επαγγελματίες είναι τόσο απορροφημένοι από τη φροντίδα και την εργασία των ηλικιωμένων, έτσι 

ώστε να μπορούν να ξεχάσουν τον εαυτό τους. 

Τρώγοντας υγιεινά είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε τη δύναμή σας, την ενέργεια, την 

αντοχή και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Είναι επίσης ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που 

μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε θετικοί. 

6. Ξεκουραστείτε. Επαναφορτίστε. Αναπαυθείτε. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει λίγο χρόνο για να ενεργοποιηθείτε εκ νέου ή να ζητήσετε βοήθεια. Η 

φροντίδα και η διδασκαλία σε ένα άτομο με προβλήματα διατροφής μπορεί να είναι αγχωτικό και 

παίρνοντας μια ανάσα εξασφαλίζετε ότι θα είστε έτοιμοι να αναλάβετε τις μελλοντικές προκλήσεις. 
 
 

 

5.3 Οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία των ηλικιωμένων με 

κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ MELCO 

Ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη 

φροντίδα των ηλικιωμένων αναλήφθηκε πρόσφατα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 

έργο  είχε  τίτλο:  Κινητή  ηλικιωμένη  κοινότητα  διαβίωσης  (MELCO):  Η  ανάπτυξη  του  κοινωνικού 

κοινοτικού   μοντέλου.   Το   Πανεπιστήμιο   χρησιμοποίησε   μια   εφαρμογή   για   κινητά,   ειδικά 

σχεδιασμένη  για  τους ηλικιωμένους  και προσπάθησε  να  εντοπίσει εμπόδια  και περιορισμούς  σε 

μεγάλης  κλίμακας  εκτέλεση  και  εφαρμογή  στην  κοινότητα·  με  βάση  μια  λεπτομερή  συνέντευξη 

βασιζομένη   σε   ερωτηματολόγια   και   τρεις   άξονες   να   λαμβάνονται   υπόψη:   α)   οντολογία,   

β) οικολογική  θεωρία  και  γ)  αναλύσεις  κοινωνικών  δικτύων  και  συστημάτων  πληροφοριών  για  

την ανάπτυξη  του  κοινωνικού  μοντέλου  κοινότητας.  Τέσσερις  ηλικιωμένες  γυναίκες  συμμετείχαν  

ως αντικείμενο μελέτης για την πλοήγηση στο εικονικό σύστημα. Οι συμμετέχοντες απάντησαν 

επίσης σε ένα σύντομο κλειστό ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου και οι συζητήσεις 

με τους  συμμετέχοντες  έδειξαν  ότι  οι  ηλικιωμένοι  βρήκαν  το  κινητό  σύστημα  χρήσιμο,  εύκολο  

στη χρήση,  και  εξέφρασαν  την  πεποίθησή  τους  ότι  η  πραγματική  χρήση  του  θα  τους  βοηθήσει  

να παραμείνουν   ενεργοί.   Επιπλέον,   η   ανησυχία   των   συμμετεχόντων   σχετικά   με   την   

κοινωνική απομόνωση ή την εξάρτηση από τους άλλους φάνηκε να περιορίζεται μέσω της χρήσης 

της κινητής τεχνολογίας.
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(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempSt 

ate/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf) 
 
 

 
5.4 Οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία των ηλικιωμένων με 

κίνδυνο άνοιας ή γνωστικά προβλήματα 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRANKIT 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου σχεδιάστηκε μια καινοτόμος πλατφόρμα κοινωνικής επικοινωνίας με 

τη  μορφή  ενός  ηλεκτρονικού  ‘γραφείου  βοήθειας’,  το  οποίο  θα  υποστηρίζεται  από  εθελοντές 

(παππούδες-ηλικιωμένους πολίτες) και που θα προσφέρει διαδικτυακό τόπο δημόσιας συνομιλίας 

για  ιδιωτική  ή  ομαδική  συζήτηση.  Η  κοινοπραξία  του  προγράμματος  απαρτιζόταν  από  πέντε 

εταίρους: το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου (Γερμανία), το 

Emphasis  Center  (Κύπρος),  το  Ίδρυμα  EuroEd  (Ρουμανία)  και  το  Εθνικό  Κέντρο  Επιστημονικής 

Έρευνας  "Demokritos"  (Ελλάδα).  Το  έργο  GRANKIT  επικεντρώθηκε  σε  δύο  ομάδες-στόχους:  τους 

παππούδες  και  τα  εγγόνια.  Η  ενεργός  γήρανση,  ο  ψηφιακός  εγγραμματισμός  και  η  αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών προωθήθηκαν μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός καινοτόμου κύκλου 

κατάρτισης  ΤΠΕ,  που  ενίσχυσε  τις  δεξιότητες  ψηφιακού  εγγραμματισμού  των  ηλικιωμένων  και 

στήριξε  την  απόκτηση  των  βασικών  ψηφιακών  ικανοτήτων  που  κρίνονται  απαραίτητες  για  τους 

ηλικιωμένους και για τη συμμετοχή τους σε ένα εξαιρετικά τεχνολογικό σύγχρονο  κόσμο. 

