PROJE ÜRÜNLERİ
1) Eğitim Müfredatı
2) ICT Tabanlı E-Öğrenim Modülü
3) Yaşlılar İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
Üzerine Pratik El Kitabı
4) Eğitim Materyalleri İçeriği
5) Hızlı Çözüm Merkezi Uygulaması

EĞİTİMLER
1) Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti (Belçika):
Yaşlılarımıza eğitim verecek eğitmenlerin mesleki
becerilerini geliştirmek için Türkiye’den 5,
İspanya’dan 2 ve İtalya’dan 2 eğitimci Belçika”da
7 günlük bir eğitime katılacak.
2) Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti (İtalya): Türkiye’den 5,
İspanya’dan 2 ve Belçika”dan 2 eğitimci İtalya”da
7 günlük bir eğitime katılacak.

SEMİNERLER
Projeden elde edilen sonuçları ve proje ürünlerini
daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Burdur ve
Katanya”da (İtalya) bilgilendirme seminerleri
düzenlenecek.

SORUN
NE?
* Hem ülkemizde hem de Avrupa’da hızlı demografik değişim
yaşanmaktadır.
* Yakın gelecekte nüfusun yaklaşık üçte biri yaşlı olacak.
* Yaşlanma genellikle toplumdaki yalnızlık ve tecrit ile
ilişkilendirmekte.
* Yaşlılar yeni teknolojilere alışma ve kullanma konusunda
yeterli değiller.
* Mobil telefonları kullanma, akraba ve dostlarıyla iletişimde
kalma, haberlere ulaşma, sağlık bilgilerine, online alışveriş
yapma ve internetle ilgili diğer aktiviteleri yapmada
problemleri var.
Oysa, yaşlılara hayatboyu öğrenme fırsatları sunulursa,
yaşlanma da eğlenceli olabilir.
Proje Koordinatörü:
Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği
(BUHAYAD)
www.buhayad.org

Detaylı Bilgi için: www.ageingtogether.org

“Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)
yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan
sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.”

DİGİTAL ENGELLERİ AŞMAK:
YAŞLILAR İÇİN BİLGİSAYAR
OKURYAZARLIĞI
(BİRLİKTE YAŞLANALIM) PROJESİ
Birlikte Yaşlanalım Projesi Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin
Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında 2018 teklif çağrısı döneminde Derneğimizce hazırlanarak başvurusu yapılmış ve hibe almaya
hak kazanmıştır.
Toplam bütçesi 142.227 Avro olan projemiz 2 yıl süreyle yürütülecektir.
Derneğimiz koordinatörlüğünde yürütülen projede Burdur Mehmet Akif
Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yerel ortak, Belçika’dan PHOENIXKM BVBA, İspanya’dan Centre for the Innovation and Development of
Education and Technology, SL (CIDET) ve İtalya’dan Cpia CT1 Avrupalı
ortak olarak yer almaktadır.
“Birlikte Yaşlanalım (Ageing Together)” sloganıyla yürütülen Projemizin
amacı; 60 yaş üstü yetişkinlere temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı becerisi kazandırarak söz konusu bireylerin sosyal hayattan kopmamaları, arkadaş ve aileleriyle iletişimde kalmaları, doktor randevuları,
bankacılık işlemleri, alışveriş, hava durumu, haber kaynaklarını okuma
v.b temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine katkı sağlamaktır.
Böylece proje, 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşama katılmalarını temin
edecek, aktif yaşlanmayı ve yaşlıların sosyal içermesini destekleyecektir.

PROJECT OUTPUTS
1) Training Curriculum
2) The ICT Based E-Learning Module
3) Practical Handbook on Use of Computers
and Internet for Elderly People
4) The Content of Training Materials
5) Quick Solution Centre Application

TRAININGS
1) Short-term joint staff training event in Belgium:
In order to improve professional skills of trainers,
training course will be organized in Belgium with
participation of 5 trainees from Turkey, 2 trainees
from Spain and 2 trainees from Italy for 7 days.
2) Short-term joint staff training event in Italy: In
order to improve professional skills of trainers,
training course will be organized in Italy with
participation of 5 trainees from Turkey, 2
trainees from Spain and 2 trainees from Belgium
for 7 days.

WHAT ARE
THE ISSUES?
* There is a rapid demographic change both in Turkey and
in Europe.
* In the near future nearly a third of the population will be
elderly.
* Ageing is usually associated with loneliness and isolation,
* Elderly often feel confused when faced with new
Technologies
* They have some problems on reaching news, health
information, shopping (e-trade), and the ability to stay
in touch with distant friends and family
However ageing can also be an enjoyable experience if senior
citizens are provided lifelong learning opportunities

Project Coordinator:
Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği
(BUHAYAD)
www.buhayad.org

For more information: please visit project web site
www.ageingtogether.org

BREAKING DIGITAL BARRIERS:
BUILDING DIGITAL LITERACY
FOR ELDERLY
AGEING TOGETHER
Ageing Together Project is carried out under the European Union Erasmus+ Strategic Partnerships Programme in the field of Adult Education
call for proposal 2018. Duration of the Project is 2 years.
Project is addressed to seniors over 60 years and attempts to improve
the integration of this society group by providing them with digital literacy,
which was actually recognised as a basic human need.
Generally, elderly people have problems to reach news, health information, online shopping and to perform other internet-related activities, for
this reason the project will impart them digital skills and new learning
strategies that are likely to be used on a daily basis. Thus, the project will
ensure the participation of individuals over the age of 60 in social life and
will support active ageing and social inclusion of the elderly.
PROJECT PARTNERS:

SEMINARS
Seminars will be organized in Burdur (Turkey) and
Catania (Italy) for sharing and disseminating the
intellectual outputs realised by the project to the
relevant stakeholders.

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any
use which may be made of the information contained therein.

•Coordinator: Burdur Huzurevi Yaptırma Dernegi (BUHAYAD, Turkey)
•Burdur Mehmet Akif Ersoy Public Education Centre (Turkey)
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•Centre for the Innovation and Development of Education and
Technology, SL (CIDET- Spain)
•Cpia CT1(Italy)

