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 Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych w 
celu ich włączenia społecznego i rozwoju
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Pakiet podstaw cyfrowego życia (Digital Living Basics Pack) - 
ukończona wersja angielska, wkrótce dostępny w językach partnerów2

W 2021 partnerzy będą zaangażowani w różne działania, aby osiągnąć 
cele i rezultaty projektu. Główne działania to:

• zaprojektowanie wytycznych i warsztatów dla trenerów, którzy będą 
wdrażać kurs w krajach partnerskich,
• przetłumaczenie materiałów edukacyjnych na języki partnerów,
• przeprowadzenie pilotażu kursu dla osób starszych,
• wzięcie udziału w testowaniu kursu.

dig i ta l iseme.pro ject

Kurs mieszany „Podstawowe umiejętności cyfrowe dla 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim” - w toku

Celem pakietu podstaw cyfrowego życia (Digital Living Basics Pack) jest 
zaoferowanie nowych strategii i metodologii poprawy umiejętności 
cyfrowych osób uczących się. Jest to przydatne zestawienie istniejących 
zaleceń i rozwiązań szkoleniowych, które pokażą, jak odpowiedzieć na 
rzeczywiste potrzeby osób starszych w zakresie kompetencji cyfrowych 
i ICT.

Kurs został opracowany jako program podnoszenia kwalifikacji w zakresie 
nabywania umiejętności cyfrowych i jest oparty na strukturze i metodologii 
opracowanej przez partnerów. Dzięki temu kursowi uczestnicy dowiedzą 
się, jak skutecznie radzić sobie z brakiem umiejętności i kompetencji 
cyfrowych, aby uczynić ich bardziej aktywnymi i uczestniczącymi w życiu 
swoich społeczności.

Kurs podzielony jest na 6 modułów, dzięki którym seniorzy i edukatorzy 
nauczą się, jak skupić się na doskonaleniu umiejętności cyfrowych, aby 
być bardziej kompetentnymi i zdolnymi do aktywnego udziału w różnych 
sferach i wymiarach życia osób starszych: codzienne czynności, kontekst 
społeczny, aktywność obywatelska, itp.

3

Czego można się spodziewać w kolejnym roku?4

Project
DIGITALISE ME

W pierwszym roku realizacji projektu partnerzy pracowali nad 
opracowaniem następujących głównych produktów:

Mapowanie podstawowych kompetencji cyfrowych - zakończone1
W 2020 roku partnerzy projektu przeprowadzili mapowanie kompetencji cyfrowych, 

które są niezbędne dla większego i lepszego uczestnictwa w życiu społecznym i 

obywatelskim. Celem mapowania było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb osób 

starszych na tym polu i pomoc partnerom w zidentyfikowaniu obszarów ich 

codziennego życia, które zostały bardziej zdigitalizowane i przez co napotykają na 

większe wyzwania pod względem zastosowań technologicznych.

Wyniki badań dostępne są pod adresem:

  https://www.digitaliseme.eu/en/mapping

• Europejski raport porównawczy - streszczenie

• Europejski raport porównawczy - na podstawie kwestionariuszy

• Europejski raport porównawczy - na podstawie wywiadów

DIGITALISE ME ma na celu opracowanie edukacyjnego 
kursu mieszanego z zakresu digitalizacji, dostosowanego 
do potrzeb osób starszych oraz do prowadzących usługi 
edukacyjne.

Jeśli jesteś edukatorem osób dorosłych: pracownikiem socjalnym, 
nauczycielem, mentorem, profesorem lub członkiem personelu 
pracującym z seniorami, projekt DIGITALISE ME pomoże Ci 
rozszerzyć kompetencje zawodowe jednocześnie zmniejszając 
różnice między ich możliwościami, a tymi, które są wymagane do 
uczestniczenia w różnych procesach życia społecznego i 
obywatelskiego.
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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

DomSpain (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

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 

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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