(https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf) 
 
 

5.5 Οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία των ηλικιωμένων με 

κίνδυνο πτώσεων 

 
Ως   γενική   παραδοχή,   οι   πτώσεις   αποτελούν   κυρίαρχη,   παγκόσμια   αιτία   τραυματισμού   σε 

ηλικιωμένους και μελέτες – από τη μία - έχουν δείξει το μέγεθος αυτού του προβλήματος ενώ οι 

αναλύσεις - από την άλλη - έχουν δείξει ότι η πρόβλεψη των πτώσεων για τους ηλικιωμένους μπορεί 

να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από πολυπαραγοντικά προγράμματα πρόληψης πτώσεων. Ένα 

σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα των κινδύνων πτώσης είναι ότι η λειτουργικότητα και η ποιότητα 

ζωής μπορεί να επιδεινωθεί δραστικά μετά από μια πτώση· οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί επίσης 

να φοβούνται μην πέσουν πάλι, ο φόβος τους οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα λόγω της απώλειας 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον, υπάρχουν ηλικιωμένοι που μπορεί ακόμη και να αποφεύγουν ορισμένες 

καθημερινές  δραστηριότητες  (π.χ.  ψώνια,  καθαρισμός),  ενώ  λόγω  του φόβου  και  της  μειωμένης 

δραστηριότητάς τους μπορεί ταυτόχρονα να αυξηθούν η ακαμψία των αρθρώσεων και η αδυναμία 

μαζί με την περαιτέρω μειωμένη κινητικότητα. 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτές, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με 

ηλικιωμένους ενήλικες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σημεία όταν κάνουν χρήση των ΤΠΕ 

στις πρακτικές τους:

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf
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1.  Αποτρέποντας  ή  μειώνοντας  τον  αριθμό  των  μελλοντικών  πτώσεων  και  των  πτώσεων  που 

σχετίζονται  με  τραυματισμούς  και  επιπλοκές,  διατηρώντας  ταυτόχρονα  τη  λειτουργία  και  την 

ανεξαρτησία των ηλικιωμένων: 

 Γενικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σχετικά με τη μείωση των κινδύνων πτώσης (π.χ. 

τακτική εξέταση όρασης, κατάλληλες επιλογές υποδήματος κ.λπ.). 

 Συγκεκριμένες  συμβουλές  πρέπει  συμπεριληφθούν  σχετικά  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  

οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα φάρμακά τους με ασφάλεια. 

 Η  παρακολούθηση  της  φαρμακευτικής  αγωγής  πρέπει  να  είναι  μια  κοινή  στρατηγική  (το 

συμπλήρωμα της βιταμίνης D πρέπει να ελέγχεται). 

 Οι   ηλικιωμένοι   πρέπει   να   γνωρίζουν   τους   περιβαλλοντικούς   κινδύνους   γύρω   τους 

(κατασκευή    κατοικιών)·    οι    ΤΠΕ    πρέπει    να    χρησιμοποιούνται    για    την    κατάλληλη 

περιβαλλοντική /οικιακή διαχείριση. Πρέπει να γίνει επίσης η χαρτογράφηση των κινδύνων 

πτώσης μέσα και γύρω από το σπίτι. 

2. Βοηθώντας τους ηλικιωμένους που αναφέρουν περισσότερες από μία πτώσεις/ ή ένα πρόβλημα 

ισορροπίας ή με το βάδισμα: 

 Οι   επαγγελματίες   και   οι   εκπαιδευτές   πρέπει   να   χρησιμοποιούν   εκτιμήσεις   πτώσης 

(ψηφιακές, ηλεκτρονικές) για τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου και τις περαιτέρω 

ευκαιρίες για τη μείωση των κινδύνων. 

 Η  αυτοπεποίθηση  των  ηλικιωμένων  κατά  των  πτώσεων  πρέπει  να  αναδομηθεί  μέσω  της 

καταπολέμησης της κατάθλιψης και των γνωστικών ασκήσεων. Οι ΤΠΕ έχουν επίσης κεντρικό 

ρόλο εδώ. 

