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Wstęp  
 
  

Niniejszy dokument jest oparty na wnioskach z różnych doświadczeń pilotażowych na poziomie 
krajowym, zdobytych dzięki wdrożeniu metodologii projektu ICTskills4All . Został on przygotowany z 
uwzględnieniem wkładu wszystkich partnerów projektu. 

  

Celem tego dokumentu jest ułatwienie transferu i poszerzania zakresu metodologii ICTskills4All  w celu 
promowania aktywnego starzenia się i wzmacniania pozycji osób starszych cyfrowym świecie. 
Rekomendacje opierają się na efektach projektu i są skierowane zarówno do organizatorów kształcenia 
dorosłych, jak i decydentów w dziedzinie edukacji dorosłych, aktywnego starzenia się i włączenia 
cyfrowego.  
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1. Opis projektu  
 
W obliczu coraz bardziej starzejącej się populacji osoby starsze stanowią bardzo ważny segment 

społeczeństwa, który nie może pozostać w tyle. A w starszej grupie demograficznej liczba osób 

najstarszych rośnie najszybciej. Jednak prawie wszystkie produkty i usługi związane z technologią 

cyfrową są projektowane, produkowane i sprzedawane wyłącznie przez i dla ludzi 

młodszych. Jednocześnie z tym dysonansem osoby starsze są już najczęstszymi ofiarami 

cyberprzestępczości, ponosząc największe straty. Decydenci polityczni wraz z przemysłem 

technologicznym muszą wziąć to pod uwagę i stworzyć ramy edukacyjne, aby wspierać przyswajanie 

technologii przez osoby starsze. Skutki gospodarcze wykluczenia cyfrowego osób starszych są bardzo 

trudne do zmierzenia, ale osoby starsze nie tylko muszą być chronione i mieć możliwość korzystania z 

technologii, ale muszą też stanowić kluczową część cyfrowego świata przyszłości. Jeżeli nie podejmie się 

działań w tym zakresie, w przyszłości osoby starsze będą mniej samodzielne, mniej kreatywne, będą 

miały mniejszy wkład w gospodarkę (co jeszcze bardziej podsyci kryzys emerytalny), będą bardziej 

odizolowane i pozbawione kontaktu z otoczeniem. 

 

W tym kontekście projekt ICTskills4All „ Umacnianie starszych obywateli w cyfrowym świecie ” 

chce odpowiedzieć na te konkretne wyzwania. ICTskills4All ma na celu wspieranie umiejętności 

cyfrowych, pewności siebie i bezpieczeństwa online osób starszych w wieku 55 lat i starszych, które mają 

minimalny lub żaden kontakt z technologię cyfrową. 

 

ICTskills4All jest finansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej w ramach akcji Partnerstwa 

strategiczne KA2 w zakresie edukacji dorosłych. Całkowity czas trwania projektu wynosi 30 miesięcy: od 

września 2018 do lutego 2021. ICTskills4All jest koordynowany przez Uniwersytet w Porto i obejmuje 

łącznie 5 partnerów z 5 krajów (Portugalia, Polska, Łotwa, Wielka Brytania i Belgia). Celem projektu było 

opracowanie i pilotaż międzypokoleniowego  i peer-to-peer programu nauczania ICT, w celu 

zwiększenia pewności siebie,   umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa online osób starszych bez 

umiejętności cyfrowych lub posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe, w czterech krajach 

objętych projektem. 

 

Wyniki projektu ICTskills4All podsumowano poniżej: 

• Raport na temat istniejących zasobów internetowych w celu poprawy umiejętności 

cyfrowych u osób starszych, w tym rodzaju informacji i treści; 

• Sprawozdanie na temat międzypokoleniowych i peer -to- peer programów 

edukacyjnych w celu poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych; 

• Program ICTskills4All Learning (platforma internetowa i treści szkoleniowe do szkoleń 

bezpośrednich) 
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• Zalecenia projektowe oparte na wynikach działań szkoleniowych w celu dalszego transferu i 

poszerzania zakresu wyników projektu . 

 

Partnerzy projektu ICTskills4All przygotowali dwa kluczowe raporty zawierające istniejące zasoby w 

zakresie cyfrowej integracji osób starszych. Zasoby te posłużyły jako podstawa do opracowania 

platformy internetowej ICTskills4All oraz treści szkoleniowych zarówno dla międzypokoleniowych, jak i 

rówieśniczych (peer-to-peer) programów edukacyjnych.  

