Ημερίδα
"Προβλήματα Τρίτης Ηλικίας & Διαδικτυακές Εφαρμογές"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Έργο TECHSENIOR - Technology
for assisting seniors (http://techsenior.eu/
http://techsenior.eu/ ), το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Erasmus+KA2 (Strategic
Strategic Partnerships) και υλοποιείται στην Ελλάδα από τη
εταιρεία συμβουλευτικής & ΙΤ p-consulting
p
και την Κοινωνική Επιχείρηση Κοι.Σ.Π.Ε.
«ΦΑΡΟΣ», διοργανώνεται Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Προβλήματα τρίτης ηλικίας και
διαδικτυακές εφαρμογές»,, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 & ώρα 18:00 στην Πάτρα, στο
χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Αχαΐας
Σκοπός της Ημερίδας,, είναι να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό για το πως οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου να
είναι αυτόνομα και να βελτιώσουν την καθημερινότητα
καθημερινότητα τους, για τους στόχους του Έργου
και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης νέων τεχνολογιών, το οποίο αφορά άτομα
άνω των 55 ετών που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη χρήση Η/Υ και σύγχρονων
εφαρμογών, η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει το
το Μάιο του 2018 στην Πάτρα.
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα υλοποιηθεί από τους εταίρους του Έργου στην
Ελλάδα (p-consulting
consulting & Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ») και θα παρέχεται χωρίς οικονομική
επιβάρυνση.. Μετά τη λήξη της Ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
συμπληρώσουν
πληρώσουν αίτηση συμμετοχής για τους ίδιους ή για άλλο μέλος της οικογένειας τους
που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε: -Το πρόγραμμα της Ημερίδας
Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και την Ενημερωτική
Ενημερωτική Ημερίδα μπορείτε να βρείτε:









Στην ιστοσελίδα του Έργου: http://techsenior.eu/
Στην ιστοσελίδα της π-consulting
consulting: http://www.p-consulting.gr/
Στην ιστοσελίδα του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»: http://koispe-faros.gr/
Επιπλέον, για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:
E-mail του Έργου: hello@techsenior.eu
E-mail της π-consulting: info@p-consulting.gr
info@p
E-mail του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»: info@koispe-faros.gr
ή/και στα τηλέφωνα:
2611.811.200 (p-consulting)
consulting)
2610.362.940 (Kοι.Σ.Π.Ε.
οι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»)
Η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς!
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

’’Προβλήματα τρίτης ηλικίας & διαδικτυακές εφαρμογές’’
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 |18.00 – 20.00
17:30 – 18:00: Προσέλευση
18:00: ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Χαιρετισμοί
18:10 – 19:45: ΟΜΙΛΙΕΣ
18.10 – 18.30: «Κοινωνικά προβλήματα και αυτονομία στους ηλικιωμένους» Κωνσταντίνος
Χρυσανθόπουλος: Επίτιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας
18.30 – 18.50: «Η Τεχνολογία Αρωγός στην Τρίτη Ηλικία» Καθ. Νικόλαος Αβούρης:
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
18.50 – 19.20: «Το TechSenior στην Ελλάδα» Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος & Χαριτίνη –
Μαρία Σκουλίδη: Συνιδρυτές π-consulting (εταίρος του Έργου)
19.20 – 19.30: «Κοινωνικά προβλήματα και Ψυχοπαθολογία στην τρίτη ηλικία» Στέφανος
Κούλης: Ψυχίατρος Δ/ντης ΕΚΕΨΥΕ Πατρών – Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» (εταίρος
του Έργου)
19.30 – 19.45: Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό
19:45: Λήξη Ημερίδας
19:45 - 20:00: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
19.45 – 20.00: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή να ενημερωθούν
αναλυτικά από τους εκπροσώπους των εταίρων

