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DIGITALISE ME
rozpoczęła
się w 2019 roku.
Projekt ma na celu
rozwijanie kompetencji
cyfrowych u trenerów i
seniorów, tym samym
wspierając ich aktywną
partycypację w życiu
społecznym.

Projektu
Możliwość
aktywnej partycypacji
społecznej jest
niezwykle ważna,
zwłaszcza w kontekście
włączenia społecznego
seniorów.

Co zrealizowaliśmy do tej pory?
W pierwszym półroczu 2020 w toku intensywnych działań konsorcjum
projektowe osiągnęło zakładane cele.
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Przekrojowa mapa Podstawowych Kompetencji Cyfrowych

Seniorzy z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Rumunii wzięli udział w
następującym badaniu:
- Ponad 120 seniorów wypełniło ankietę mającą na celu zdiagnozowanie
danego obszaru kompetencji cyfrowych wymagających poprawy/ usprawnienia
- Ponad 18 seniorów uczestniczyło w wywiadach online celem określenia
obszarów ich życia codziennego, które są problematyczne w kontekście
zastosowania nowoczesnych technologii (w tym aplikacji)
Wyniki badań zostały pieczołowicie podsumowane w raporcie porównawczym.
Stały się one bez wątpienia wykładnią struktury
materiałów szkoleniowych oraz platformy online,
które są również wymiernymi rezultatami
niniejszego projektu.

2

Podstawowy Pakiet Kompetencji Cyfrowych

Dzięki swojej wiedzy oraz zasobom partnerzy
stworzyli bazę rekomendacji i rozwiązań, które
nakreślają jak efektywnie sprostać rzeczywistym
potrzebom osób starszych w zakresie
kompetencji cyfrowych i informatycznych.
Ta interaktywna baza będzie dostępna na
platformie online.

3

Szkolenie hybrydowe ”PodstawoweUmiejętności Cyfrowe
dla aktywnejpartycypacji w życiu społecznymi obywatelskim”

W oparciu o przekrojową mapę kompetencji cyfrowych
partnerzy przedstawili wstępny zarys szkolenia hybrydowego
oraz jego metodologię.
Szkolenie uwzględnia 6 nastepujących modułów:
- Informacja i umiejętność korzystania z danych
- Komunikacja i Współpraca
- Tworzenie treści cyfrowych
- Bezpieczeństwo
- Rozwiązywanie problemów
- Umiejętność korzystania z mediów

Jeśli chciałbyś poprawić swoje umiejętności i kompetencje cyfrowe
a także wziąć udział w naszym kursie, skontaktuj się z nami poprzez:
w w w. d

i g i t a l i s e - m e .eu

d i g i t a l i s e m e . p ro j e c t
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RUTIS (Stowarzyszenie Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku) to
Prywatna Instytucja Społecznej Solidarności (IPSS - ang.) i
Użyteczności Publicznej, która wspiera społeczność i seniorów na
poziomie krajowym i międzynarodowym. Głównym celem RUTIS
jest promocja aktywnego starzenia się i raportowanie dzialalności
Uniwersytetów Senioralnych www.rutis.pt
Agencja Rozwoju Regionalnego rejonu Północno-Wschodniego
(ADR Nord-Est - Rumunia) jest organizacją pozarządową
użyteczności publicznej. Jej misją jest stymulowanie rozwoju
gospodarczego i społecznego w północno-wschodnim regionie
Rumunii. Agencja promuje strategie, gromadzi zasoby, wdraża
programy i granty oraz oferuje usługi sprzyjające zrównoważonemu
rozwojowi gospodarczemu oraz partnerstwom w duchu
przedsiębiorczości. www.adrnordest.ro , www.crsnordest.ro
Jako instytucja edukacyjna A & A Emphasys Interactive Solutions
Ltd (Cypr) oferuje wysokiej jakości kursy dla osób dorosłych,
edukatorów oraz młodych ludzi chcących podnieść swoj
kwaliﬁkacje zawodowe bądź uczestniczyć w szkoleniu zawodowym.
Centrum Emphasys od 18 lat organizuje "szyte na miarę" szkolenia
dla pracowników różnych ﬁrm i organizacji z sektora prywatnego
i publicznego w oparciu o ich potrzeby w zakresie ICT.
www.emphasyscentre.com
DomSpain Consulting (Hiszpania) jest organizacją zajmującą się
kształceniem dorosłych, specjalizującą się w dziedzinie edukacji i
szkoleń, umiejętności zawodowych, społecznych i
międzykulturowych, językowych i z zakresu nowych technologii.
DomSpain specjalizuje się w edukacji językowej, komputerowej,
skupia się także na dziedzictwie kulturowym, oferując szeroki
zakres kursów i warsztatów dla podmiotów prywatnych i urzędów
miejskich w prowincji Tarragona. www.domspain.eu
Misją Consorzio Brianteo Villa Greppi (Włochy) jest promowanie
ustawicznego szkolenia zawodowego, organizowanie i zarządzanie
działaniami kulturalnymi wraz ze stowarzyszeniami, instytucjami i
szkołami, zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego,
organizowanie usług wspierających inicjatywy edukacyjne
www.villagreppi.it
Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska) to
organizacja pozarządowa. Głównym celem Fundacji jest szeroko
pojęta edukacja kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży i
dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy
międzynarodowe konsorcja wielostronne, dzięki którym pogłębia
spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie.
Fundacja wspiera wszystkich młodych kreatywnych ludzi, którzy
chcą pogłębiać swoje pasje, publicznie głosić swoje przekonania i
ulepszać świat, również w kierunku ideologicznym
www.fundacjairis.com
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