 

Program edukacyjny ICTskills4All obejmuje: 

 

• Dedykowana platforma internetowa z informacjami, narzędziami szkoleniowymi                          i 

zasobami skierowanymi do starszej populacji o niskich umiejętnościach cyfrowych; 

• Wsparcie bezpośrednie z wykorzystaniem podejścia międzypokoleniowego i peer-to-

peer skierowane do osób nieposiadających umiejętności cyfrowych. Celem tej części było 

wyposażenie tych osób w podstawowe umiejętności cyfrowe, które pozwolą im uzyskać dostęp 

do platformy. 

Platforma internetowa ICTskills4All zawiera ogólne informacje oraz proste narzędzia szkoleniowe, do 

których osoby starsze mogą uzyskać dostęp w sposób niezależny, aby poprawić swoje umiejętności 

cyfrowe. Platforma jest dostępna w różnych językach (angielski, łotewski, polski i portugalski). 

Głównym celem pilotażu face-to-face było przetestowanie dwóch różnych metodologii szkoleniowych: 

podejścia międzypokoleniowego, w którym studenci uniwersytetu pomagają osobom starszym, oraz 

podejścia peer-to-peer, w którym osoby starsze nieposiadające umiejętności cyfrowych są wspomagane 

przez kolegów posiadających większe umiejętności. Działania pilotażowe projektu odbywały się w 

czterech krajach partnerskich: Portugalii, Wielkiej Brytanii, Łotwie i Polsce. Ze względu na wrażliwość 

naszej grupy docelowej i pandemię COVID-19, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa 

i w pełnej zgodności z lokalnymi i krajowymi ograniczeniami w zakresie zdrowia publicznego, działania 

bezpośrednie i pilotaże peer-to-peer musiały być prowadzone z różnymi ograniczeniami i restrykcjami, 

co doprowadziło do tego, że w niektórych krajach przeprowadzono tylko jeden model, a w innych 

zostały one całkowicie zastąpione przez tryb online, również skierowany do rodzin, aby łatwiej dotrzeć 

do osób starszych. 

 

W projekt zaangażowanych było wielu kluczowych interesariuszy we wszystkich krajach uczestniczących 

w projekcie oraz na poziomie europejskim w dziedzinie edukacji dorosłych, edukacji społecznej i 

włączenia cyfrowego, w tym dostawcy szkoleń, edukatorzy i trenerzy pracujący z osobami starszymi, 

opiekunowie, kierownicy centrów kompetencji cyfrowych, decydenci, przedstawiciele środowisk 

akademickich i przemysłu itp. 
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Wszystkie wyniki projektu będą dostępne na stronie internetowej projektu: 

https://www.up.pt/ictskills4all/  

 

ICTskills4All partnerzy projektu: 

 

• University of Porto, Portugal – Koordynator projektu 

• HIPOKAMP, Poland 

• Cybermoor Services, United Kingdom 

• Rigas Aktivo Senioru Alianse, Latvia 

• ALL DIGITAL, Belgium 

  

https://www.up.pt/ictskills4all/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://seniorzy-hipokamp.pl/
http://www.cybermoor.org/
https://www.biedribarasa.lv/
https://all-digital.org/
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2. Kontekst polityki UE w zakresie aktywnego starzenia się i integracji 
cyfrowej    
   
Przewiduje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach struktura wiekowa ludności Unii Europejskiej (UE) 

ulegnie znacznej zmianie. Przewiduje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego osobami w 

podeszłym wieku (osoby w wieku 65 lat lub starsze w stosunku do osób w wieku 15-64 lat) znacznie 

wzrośnie w całej UE w nadchodzących dziesięcioleciach. Z poziomu około 25% w 2010 r. , wzrósł do 

29,6% w 2016 r. i przewiduje się jego dalszy wzrost, w szczególności do 2050 r. , aż do osiągnięcia 51,2% 

w 2070 r.1 

Coraz bardziej starzejące się społeczeństwo w Europie jest wynikiem zmniejszającej się płodności, 

