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Projekt Digital Senior Citizen koncentruje się na edukacji dorosłych i jakości 
życia seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej 
sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ, podczas gdy 
młodsze pokolenia nabywają te umiejętności praktycznie od dzieciństwa, 
starsi ludzie nie mieli takiej szansy tylko dlatego, że komputery i Internet nie 
istniały, gdy dorastali, a kompetencje cyfrowe nie były zawarte w ich 
ścieżkach edukacyjnych.

Nawet osoby z wyższym wykształceniem często należą do grupy osób o 
niskich kwalifikacjach w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Fakt ten 
poważnie ogranicza ich życie, uniemożliwiając im pełne wykorzystanie czasu 
spędzonego na emeryturze. Ponadto, obecnie najwięcej uwagi skupia się na 
kształceniu młodych ludzi i kiedy organizowane są zajęcia komputerowe dla 
seniorów, zazwyczaj nie są one w żaden sposób dostosowane do 
konkretnych potrzeb tej grupy docelowej. Są one podstawowe i techniczne, 
podobnie jak inne szkolenia IT dla początkujących, bez względu na ich wiek i 
umiejętności.

Cele projektu:

o rozszerzenie kompetencji edukatorów osób dorosłych poprzez 
przygotowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) zawierających 
innowacyjny, dostosowany do potrzeb kurs kształcenia “Digital Life”,

o poszerzanie kompetencji osób kształcących dorosłych poprzez 
zapewnienie im metodologii Digital Story Telling w szkoleniu uczniów w 
niekorzystnej sytuacji, w szczególności seniorów,

o opracowanie OZE dostosowanego do potrzeb dorosłych wychowawców i 
seniorów w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych obu grup,

o rozpowszechnianie wyników w celu dotarcia do jak największej liczby 
dorosłych nauczycieli i seniorów w całej Unii Europejskiej.

Grupy docelowe:

o edukatorzy dorosłych (w tym osoby nieprofesjonalne, pracujące w 
placówkach edukacji nieformalnej, ośrodkach kształcenia dorosłych, 
szkołach dla dorosłych, uniwersytetach III wieku, centrach społecznych, 



stowarzyszeniach, organizacjach wolontariackich, wykładowcach 
dorosłych – freelancerów) pracujących z osobami w trudnej sytuacji, 
w szczególności z osobami starszymi,

o uczniowie z grup defaworyzowanych, w szczególności seniorzy w wieku 65
lat i starsi.

Pierwsze spotkanie partnerstwa w Nice, Francja, 26-27 Październik 
2018 r.

Partnerzy podczas spotkania przedstawili swoje organizacje, omówili 
działania projektowe, aspekty finansowe, komunikację między partnerami, 
monitoring, ewaluację i plan upowszechniania. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez MITRA FRANCE.

Przed spotkaniem, partnerzy podpisali umowy. Podczas spotkania przejrzano 
i upewniono się, co do planów zarządzania, oceny i ryzyka. Dyskutowano 
również o sposobie zaangażowania dorosłych edukatorów i seniorów od 
początku trwania projektu.

Partnerzy ustalili role i obowiązki, omówili opracowanie strony internetowej 
projektu, logo, ulotki i plakaty, struktury i zawartości programu nauczania.

Partnerzy z Polski zorganizowali krótkie szkolenie z platformy AdminProject.

  

      



Śledź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/

DigitalSeniorCitizen/

Drugie spotkanie partnerstwa. Rzeszów, Polska, 21 luty 2019r.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Danmar Computers. Paweł Szmulski i
Małgorzata Mikłosz przedstawili dwie wersje programu nauczania, 
przygotowane przez partnera z Grecji (UTH), w odniesieniu do celów i 
założeń szkolenia. Następnie przedstawiono 4 krótkie prezentacje na temat 
dotychczas zrealizowanych działań dotyczących Modułów 1, 2, 3 i 4.

Partnerzy zapoznali się z wynikami ewaluacji oraz omówili szczegółowe plany
rozwoju zawartości modułów. Poza tym ocenili również aktualną współpracę i
komunikację, a w szczególności zwrócili uwagę na upowszechnianie i proces 
angażowania grup docelowych przez każdego z partnerów.

Grupa zajmująca się upowszechnianiem oceniła działania i zaproponowała 
konkretne działania, mające na celu ich poprawę. Wszyscy partnerzy zgodzili
się, że projekt DSC powinien być upubliczniony na stronie internetowej 
każdego z partnerów, a zrzuty ekranu powinny być zamieszczone na 
platformie AdminProject.

  

Następne spotkania:

Trzecie spotkanie Partnerów - 24 Maj 2019.

Czwarte spotkanie Partnerów (Grecja) – Wstępna data: 
Kwiecień 2020 

Piąte spotkanie Partnerów (Estonia) – Wstępna data: Czerwiec 
2020 

Trzecie międzynarodowe spotkanie zostanie zorganizowane w Hiszpanii 
przez C4E, w maju 2019r. Głównym jego celem będzie dokonanie analizy 
modułów przed ich testowaniem wśród dorosłych edukatorów, a także 
szczegółowe zaplanowanie tego testowania. Kolejna runda testów dla 

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


edukatorów dorosłych i seniorów, zostanie zorganizowana w formie szkolenia
podczas krótkoterminowego szkolenia we Włoszech.

Treści w języku angielskim będą gotowe i wdrożone online, a plany 
podręcznika będą przygotowane. Partnerzy zaplanują również organizację 
szkolenia. Aktualne działania i współpraca zostaną ocenione (raport 
przedstawiony przez grupę ewaluacyjną), zaplanowane zostaną kolejne 
działania obejmujące upowszechnianie oraz przygotowanie planu 
zrównoważonego rozwoju.

Działania upowszechniające

   Upowszechnianie projektu DSC podczas 
krótkoterminowego szkolenia pracowników w ramach projektu Erasmus+ 
„Umiejętność korzystania z mediów w kształceniu dorosłych”, El-Rompido, 
Hiszpania, Marzec 2019 r.

Publikacja postów na Facebooku przez partnera z Estonii
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/
oraz strona internetowa Eesti People to People 
http://www.ptpest.ee/8125.html

Upowszechnianie projektu przez partnera z Polski
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-
citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-
cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4

Upowszechnianie projektu przez partnera z Grecji
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/

Partnerzy projektu:

MITRA FRANCE (koordynator)

      Eesti People to People (Estonia)
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 Danmar Computers LLC (Polska)

    CESIE (Włochy)

 Centre for Education (Hiszpania)

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Grecja)
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………………………………………………Projekt ten został współfinansowany przy wsparciu Komisji 

Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


