NEWSLETTER 1
Európsky projekt 2019-1-SK01-KA204-060649 poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania ľudí nad
50 rokov, inováciách programov a odbornej príprave dospelých s chýbajúcimi zručnosťami v oblasti
digitálnych technológií.
Čo je to SeLiD?
Priority projektu sú zacielené na otvorené vzdelávanie a
inovatívne praxe v digitálnej oblasti so zameraním na
rozvoj vzdelávacích možností a zručností pri používaní
digitálnych (DT) a informačných komunikačných
technológií (IKT) a zariadení smerom k uspokojovaniu
potrieb starších dospelých.
Projekt sa zameriava na vzdelávanie a tréning základných
zručností v IKT a na získavanie a rozvoj kľúčových
digitálnych kompetencií starších ľudí. Projekt využíva
nasledovné formy a metódy práce:
- Prieskum potrieb a záujmov starších ľudí v oblasti
IKT a DT v partnerských inštitúciách,
- Klasické formy vzdelávania (kurzy s cvičeniami),
- Skupinové vzdelávanie a tréning,
- Štúdium a práca s manuálmi,
- Exkurzie (obchody s elektronikou, klientské
centrá a i),
- Zber dobrých praxí a skúseností,
- Porovnávacia analýza v rámci partnerstva
Výsledky povedú k rozvoju digitálnej gramotnosti a
zručností starších ľudí, ktorí potrebujú špeciálne kurzy a
tréning pre pružné využívanie IKT v dennom živote na
rôzne účely s naplnením osobných potrieb pre aktívny
každodenný život a aktívne občianstvo.
Výstupy projektu
1. Porovnávacia štúdia, popisujúca možnosti vzdelávania
seniorov v IKT na 10 vybraných inštitúciách EU.
2. Prieskum potrieb starších ľudí pri používaní IKT, DT
a domácich digitálnych zariadení na vzorke cca 1600.
3. Nové inovatívne programy pre získavanie a rozvoj
zručností seniorov v IKT a digitálnych technológiách.
4. Možnosti podpory izolovaných starších ľudí a ich
zapojenie sa do života v digitálnej spoločnosti.
5. Zber dobrých vzdelávacích praxí v IKT a DT, šírenie a
výmena informácií v rámci Európy.
6. Rozvoj praktických zručností starších ľudí pri používaní
IKT a DT v bežnom živote.

7. Publikácia s výsledkami prieskumu potrieb a dobrých
praxí v tlačenej i elektronickej forme.

Partneri projektu:
1. Univerzita Komenského v Bratislave, CĎV UK – UTV
Bratislava, Slovakia
2. Technische Universität Chemnitz Seniorenkolleg
Chemnitz, Germany
3. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Studieren
ab 50, Magdeburg, Germany
4. Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und
Kunst, Dresden, Germany
5. Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante, UPUA, Alicante, Spain
6. Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic
7. Uniwersytet Wroclawski-UTW, Wroclaw, Poland
8. Uppsala Senioruniversitet Uppsala, Sweden
Projekt koordinuje Univerzita Komenského v Bratislave,
Centrum ďalšieho vzdelávania a Univerzita tretieho veku.
Projekt sa realizuje v spolupráci s Európskou federáciou
starších študentov na univerzitách (EFOS), ktorá
zabezpečuje zapojenie ďalších pridružených inštitúcií a
jednotlivcov z Rakúska, Veľkej Británie a Holandska, ktorí
dobrovoľne spolupracujú s partnermi projektu.
Informácie sú dostupné na stránke projektu.
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