"starzenia się od dołu", oraz dłuższej średniej długości życia, "starzenia się od góry". Starzenie się 

społeczeństwa niesie ze sobą wiele wyzwań dla społeczeństwa, jak również potrzebę interwencji, które 

mogą utrzymać lub poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne, autonomię osobistą i dobrostan społeczny 

osób starszych2. Podczas gdy obywatele Europy starzeją się, europejskie społeczeństwa i gospodarki 

doświadczają znaczących zmian, innowacji cyfrowych i technologicznych, a także zmian na rynku pracy 

i zmian demograficznych. Niedawno opublikowane dane Eurostatu przewidują spadek liczby ludności 

w wieku produkcyjnym o 5% do 2030 roku, z około 66% do nieco ponad 60% ogółu ludności3. Zmiany 

te nie tylko wpływają na życie zawodowe, ale także prywatne dorosłych. Brak umiejętności cyfrowych w 

populacji seniorów jest często równoznaczny z izolacją społeczną, trudnościami w dostępie do 

informacji i usług, utratą autonomii i zwiększonym poczuciem niemożności przystosowania się do życia 

w społeczeństwie. 

Podnoszenie umiejętności informatycznych u starszych dorosłych jest jednym ze sposobów na poprawę 

jakości ich życia poprzez aktywny styl życia (edukacja, uczestnictwo w życiu społecznym, hobby itp. ) 

oraz swobodę wyboru i decyzji (czas wolny, informacje, podróże, opieka zdrowotna itp. ) Dzięki 

pogłębianiu tej wiedzy seniorzy mogą pozostać na rynku pracy przez dłuższy czas, przyczyniając się 

również do wzrostu produktywności społeczeństwa. Dalsze kształcenie przynosi również korzyści dla 

zdrowia psychicznego, ułatwia udział w życiu społecznym, niezależność i autonomię. Umiejętność 

dokonywania świadomych wyborów dotyczących własnego życia oraz poczucie odpowiedzialności za 

uczestnictwo w świecie i wpływanie na ludzi, wydarzenia                          i okoliczności - to według OECD 

sedno uczenia się, a co za tym idzie - wszelkich zmian w społeczeństwie4. Dlatego też możliwości uczenia 

 
1 European Commission (European and Financial Affairs), The 2018 Ageing Report - Underlying Assumptions & Projection Methodologies - 
INSTITUTIONAL PAPER 065 | NOVEMBER 2017, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-ageing-report-underlying-
assumptions-and-projection-methodologies  
2 Radu SZEKELY, Intergenerational Learning - Results from the European Network for Intergenerational Learning ENIL, EPALE Electronic Platform 
for Adult Learning in Europe, 9 NOVEMBER 2017   
3 EAEA, The Future of Adult Learning, Background paper, December 2019, available at: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-
future-of-adult-learning-in-Europe.pdf  
4 EAEA, The Future of Adult Learning, Background paper, December 2019, available at: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-
future-of-adult-learning-in-Europe.pdf 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
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się przez całe życie umożliwiają osobom starszym zdobycie umiejętności, które są im potrzebne do 

aktywnego życia we współczesnym społeczeństwie. Dorośli nie mogą polegać jedynie na 

umiejętnościach nabytych w szkole. Najnowsze wyniki badania siły roboczej UE pokazują, że w 2018 r. 

wskaźnik uczestnictwa pracujących obywateli w uczeniu się przez całe życie wyniósł zaledwie 11,%5. 

Jednakże wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się różni się znacznie w poszczególnych krajach 

UE: od 31,6% do 2,4%6.  

Oprócz ogólnej tendencji w kształceniu dorosłych, około jedna czwarta dorosłej populacji Europy ma 

słabe umiejętności matematyczne i informatyczne. Osoby dorosłe, które nie posiadają wystarczającego 

poziomu tych umiejętności, są narażone na wysokie ryzyko wykluczenia społecznego. Zgodnie z 

wynikami ogólnounijnego raportu "Digital Economy and Society Index (DESI) Report 2020", w 2019 r. 

duża część ludności UE nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, mimo że większość 

miejsc pracy wymaga takich umiejętności. Odsetek obywateli UE nieposiadających podstawowych 

umiejętności cyfrowych wynosi 42%.7 W 2020 roku świat nawiedziła pandemia COVID-19. Podobnie jak 

inne części świata, Europa stanęła w obliczu bezprecedensowego kryzysu i pilnej potrzeby zareagowania 

na bezpośrednie wyzwania w zakresie zdrowia publicznego oraz wynikające z nich problemy 

gospodarcze i społeczne. Kryzys COVID-19 doprowadził do bezprecedensowego przejścia na nauczanie 

online i technologie cyfrowe. 

