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Trzecie spotkanie partnerstwa.  Cala Dor, Majorka. 24 Maj 2019r.

Partnerzy podczas spotkania omawiali bieżące działania i planowali następne
kroki. Głównym celem spotkania było dokonanie przeglądu modułów 
szkoleniowych przed ich testowaniem. Ustalono, że moduły 1, 2, 3 i 5 muszą 
być zakończone do końca czerwca, a następnie przeanalizowane przez 
partnera z Hiszpanii. Następnie, w dwóch ostatnich tygodniach lipca C4E 
oceni ostatni moduł (Moduł 4).

Partnerzy omówili działania upowszechniające. 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:

Szkolenie we Włoszech, w Palermo – 15 września 2019r. (dzień 
przyjazdu) – 21 września (dzień wyjazdu).

Międzynarodowe spotkanie w Grecji, w Volos – 1 kwietnia 2020r.
Piąte spotkanie partnerów w Estonii – Wstępna data: czerwiec 
2020r.

Lokalna działalność

28 czerwca CESIE zorganizowało spotkanie z gośćmi z Missione Jesus – 
Associazione di Promozone Sociale, aby omówić technologię i sprawdzić 
samopoczucie podczas krótkich i przyjemnych nieformalnych zajęć. 
Wydarzenie to będzie punktem odniesienia w przyszłych działaniach 
związanych z projektem DSC.

      

Prace nad kursem "Digital Life"

Głównym celem pierwszego rezultatu projektu jest opracowanie kursu 
szkoleniowego „Digital Life”, który jest dedykowany dorosłym edukatorom 
jako narzędzie dydaktyczne podczas szkolenia seniorów. Jego część (Moduły 
1-3) mogą być wykorzystywane przez seniorów zarówno podczas szkolenia, 
jak i podczas samodzielnej nauki. Ten rezultat bezpośrednio odpowiada 
celom projektu. Będzie się składał z 5 modułów dla dorosłych edukatorów (3 
z nich są dostępne również dla seniorów) i będzie wdrożony jako Otwarte 
Zasoby Edukacyjne.

Moduły kursu "Digital Life" obejmują:
Moduł 1 - "Podstawy Internetu – czym właściwie jest Internet?"
Moduł 2 - "Bezpieczeństwo w Internecie – płatności zakupy, bankowość bez 
obaw" – zawiera negatywne przykłady przedstawione jako Digital Story 
Telling.



Moduł 3 - "Jak odpowiedzialnie dzielić się informacjami i zachować ich 
prywatność" – zawiera pozytywne przykłady przedstawione jako Digital Story
Telling.
Moduł 4 - "Ocena umiejętności i kompetencji osób uczących się".
Moduł 5 - "Zwiększanie świadomości w zakresie walidacji nabytych 
kompetencji".

Oczekuje się, że dzięki wykorzystaniu OZE, dorośli edukatorzy podniosą 
swoje kompetencje w zakresie technologii cyfrowych, a prowadzone przez 
nich szkolenia będą bardziej efektywne. Oczekuje się również, że seniorzy 
nie będą się już obawiać technologii cyfrowych i zaczną korzystać z narzędzi 
internetowych w życiu codziennym – zakupy, bankowość online. Życie 
seniorów stanie się wygodniejsze i nie będą się czuli wykluczeni cyfrowo.

Z kursu będą mogli korzystać nie tylko edukatorzy pracujący z seniorami, ale
także inne grupy, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, które z różnych 
powodów nie znają świata online (niskie kwalifikacje i umiejętności, ubóstwo 
itp.) Ponadto moduły dotyczące oceny lub walidacji będą mogły być 
wykorzystywane jako modele przez różne sektory kształcenia dorosłych lub 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Program nauczania, może być również 
przykładem do przygotowania różnych materiałów szkoleniowych dla 
różnych grup docelowych.

Działania upowszechniające

   

Upowszechnianie projektu DSC podczas spotkania projektu Erasmus+ «Cultural Heritage Up 
Rising!» 10 czerwca 2019r., Guadeloupe, Francja.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

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

Partnerzy projektu:

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


Estonia          Polska                  Włochy                    Francja           
Hiszpania                  Grecja

       

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

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.


