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   Ciele projektu 

Projekt Erasmus+ 2019-1-SK01-KA204-060649 v 

oblasti KA2 Strategické Partnerstvá začala riešiť 
Univerzita tretieho veku CĎV UK pod názvom 
Senior´s Learning in the Digital Society (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 technológií (IKT) a zariadení 

smerom k uspokojovaniu potrieb starších 
dospelých.  

Mnoho starších ľudí má bariéry pri využívaní 

digitálnej komunikácie, či pri návšteve 

digitálnych agentúr a klientskych centier. 

Podobné obavy prežívajú pri používaní 

digitálnych spotrebičov doma i nových zariadení 

ako sú napr. Smartfóny a i. Tréningy a praktické 

ukážky, ako aj nové typy kurzov IKT pomôžu 

seniorom prekonať bariéry a stanú sa istejšími 

v živote v digitálnej spoločnosti. Pozývame 

všetkých k účasti na projektovom prieskume 

i praktických exkurziách, ktoré pripravujeme. 

 

 

 

 

Projekt sa zameriava na vzdelávanie a tréning 

základných zručností v informačných a 

komunikačných technológiách (IKT) a na získanie 

a rozvoj kľúčových digitálnych kompetencií 

starších ľudí. V projekte budú použité 

nasledovné formy a metódy práce: 

  

- Klasické formy vzdelávania (kurzy, 

prednášky..),  

- Skupinové vzdelávanie a tréning,  

- Vzdelávanie vo dvojiciach,  

- Štúdium a práca s manuálmi,  

- Exkurzie do predajní s elektronikou pre 

domácnosť,  

- Zber dobrých praxí a skúseností,  

- Prieskum potrieb a záujmov starších ľudí 

v oblasti IKT a DT 

 

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 oblastiach informačných 
a komunikačných technológií v partnerských 
inštitúciách;  

2. Prieskum potrieb starších ľudí a ich bariéry a 
problémy pri používaní digitálnych zariadení 
doma a v bežnom živote v digitálnej spoločnosti  

- analýza a porovnanie  

3. Ponuka nových programov vzdelávania 
vytvorená na základe potrieb a zistení 
prieskumu a rozvoj zručností seniorov v oblasti 
používania digitálnych technológií.  

4. Sumarizácia potrieb seniorov a zber dobrých 
praxí z partnerských inštitúcií.  

5. Rozvoj možností a vyhľadávanie seniorov 
izolujúcich sa z digitálneho prostredia, 
prekonávanie bariér a práca v komunitách.  

6. Programy vzdelávania a tréningy v IKT budú 
redukovať počty nezapojených seniorov a 
zlepšia ich zručnosti v používaní DT;  

 7. Výsledky prieskumu a dobré praxe budú 
vydané v spoločnej publikácii projektu SeLiD 
a zverejnené na stránke projektu.  