Podjęto działania na poziomie europejskim w celu zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb. Aby mieć 

lepszy obraz, poniżej wymieniono konkretne kluczowe polityki i inicjatywy UE w dziedzinie kształcenia 

dorosłych i edukacji cyfrowej, które zostały podjęte w ostatnich latach. 

W styczniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną księgę w sprawie starzenia się 

społeczeństwa - Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami8 zainicjowanie 

szerokiej debaty politycznej na temat wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństwa 

europejskiego: "W zielonej księdze przyjęto podejście oparte na cyklu życia, odzwierciedlające 

uniwersalny wpływ starzenia się na wszystkie pokolenia i etapy życia. W ten sposób podkreśla się 

znaczenie znalezienia właściwej równowagi pomiędzy zrównoważonymi rozwiązaniami dla naszych 

systemów opieki społecznej a wzmocnieniem solidarności międzypokoleniowej. 

We wrześniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała Plan działań na rzecz edukacji cyfrowej na 

lata 2021-20279 (DEAP) koncentruje się na dwóch priorytetach strategicznych: (1) wspieraniu 

wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz (2) rozwijaniu umiejętności             i kompetencji cyfrowych 

 
5 Eurostat website: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1  
6 EU Labour Force Survey (EU-LFS), 2018 available at : 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1  
7 European Commission, Digital Economy and Society Index (DESI) Report 2019 - Human capital, available at: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/human-capital  
8 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf  
9 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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w erze cyfrowej. Kryzys COVID-19 wzmocnił potrzebę promowania solidnego zrozumienia świata 

cyfrowego i wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli i osób uczących się w każdym wieku. 

Działania w ramach priorytetu 2 dotyczą zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych umiejętności 

cyfrowych w celu wspierania obywatelstwa cyfrowego i integracji społecznej. DEAP podkreśla, że 

wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się wymaga krytycznego podejścia i 

holistycznej perspektywy: "Włączanie technologii cyfrowych do procesów nauczania i uczenia się nie 

oznacza po prostu powielania lub transponowania praktyk czy tradycyjnych podejść online. Jest to 

złożony proces, który wymaga solidnych zdolności cyfrowych, w tym planowania zmian 

organizacyjnych, stałego monitorowania i adaptacji oraz silnego nacisku na pedagogikę opartą na 

uczeniu się". Należy opracować specjalny cyfrowy plan działań dla osób starszych, ponieważ niestety 

obecny DEAP nie obejmuje żadnych działań dotyczących tej konkretnej grupy docelowej i związanych 

z nią potrzeb. 

Kompetencje kluczowe określone w zaleceniu Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie 10, przyjęte w maju 2018 r., mają na celu stworzenie podstaw do osiągnięcia 

bardziej równych i demokratycznych społeczeństw. W zaleceniu uaktualniono definicje kompetencji 

kluczowych i podkreślono potrzebę opracowania praktyk nauczania, narzędzi oceny      i innowacyjnych 

środowisk uczenia się. Definicja kompetencji informatycznych została rozszerzona i zaktualizowana, aby 

odzwierciedlić zmieniający się charakter technologii cyfrowych w życiu zawodowym i szerzej w 

społeczeństwie: "zwiększenie i poprawa poziomu kompetencji informatycznych na wszystkich etapach 

kształcenia  i szkolenia, we wszystkich segmentach społeczeństwa".                                                                                                                                                             

Nowa definicja została również dostosowana do Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli 

(DigComp)11: W zaleceniu zaproponowano ramy odniesienia jako narzędzie referencyjne dla 

decydentów politycznych, organizatorów kształcenia i szkolenia, kadry edukacyjnej, doradców 

zawodowych, pracodawców, publicznych służb zatrudnienia oraz samych uczących się. 

