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Śledź nas na Facebooku: 
 

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCiti

zen/ 
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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.  

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


“Digital Senior Citizen” (DSC) to projekt współfinansowany 

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (2018-2020). 
W projekcie uczestniczą partnerzy z Francji, Estonii, Grecji, 

Włoch, Polski i Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Mitra 
France. 

 
Cele projektu: 

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

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

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

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

Grupy docelowe: 

* 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); 

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

      

    

W projekcie bierze udział ponad 1000 uczestników. Dorośli 

edukatorzy, seniorzy, jak również interesariusze i eksperci 

zewnętrzni są zaangażowani w różne działania projektowe: 

testowanie, ewaluację, przekazywanie informacji zwrotnych, 

udział w wydarzeniach upowszechniających. 

W ciągu dwóch lat trwania projektu DSC, zaplanowano pięć 

międzynarodowych spotkań i jedno krótkoterminowe dla 

pracowników. Działania podczas trwania projektu: praca nad 

rezultatami, testowanie materiałów dydaktycznych 

i edukacyjnych, działania lokalne, upowszechnianie 

i monitorowanie. 

Rezultaty projektu 

W ramach projektu zostaną opracowane dwa rezultaty: 

* Kurs dla dorosłych edukatorów "Digital Life”, jako Otwarty 
Zasób Edukacyjny (OZE) oraz 

* Podręcznik dla dorosłych edukatorów "Jak przeprowadzić 
szkolenie Digital Life". 
 

 
 

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". 

 

Kurs "Digital Life" znajduje się na stronie 
internetowej projektu: 

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

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

