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Krótkoterminowe szkolenie dla pracowników. Palermo, Włochy, 16-20 
września, 2019r.

Partnerzy przedstawili i sfinalizowali program nauczania oraz przetestowali pięć 
modułów edukacyjnych dla edukatorów dorosłych i seniorów.
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"
Partnerzy omówili również wdrożenie OZE i pracę nad Wirtualną Platformą. W 
programie znalazła się również metodologia szkolenia seniorów z wykorzystaniem 
OZE – programu, ćwiczeń, narzędzi ewaluacyjnych.

     
      



Prace nad kursem "Digital Life"

Partnerzy opracowali moduły do szkolenia „Digital Life” i przetłumaczyli je 
na języki narodowe – francuski, włoski, grecki, estoński, hiszpański i polski.
OZE z dostosowanym do potrzeb kursem szkoleniowym „Digital Life” 
został przetestowany z dorosłymi edukatorami (po 20 z każdego kraju 
partnera). Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez seniorów
zarówno podczas organizowanych szkoleń, jak i podczas samodzielnej 
nauki.

Kurs Digital Life: https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/

Działania upowszechniające
 

  Upowszechnianie projektu DSC podczas 
spotkania projektu Erasmus+ "Umiejętność korzystania z mediów i 
informacji w zakresie kształcenia dorosłych". Zaprezentowanie projektu 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/


uczestnikom oraz pracownikom Chorwackiej Agencji Mediów 
Elektronicznych: https://www.zeneimediji.hr/ Zagrzeb, Chorwacja, 26 luty 
2020r.

   Działania upowszechniające prowadzone 
przez partnerów z Francji i Estonii podczas kursu szkoleniowego w ramach 
projektu Erasmus+ "SDG i eko przedsiębiorczość" Mediolan, 13 luty 2020r.

  Prezentacja projektu DSC przez zespół Mitra 
France podczas projektu Erasmus+ "DigiView" Shkoder, Albania. 5 
września 2019r.

Następne spotkania

Międzynarodowe spotkanie w Grecji, w Volos – 1 kwietnia 2020r.

Piąte spotkanie partnerów w Estonia – Wstępna data: czerwiec 
2020r.

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zeneimediji.hr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2daYcxTfmsLukLnA1tu3A8da45v6ziYPEFfOnBFqvyBMRQPCbnZHAMK1Q&h=AT3k9uvVL2rzsk4C92JqQ6kq3xo3_0e_2areZ8N9y-7Fs99Ot2BMmb90ThiqLJ9B3IwNdyUqCtcvaka2gsclNk7jHlnDTWwEJNL1Nh0SBrTmGtzfKzj-uLOWVndFnvQmJSXx-U5oeTHS8qn8xFfn_4O2alKHiQX-DljhNLjoGttvV0YMLFxhkEWJI6Fa667Wi57YpaEin5u-SNswh2SQVzyFC2q2abT0ksfKcMEzdlgTln5WM8pXrnjh1sTflcC1r8s-GWU34zseP9Ijblr_EiWQFCtBjEcyj2pVwk-sV7ConoTFq4CgGIH8wHAxS0yc0PAVzz3YPIFJqEPb15iBUnpLWrleqD2EqECu3s3v6_7FQ9WHc6fftgL1F5ArPIjI--_43Vjtl6Bkx7GQBINFCdbl8-wNLr6tLBOhEqR1fGwCZYC4GdCWBPtigYEmE1xlIdP88iLESk1xeeRq26U0k4wkgy9Zq5fSZbwyF80-7GNBQa_17n4NwPJe7YGyg2mp-oOzsmt1u_H98yCTvKUoMifj4lgoemgxjb0-1Wef2gegz2oUA5BIzc_SfCNHlDQHiNoz6mRULGAjCFkaugA04-2W1qwC-yCit8lVgwIyFjHxnkOVIL3-7XYM81vl
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.