 

Komisja Europejska pracuje obecnie nad kontynuacją ram strategicznych Edukacja i Szkolenie 2020 

(ET2020), wdrażaniem Globalnej Agendy 203012 oraz przegląd Europejskiej agendy w zakresie uczenia 

się dorosłych jako kluczowego dokumentu nakreślającego europejską politykę w zakresie kształcenia 

dorosłych . Europejski program kształcenia dorosłych (EAAL)13 określa, na czym skupia się 

współpraca europejska w polityce dotyczącej edukacji dorosłych. Został on przyjęty przez Radę w 

listopadzie 2011 r. W programie podkreślono potrzebę znacznego zwiększenia udziału dorosłych we 

wszelkiego rodzaju uczeniu się (uczeniu się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), czy to w celu 

zdobycia nowych umiejętności zawodowych, aktywnego obywatelstw czy rozwoju osobistego. Krajowi 

koordynatorzy w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej śledzą proces wdrażania 

 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN   
11 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp  
12 https://sdgs.un.org/2030agenda  
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG
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programu. EAAL był częścią ET 2020 strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia14. W punktach odniesienia ET2020 uwzględniono również cel dotyczący 

kształcenia dorosłych: co najmniej 15% wszystkich dorosłych uczestniczy w uczeniu się przez całe życie 

do 2020 r. Jednak, jak wskazano powyżej, nie udało się tego osiągnąć: wskaźnik uczestnictwa pracujących 

obywateli w uczeniu się przez całe życie wyniósł tylko 11,1%15. 

Europejski Obszar Edukacji 16 proponuje zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie 

do 25% do 2025 r. Absolutnie konieczne jest ogólne zwiększenie uczestnictwa, ale w szczególności 

dorosłych o niskich podstawowych umiejętnościach17. 

Europejski program na rzecz umiejętności18 na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości 

społecznej i odporności, przedstawiony przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r., Wyznacza ambitne 

cele ilościowe w zakresie podnoszenia umiejętności (doskonalenia istniejących umiejętności) i 

przekwalifikowywania (szkolenia w zakresie nowych umiejętności), które mają zostać osiągnięte w ciągu 

najbliższych 5 lat. Jego 12 działań koncentruje się na umiejętnościach przydatnych w pracy poprzez 

współpracę z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami                  i partnerami społecznymi w celu 

współpracy na rzecz zmiany, umożliwienie ludziom podejmowania uczenia się przez całe życie oraz 

wykorzystanie budżetu UE jako katalizatora do odblokowania inwestycji publicznych i prywatnych w 

umiejętności ludzi. Celem jest zagwarantowanie, że prawo do szkolenia i uczenia się przez całe życie jest 

zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych19, a także odnosząc się do Ścieżek Podnoszenia 

Umiejętności 20 staje się rzeczywistością w całej Europie. „Komisja umieszcza umiejętności w centrum 

programu politycznego UE, kierując inwestycjami w ludzi  i   ich umiejętności w celu trwałego ożywienia 

po pandemii koronawirusa. Firmy potrzebują pracowników z umiejętnościami wymaganymi do 

opanowania ekologicznych                       i cyfrowych przemian, a ludzie muszą mieć możliwość uzyskania 

odpowiedniego wykształcenia           i szkolenia, aby dobrze prosperować w życiu”21. 

Wreszcie, należy wspomnieć, że kształcenie dorosłych związane z polityką aktywnego starzenia się 

otrzymało szczególny nacisk w 2012 r. , kiedy to ogłoszono Europejski Rok Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej22. W 2012 r. W Unii Europejskiej i poza nią na wszystkich 

szczeblach pojawiły się setki odrębnych inicjatyw. Inicjatywy te koncentrowały się w szczególności na 

promowaniu uczenia się międzypokoleniowego między starszymi i młodymi pokoleniami. „ Coalition 

 
14 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en  
15 EU Labour Force Survey (EU-LFS), 2018 available at : 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1  
16 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en  
17 EAEA, The Future of Adult Learning, Background paper, December 2019, available at: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-
future-of-adult-learning-in-Europe.pdf  
18 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1196  
19 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226  
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN 
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1196  
22 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1196
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1196
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf
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EY2012” została stworzona i zarządzana przez sieć o nazwie AGE-Platform Europe23. Publikacja Ku Unii 

Europejskiej przyjaznej osobom starszym do 2020 roku24 stara się wyjaśnić, co można zrobić, aby 

stworzyć przyjazną dla osób starszych UE, wspierając solidarność między pokoleniami i umożliwiając 

aktywny udział i zaangażowanie wszystkich grup wiekowych w społeczeństwie. 

