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 Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych w 
celu ich włączenia społecznego i rozwoju



IRIS - Polska

Fundacja IRIS zorganizowała wydarzenie 
upowszechniające 18 listopada w Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
Wydarzenie zostało specjalnie zaplanowane 
na ten dzień, aby partnerzy projektu mogli 
wziąć w nim udział podczas finałowego 
spotkania międzynarodowego w ramach 
projektu Digitalise Me. Wydarzenie 
obejmowało sekcję poświęconą prezentacji 
wyników projektu i stronie internetowej oraz 
sekcję, w której doświadczony wykładowca przedstawił prezentację na temat 
bezpieczeństwa i pułapek środowiska online. Wydarzenie zakończył mały konkurs dla 
uczestników, w którym mieli oni okazję sprawdzić swoją wiedzę i wygrać specjalne 
nagrody.

EMPHASYS – Cypr

Centrum Emphasys z powodzeniem 
zorganizowało wydarzenie upowszechniające 
projekt DIGITALISE ME w dniu 16 
października 2021 r., podczas Cypryjskiej 
Międzynarodowej Wystawy „Edukacja i 
kariera” 2021. EduFair to największe 
wydarzenie organizowane w dziedzinie 
edukacji i szkoleń na Cyprze, ponieważ co 
roku uczestniczą w nim ważni interesariusze. 
W szczególności zaznaczmy, że Minister 
Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży odwiedził 
stoisko Centrum Emphasys i zaszczycił nas swoją obecnością. Wśród uczestników, 
seniorzy/uczący się dorośli mieli okazję dowiedzieć się więcej o projekcie 
DIGITALISE ME, poznać moduły projektu, zapoznać się z Podstawowym Pakietem 
Kompetencji Cyfrowych oraz platformą e-learningową. Na koniec, Centrum Emphasys 
przedstawiło swoją inicjatywę, The Learning Hub, która oferuje bezpłatne szkolenia dla 
wszystkich. Dzięki tej inicjatywie wyniki projektu DIGITALISE ME będą wspierane w celu 
zapewnienia trwałości projektu i rozpowszechniane po jego zakończeniu.

VILLA GREPPI - Włochy

W poniedziałek 18 października, Consorzio 
Brianteo Villa Greppi zorganizowało wydarzenie 
upowszechniające dla swojej sieci gmin, aby 
zaprezentować wyniki europejskiego projektu 
Digitalise Me. W wydarzeniu wzięli udział radni i 
burmistrzowie, a podczas inicjatywy zilustrowano 
materiały opracowane przez partnerów projektu, 
które można wykorzystać do promowania szkoleń z 
zakresu korzystania z narzędzi cyfrowych dla osób 
powyżej 55 roku życia.Wszyscy uczestnicy wyrazili 
ogromny entuzjazm i wkrótce zorganizują w swoich gminach szkolenia dla osób starszych, 
wykorzystując wszystkie materiały edukacyjne z projektu Digitalise me.

ProjectDIGITALISE ME

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

Ostatnie międzynarodowe spotkanie 
projektowe - Łódź

W dniach 18-19 listopada 2021 r. członkowie 
konsorcjum projektowego wzięli udział w 
finałowym spotkaniu międzynarodowym w 
ramach projektu „DIGITALISE ME”.
Spotkanie odbyło się w Łodzi w Polsce i miało 
na celu ewaluację materiałów edukacyjnych 
opracowanych w ciągu dwóch lat realizacji 
projektu, przygotowanie ostatnich szczegółów w celu złożenia raportu końcowego oraz 
omówienie innych aspektów związanych z upowszechnianiem i trwałością projektu.
Wszystkie materiały szkoleniowe opracowane i przetestowane podczas realizacji 
projektu są bezpłatnie dostępne we wszystkich językach partnerów na stronie 
internetowej projektu www.digitaliseme.eu

