
                

 

NEWSLETTER 2 
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. 

Projekt SeLiD je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus + 
Za túto publikáciu, ktorá odráža iba názory autorov, nezodpovedá Európska komisia. 

25.04.2020, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
http://SeLid.efos-europa.eu/ 

Nasledujúce projektové stretnutie: December 2020 v Brne (Česká Republika) 

 

 

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. 

 
Prvé stretnutie projektu 
Prvé stretnutie projektu sa konalo 23. - 26. októbra 2019 
na Univerzite Wroclaw – UTW v Poľsku. Po zoznámení 
partnerov a brainstorming diskusii k projektovým plánom 
a úlohám sa uskutočnil seminár na tému „Aké sú nové 
technológie v každodennom živote starších ľudí, ako ich 
využívate v živote“, na ktorom sa zúčastnili partneri 
projektu, ďalší členovia EFOS a starší študenti  UTW 
Wroclaw. , 
Seminár obsahoval prezentácie so zameraním na:  
- učenie sa nových technológií seniormi na UTW vo 
Wroclawe: „Jednoduché a užitočné“ -Zbigniew Błaszczyk, 
UTW Wroclaw; 
- Od tradičných prístupov výučby IKT po nové metódy - 
používanie tabletov a aplikácií pri výučbe angličtiny pre 
starších dospelých - Marian Aleson Carbonell, Paula 
Doncel, UPUA Alicante, Španielsko; 
- „Projektová skupina Technika je zameraná na používanie 
smartfónov pre začiatočníkov“ - 

 
 
Roland Schöne, Technická univerzita, Chemnitz. 
Projektové skupiny začali spolu so seniormi pracovať na 
dotazníku, kde každý partner projektu realizuje výskum v 
oblasti digitálnych technológií podľa projektových úloh. 
          

 
Partnerstvo: 
1. Univerzita Komenského v Bratislave, CĎV UK – UTV 
 Bratislava, Slovensko 
2. Technische Universität Chemnitz Seniorenkolleg 
      Chemnitz, Nemecko 
3.   Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Studieren 
       ab 50, Magdeburg, Nemecko 
4.   Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und 
       Kunst, Dresden, Nemecko 
5.   Universidad Permanente de la Universidad de 
       Alicante, UPUA, Alicante, Španielsko 
6.   Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika 
7.   Uniwersytet Wroclaw-UTW, Wroclaw, Poľsko 
8.   Uppsala Senioruniversitet Uppsala, Švédsko 
 
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. 

http://selid.efos-europa.eu/