  

 
23 https://www.age-platform.eu/articles/29-april-eu-day-solidarity-between-generations  
24 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Towards_an_Age_Friendly_EU_FINAL.pdf  

https://www.age-platform.eu/articles/29-april-eu-day-solidarity-between-generations
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Towards_an_Age_Friendly_EU_FINAL.pdf
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3. Rekomendacje dotyczące transferu wyników projektu      
 
Metodyka szkoleń opracowana w projekcie ICTskills4All osiągnęła założone cele i została pozytywnie 

oceniona przez uczestników pilotażu i innych interesariuszy. Niemniej jednak wpływ COVID-19 na 

realizację działań pilotażowych był znaczący. Nauczanie umiejętności cyfrowych bez kontaktu face- to- 

face stanowi wyzwanie dla nauczycieli. Ze względu na pandemię, nauczanie na odległość i współpraca 

online stały się podstawową metodologią, która wpłynęła również na osobiste uwarunkowania 

uczestników, ich możliwości i motywację do aktywnego uczestnictwa w kursie.  

Pierwotny plan zakładał realizację szkoleń online i bezpośrednich. Głównym celem pilotażu 

bezpośredniego było przetestowanie dwóch różnych metodologii szkoleniowych w czterech krajach 

objętych projektem: podejścia międzypokoleniowego, w którym studenci pomagają osobom starszym, 

oraz podejścia peer-to-peer, w którym osoby starsze nieposiadające umiejętności cyfrowych są 

wspomagane przez rówieśników posiadających większe umiejętności. Ze względu na pandemię COVID-

19, szkolenia bezpośrednie musiały być realizowane z pewnymi ograniczeniami i restrykcjami. W 

niektórych krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono tylko jeden z dwóch pilotażowych 

projektów (międzypokoleniowe i partnerskie uczenie się), podczas gdy w innych oba były realizowane 

w całości przez Internet, angażując także niektórych członków rodzin uczestników szkolenia, aby lepiej 

dotrzeć do osób starszych i udzielić im wsparcia.  

 

Partnerzy projektu opracowali dwa zestawy zaleceń (dla realizatorów szkoleń i decydentów) w celu 

promowania i wspierania transferu i zwiększania zakresu ICT4All metodologii  i kluczowych wyników w 

sektorze nieformalnej edukacji dorosłych w całej Europie. Zalecenia opierają się na wynikach projektu 

oraz dużym doświadczeniu i wiedzy partnerów projektu w tej dziedzinie. 

 

Obie metodologie szkoleniowe (uczenie się międzypokoleniowe i peer-to- peer) okazały się 

odpowiednie dla grupy docelowej projektu i skuteczne . Poniższe zalecenia oparte są na wynikach 

wdrożenia  pilotażowego  ICTskills4All  w czterech krajach objętych projektem  (Portugalia, Wielka 

Brytania, Łotwa i Polska). 

 

 
 
 

3.1  Rekomendacje dla organizatorów szkoleń 
 
Poniższe zalecenia opierają się na doświadczeniach Programu Edukacyjnego ICTskills4All              oraz 

informacjach zwrotnych przekazanych przez uczestników projektu                                                                 w 

różnych krajach projektu i są skierowane do nauczycieli i organizatorów szkoleń wspierających 

integrację cyfrową i aktywne starzenie się osób starszych  



 

 14 

 

Aktywne metody nauczania i uczenia się ułatwiające programy alfabetyzacji cyfrowej 

 

• Efektywny udział osób starszych w cyfrowym wszechświecie to ważna strategia wzmacniania 

relacji między różnymi pokoleniami. Wykorzystanie uczenia się międzypokoleniowego do 

wspierania integracji cyfrowej i aktywnego starzenia się osób starszych może przynieść różne 

korzyści i wyzwania, takie jak: 

o Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zdefiniujemy wspólne obszary treści nauczania dla obu 

grup wiekowych, np. bezpieczeństwo w wirtualnym świecie, wiarygodne informacje vs. 

fake news, krytyczne myślenie. Głównym wyzwaniem jest łączenie pokoleń, a nie 

podkreślanie i zachowywanie różnic i kompetencji. 

o Może zwiększyć pewność siebie w korzystaniu z narzędzi ICT poprzez poznanie punktu 

widzenia młodszego pokolenia, w jaki sposób używa urządzeń cyfrowych / 

elektronicznych , a także poprzez zrozumienie możliwości kontynuowania uczenia się 

umiejętności cyfrowych z pomocą młodszych pokoleń w rodzinie . 

o Młodzi ludzie mieli zajęcia wprowadzające na temat ich specyficznej roli oraz tego, jak 

właściwie pomagać seniorom (zachowanie, zrozumienie, koordynacja, pamięć itp. ). 