3.   Οι   πτώσεις   απειλούν   την   ανεξαρτησία   των   ηλικιωμένων,   προκαλώντας   ατομικές   και 

κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 

 Η   διατήρηση   –όσο   περισσότερο   γίνεται-   της   ανεξαρτησίας   των   ηλικιωμένων   είναι   

ο σημαντικότερος παράγοντας στη γεροντολογία και στην προώθηση της ποιότητας ζωής και 

υγείας. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσανατολίζονται στη χρήση της εκπαίδευσης για 

την υγεία και της παροχής συμβουλών στον τομέα της υγείας μέσω ψηφιακών μέσων. 

 Στον τομέα της υγείας και ειδικότερα στην πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους, η 

χρήση των ΤΠΕ μέσω συστημάτων πληροφοριών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην 

ανεξαρτησία αυτών των ανθρώπων· οι ηλικιωμένοι που καθοδηγούνται από ένα ψηφιακό 

πρόγραμμα μπορούν να μάθουν πώς να αποτρέψουν τις πτώσεις και τα ατυχήματα και στη 

συνέχεια να αισθάνονται ανεξάρτητοι, αποτρέποντας θέματα πτώσης ή / και να ασχολούνται 

με τα όποια θέματα υγείας. 
 
 

Παραδειγματικό σενάριο 

Ο κύριος Jones είναι 78 χρονών: έχει υπάρξει ένα ενεργό άτομο ως τη στιγμή που είχε την πρώτη 

του πτώση έξω από το σπίτι του πριν από ένα χρόνο. Τα παιδιά του έχουν αναφέρει ότι μπορεί να 

βίωσε κάποιες ακόμα πτώσεις χωρίς- ωστόσο- σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά φαίνεται απρόθυμος 
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να  τις  αναφέρει  επειδή  αποδίδει  την  πτώση  στη  διαδικασία  γήρανσης  ή  γιατί  φοβάται  ότι  στη 

συνέχεια θα περιοριστεί στις δραστηριότητές του.
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Τα παιδιά του ρωτούν αν υπάρχει/ υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να ωφεληθεί από τη 

χρήση των ΤΠΕ. 

Σημεία δράσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Έχει  λάβει  ποτέ  μαθήματα  σχετικά  με  τη  χρήση  των  ΤΠΕ  για  να  τον  βοηθήσουν  να 

αντιμετωπίσει τα απαραίτητα βήματα είτε για την αποφυγή των πτώσεων, των επιπτώσεων 

των πτώσεων είτε για την αναγκαιότητα της χρήσης; 

 Συμμετέχει  σε  οποιαδήποτε  δίκτυα  ή  έχει  αναπτύξει  κάποιο  είδος  κοινωνικής  δικτύωσης 

μέσω της χρήσης τεχνολογίας που θα τον βοηθήσει - άμεσα ή έμμεσα - με τους φόβους των 

περιορισμών και της θεσμοθέτησης; 

 Υπάρχει  η  πιθανότητα  μέσω  των  ΤΠΕ  να  μπορεί  να  λάβει  υποστήριξη  και  πληροφορίες 

σχετικά   με   τους   κινδύνους   πτώσης,   την   πρόληψη   των   πτώσεων,   την   αναγκαιότητα 

αναφοράς, την ψυχολογική ενδυνάμωση; 

 Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον καθοδηγήσει σε ανάλογες πρακτικές- μέσω ψηφιακών 

μέσων και επιλογών τεχνολογίας - και να βοηθήσει με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, πέρα 

από τους συγγενείς του; 
 
 
 

6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

 

Οι  ευρωπαϊκές  οδηγίες  για  τον  ψηφιακό  εγγραμματισμό  και  την  ενεργό  γήρανση  καθορίζουν  

σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με το θέμα αυτό. 

Επιπλέον, κάθε χώρα δίνει συγκεκριμένες εμφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική ώστε να προσαρμόσει 

τη γενική πολιτική στις ανάγκες του γηραιού πληθυσμού της χώρας. Μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι έχουν δημιουργηθεί  ήδη  διαφορετικές  δράσεις  για  την  ενίσχυση  του  ψηφιακού  

εγγραμματισμού  των ηλικιωμένων και για την προώθηση της υγιούς και ενεργούς γήρανσης. Μια 

συνεκτική αξιολόγηση της  πολιτικής  είναι  αναγκαία  για  την  προσαρμογή  των  πολιτικών  σε  όλη  

τη  μεταβαλλόμενη δημογραφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
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