ORGANIZACJA WYDARZEŃ 
                             UPOWSZECHNIAJĄCYCH

RUTIS – Portugalia

W dniu 15 października, RUTIS - Rede de 
Universidades Seniores, zorganizował 
konferencję prezentującą wyniki zbliżającego 
się do końca projektu Digitalise Me 
(wydarzenie upowszechniające).
Obecne na niej były 52 osoby (i około 50 
więcej wirtualnie) i była to możliwość 
szczegółowego zaprezentowania projektu, 
osiągniętych rezultatów i opracowanych 
produktów. Mieliśmy również wystąpienie 
nauczyciela Tiago Antunes na temat 
przeprowadzonego pilotażu, a także 
przestrzeń poświęconą pytaniom i 
odpowiedziom na jego temat.Obecne organizacje zostały zaproszone i poproszone o 
wykorzystywanie stworzonych materiałów, eksplorowanie platformy, 
korzystanie z niej i dzielenie się tą wiedzą ze wszystkimi swoimi 
partnerami i odbiorcami.
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1. Centrum Emphasys uczestniczyło i zaprezentowało 

projekt Digitalise Me podczas „Konferencji regionalnej 

Azji i Pacyfiku” dla CONFINTEA VII 2022 

zorganizowanej przez UNESCO Bangkok i biura 

terenowe we współpracy z Instytutem Kształcenia 

Ustawicznego UNESCO (UIL) w dniu 22 września 

2021 roku. Celem CONFINTEA VII 2022 było 

nakreślenie skutecznych polityk w zakresie uczenia 

się i edukacji dorosłych w perspektywie uczenia się 

przez całe życie oraz w ramach Celów 

Zrównoważonego Rozwoju.

2. Projekt został również rozpowszechniony na 

EPALE – Elektronicznej Platformie na rzecz uczenia 

się dorosłych w Europie, która jest wielojęzyczną, 

otwartą społecznością dla nauczycieli, trenerów, 

badaczy, naukowców, decydentów politycznych i 

wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo 

nauczaniem dorosłych w całej Europie.

PROJEKT DIGITALISE ME
WIDOCZNY 
NA CAŁYM 
ŚWIECIE

NERDA - Rumunia

Agencja Rozwoju Regionu Północno-
Wschodniego zorganizowała wydarzenie 
poświęcone zdobywaniu umiejętności i 
kompetencji cyfrowych. Wydarzenie odbyło 
się 17 września 2021 roku w Târgu Neamț w 
Rumunii. Jego celem było rozpowszechnienie 
materiałów szkoleniowych i wszystkich innych 
zasobów, które zostały opracowane w ramach 
projektu. Wydarzenie składało się z dwóch 
sesji szkoleniowych, z których pierwsza 
poświęcona była prezentacji platformy 
edukacyjnej Digitalise Me, a druga tematyce bezpieczeństwa cyfrowego, które w 
ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na ogromny wzrost 
liczby użytkowników Internetu. Aby lepiej zrozumieć aspekty związane z 
bezpieczeństwem w sieci i możliwymi zagrożeniami w środowisku IT, jako prelegent, 
pan Lucian Alexa, ekspert IT w NERDA przedstawił najważniejsze pojęcia, które każdy 
powinien znać, aby móc surfować po Internecie bezpiecznie.

DOMSPAIN - Hiszpania

DomSpain zorganizował wydarzenie 
upowszechniające w dwóch sesjach: 26 i 
27 października. Zdecydowana większość 
uczestników to edukatorzy osób dorosłych, 
którzy współpracują za pośrednictwem 
Centrów Obywatelskich w Reus i innych 
lokalnych synergii w dziedzinie edukacji 
dorosłych i osób starszych. W ramach 
wydarzenia dwaj prelegenci pokazali, czego 
dotyczył projekt, objaśnili różne części strony 
internetowej i podali kilka przykładów 
opracowanych planów lekcji i materiałów edukacyjnych. Wydarzenie rozpoczęło się 
przedstawieniem idei i celów projektu, a zakończyło sesją pytań i odpowiedzi, podczas 
której edukatorzy osób dorosłych wyrazili swoje obawy i problemy, z którymi spotykają 
się na co dzień podczas pracy z osobami starszymi. Wielu wyraziło zainteresowanie 
dowiedzeniem się więcej o tym, jak radzić sobie z takimi tematami z ich grupami 
docelowymi.

w w w . d i g i t a l i s e - m e . e u

dig i ta l iseme.pro ject
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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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