Potraktowali to bardzo poważnie i byli wdzięczni, że mają taką możliwość aby zrozumieć 

starsze pokolenie.  

• Korzystanie z uczenia się peer-to-peer celu wspierania integracji cyfrowej i aktywnego starzenia 

się osób starszych może przynieść różne korzyści i wyzwania, takie jak: 

o Skorzystanie ze wspólnej wiedzy i doświadczeń życiowych oraz pokrewnych 

zainteresowań. 

o Przedstawienie możliwości i narzędzi, które oferuje Internet, ułatwiając im codzienne 

życie (np. Mapy Google, Tłumacz Google, przeglądarka, lokalne e-usługi, zarządzanie 

płatnościami, zarządzanie codzienną trasą przejazdu środkami transportu publicznego 

z publicznie dostępnymi rozkładami autobusów itp .). 

• Ogólnie rzecz biorąc, metody stosowane na kursach różniły się w zależności od wieku 

asystentów , doświadczenia i podejścia do umiejętności cyfrowych i urządzeń elektronicznych. 

o Asystenci byli pomocni dla uczniów, ale przeszkadzali trenerom w pracy (inne podejście, 

inne terminy, różne rozumienie itp.). Asystenci powinni być dobrze przygotowani w 

oparciu o jasne wytyczne (ujednolicone tempo pracy, warunki, podejście itp.). 

o Rolę asystenta można poprawić, poświęcając osobny czas na zadania, które mają być 

wykonane z asystentami i minimalizując rolę asystenta, gdy trener prowadzi zajęcia. 

• Łatwiej było przyciągnąć seniorów jako asystentów niż młodzież, ponieważ trzeba było to 

zorganizować we współpracy ze szkołami. Niemniej jednak dzieci były bardzo zainteresowane 

udziałem w projekcie i były otwarte na pomoc seniorom w zdobywaniu umiejętności cyfrowych. 
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• Ważne jest, aby dostosować szkolenie do specyficznych potrzeb i wymagań osób starszych . 

Cyber-bezpieczeństwo było ważnym tematem podczas pilotażu, a także podstawowe 

umiejętności, które były najbardziej istotne dla stażystów . 

• Jedną z głównych zalet pilota było przetestowanie możliwości zdalnego szkolenia dla ludzi 

podczas pandemii. Istniała realna potrzeba pomysłowych rozwiązań, które normalnie nie byłyby 

możliwe. Z definicji prowadzenie szkolenia online oznaczało, że uczestnicy szkolenia nie mogli 

ignorować technologii informacyjno-komunikacyjnych, jednak rezultatem programu było 

zidentyfikowanie zupełnie nowej grupy osób starszych, które potrzebują wsparcia ICT. 

• Zaangażowanie rówieśników i wolontariuszy do udzielenia wsparcia technicznego na 

samym początku szkolenia może ułatwić dostęp do zajęć online. Ważne jest przygotowanie 

wolontariuszy i wyposażenie ich w profesjonalne przygotowanie dydaktyczne; wrażliwość na 

różnice między uczniami (deficyty, trudności, lęki) . 

• Włączające praktyki i ciągłe dzielenie się dobrymi praktykami, zasobami i doświadczeniami 

między uczestnikami gwarantują pomyślną realizację projektu. 

• Dobrze wspierana społeczność trenerów i osób uczących się może zapewnić duży wpływ i 

długotrwałą jakość wyników. Program i narzędzia Projektu ICTskills4All mogą zapewnić wzrost 

oddziaływania poprzez ciągłe wsparcie członków społeczności projektu w każdym kraju 

pilotażowym, co prowadzi do zwiększenia liczby chętnych do udziału w nim. Przeszkoleni 

nauczyciele i sami uczniowie mogą pełnić rolę multiplikatorów. Metodologia i narzędzia 

ICTskills4All mogą być również łatwo przenoszone i wykorzystywane przez innych dostawców 

szkoleń dla dorosłych oraz dostosowane do ich środowiska nauczania. Może to być także 

wzorem dla tworzenia się środowiska hybrydowego-nauczania, przy wsparciu instytucjonalnym 

i pomocy profesjonalistów. 

