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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.
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;
- Porovnávacia analýza v rámci partnerstva
- Zber dobrých praxí a skúseností,
- Klasické formy vzdelávania (kurzy s cvičeniami);
- Skupinové vzdelávanie a tréning;
- Sebavzdelávanie a práca s manuálmi;
- Exkurzie (návšteva predajní s elektronikou,
klientské centrá a i),
Projektové stretnutia
Z dôvodu aktuálnej situácie počas Covid-19 a lockdownu
sme boli nútení zrušiť projektové stretnutie v apríli 2020
v Drážďanoch a v septembri 2020 v Alicante. Aby sme
mohli zdielať získané výsledky a dobré praxe i plniť plán
projektu, rozhodli sme sa usporiadať online stretnutia.
November 2020 - prvé online projektové stretnutie s
cieľom testovania IKT zručností pre prácu a rokovanie v
online priestore s pripojením všetkých partnerov projektu
a prezentáciou prvých výsledkov prieskumu cez aplikáciu
MS tímov.
Obsahom stretnutia bolo po vzájomnom zoznámení sa
zdieľanie informácií získaných prieskumom o využívaní
IKT seniormi, potreby a bariéry seniorov pri práci s
digitálnymi zariadeniami doma, v úradoch i vo verejných
priestoroch. Priebežné výsledky ukázali rozdielne
záujmy vo výbere tém projektu a plánovaných aktivitách
v projekte a v tímoch ako napr. Obsluha mobilných

telefónov, Telemedicína, online vzdelávanie seniorov,
obsluha domácich zariadení a i.
Prvé výsledky
prieskumu boli umiestnené na stránku projektu.
Popri partneroch projektu sa aktívne zapojili aj účastníci z
organizácie Third Age Trust vo Veľkej Británii,
holandského Groningenu a nemeckého Kolína nad Rýnom
a prezentovali aktivity a implementáciu online-kurzov.
December 2020 – druhé online stretnutie k diskusii a
sumarizácii informácií do predbežnej správy projektu.
Správa obsahovala popis aktivít a počet zapojených
seniorov, lektorov, IKT odborníkov a verejnosti, kde sa
zatiaľ zapojilo 999 seniorov do prieskumu potrieb a bariér
pre používanie IKT v bežnom živote.

Projektoví partneri predstavili hodnotiace správy s
výsledkami výskumnej úlohy realizovanej v Alicante,
Bratislave, Brne, Drážďanoch, v Chemnitz, Magdeburg,
Uppsala, Wroclaw. Obsahom programu boli témy
zamerané na:
• digitalizáciu spoločnosti; potreby seniorov a prekážky
pri používaní digit. technológií;
• riešenie projektovej výskumnej úlohy a priebežné
hodnotenie dotazníkov
• tvorba osnov a obsahu vzdelávania pre kurzy
digitálnych zručností; nové aktivity pre seniorov s
podporou využívania DT, IKT atď.
Webová stránka projektu rozšírená o odborné články a
výsledky projektu. Odkaz nájdete nižšie.
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Február 2021 - tretie online projektové stretnutie
obsahovalo prezentácie partnerov s doplnenými
výsledkami projektu. Pandémia ovplyvnila realizáciu
projektu a v inštitúcii koordinátora nastali zmeny, ktoré si
žiadali riešiť nutné administratívne opatrenia schválené
národnou agentúrou.
Oblasť záujmu a zameranie tém projektových partnerov:
Uppsala:
• Prieskum záujmov u seniorov bez IKT zručností
• Spolupráca s univerzitou pri rozvoji IKT kurzov
Alicante
• Telebanking, Teleshopping
• Realizácia online kurzov, workshopov, tréningov
pre rozvoj digitálnych zručností
• Motivácia a nábor účastníkov mimo Alicante
Magdeburg
• Hlasové ovládanie, plán online aktivít
• Falošné správy (hoaxy) – rozvoj povedomia
• Plánované rozhovory s ministerstvami
Chemnitz
• Kurzy práce so smartfónom pre seniorov z
rôznych komunít v Linzi
• Nadviazanie kontaktov so seniorskými centrami
Brno
• Ponuka online kurzov - malý záujem zo strany
seniorov
• Digitálne kurzy o histórii Čiech
Wroclaw
• Teleshopping
• Kurzy o bezpečnosti na smartfónoch a sieťach
• Každý týždeň sa prostredníctvom Facebooku
ponúka nová téma pre seniorov
• Zapojení sú aj seniori z komunít v Dolnom
Sliezsku
• Online kurzy a školenia navštevuje 10%
seniorských študentov
Drážďany
• Online bankovníctvo
• Digitálne zdravotné služby - Telemedicína

Na tento účel vytvorili v Drážďanoch špeciálne dotazníky,
realizujú prednášky a tréningy, ktoré podporia starších
občanov používať digitálne systémy.
Bratislava
• Ponuka nových kurzov k používaniu smartphónov
• Ponuka kurzov k využívaniu sociálnych sietí
• Online vzdelávanie UTV pre 13 odborov
• Videá o prevádzke zariadení s digitálnym
displejom
• Dokumenty k dispozícii na ďalšie sebavzdelávanie

Partneri:
1. Univerzita Komenského v Bratislave, CĎV UK – UTV
Bratislava, Slovakia
2. Technische Universität Chemnitz Seniorenkolleg
Chemnitz, Germany
3. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Studieren
ab 50, Magdeburg, Germany
4. Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und
Kunst, Dresden, Germany
5. Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante, UPUA, Alicante, Spain
6. Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic
7. Uniwersytet Wroclaw-UTW, Wroclaw, Poland
8. Uppsala Senioruniversitet Uppsala, Sweden
Ďalší účastníci zapojení v spolupráci s Európskou
federáciou starších študentov na univerzitách - EFOS
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