Wsparcie techniczne 
 

• Narzędzia wirtualne muszą być przyjazne dla użytkownika i odpowiednie, aby wspierać 

osoby starsze i specjalne potrzeby ich wieku, niezależnie od tego, czy są one związane z 

aspektami fizycznymi, poznawczymi czy społecznymi. 

• Ważne jest, aby korzystać ze stron internetowych, platform i sprzętu, które zostały odpowiednio 

zaprojektowane dla tej populacji. Ważne jest, aby poznać ich potrzeby i preferencje oraz 

postępować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opisywanymi przez lata w zakresie dostępności 

i użyteczności. 

• Wsparcie dla użytkowników może być również udzielane poprzez różne mechanizmy 

interakcji (czaty, filmy itp.), A także za pomocą innych narzędzi komunikacyjnych pomagających 

w dostępie do wybranego środowiska wirtualnego w ramach zajęć wirtualnych (telefon, 

WhatsApp, mentoring itp.). 
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• Prośba o bardziej indywidualne podejście do wykonywania zadań została podkreślona przez 

uczestników projektu, zwłaszcza tych, którzy mieli trudności z nadążaniem za tempem zajęć. 

• Wsparcie wymagane przez uczestniczące osóby starsze wykazało również dwa kluczowe 
aspekty: 

o Użytkownicy są właścicielami laptopów, tabletów i smartfonów, które zwykle nie są 

aktualizowane, co stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa . Większość z nich 

uznaje to za problem, ale nie wie, gdzie uzyskać pomoc. Nie mogą zapytać swoich dzieci 

ani wnuków, ponieważ wielu z nich korzysta z innej, nowocześniejszej technologii. 

o Użytkownicy nie znają i / lub nie zdają sobie sprawy z wyrafinowania oszustw i 

złośliwego oprogramowania, w wyniku czego są narażeni na znaczne ryzyko finansowe. 

Będąc na emeryturze, często mają na kontach bankowych znaczne sumy pieniędzy i 

mają zaufanie do e-maili, które wydają się pochodzić z zaufanego źródła. 

Wsparcie rodziny 

 

• Proces nauczania ICT osób starszych bez umiejętności cyfrowych wymaga podejścia 

szkoleniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości . Takie podejście jest 

trudne do przyjęcia na odległość. Zaangażowanie członków rodzin uczestników było kluczowe 

dla wdrożenia pilotażu ICTskills4All podczas pandemii Covid-19. 

• Zaangażowanie rodziny w szkolenie z umiejętności cyfrowych może pomóc w utrzymaniu 

motywacji uczniów i pomóc w rozwiązywaniu trudności podczas zajęć. 

Podnoszenie świadomości i zaangażowania interesariuszy 

 

• Podniesienie świadomości seniorów i ich rodzin na temat znaczenia nowych technologii, które 
pozwolą im efektywniej zarządzać swoją pracą, a także skuteczniej wyszukiwać informacje i 
komunikować się. Oddanie "głosu" osobom starszym i wykorzystanie wzorów do naśladowania 
jest skutecznym sposobem na promowanie działań projektowych                   i podnoszenie 
świadomości wśród rówieśników. 

• Podniesienie świadomości wśród młodych ludzi na temat znaczenia wspierania osób starszych 
w społeczeństwie cyfrowym. Zaangażowanie młodych ludzi w międzypokoleniowe uczenie się 
może pozytywnie zmienić ich zachowania i postawy wobec osób starszych. 

• Zainteresowane strony muszą być zaangażowane na każdym etapie. W projekcie 
ICTskills4All były oni zaangażowane we wstępną analizę i gromadzenie zasobów i dobrych 
praktyk, w tworzenie i walidację kluczowych produktów projektu (jako eksperci), jak również w 
szeroko zakrojone działania upowszechniające i eksploatacyjne realizowane zarówno na 
poziomie krajowym, jak i unijnym.  

• Zaangażowanie chętnych interesariuszy. Dla zapewnienia sukcesu projektu kluczowe jest 
zaangażowanie odpowiedniej liczby osób, które są rzeczywiście zainteresowane 
wykorzystaniem rezultatów projektu i zapewnienie, że chętnie odpowiadają one na pytania. W 
celu przyciągnięcia zainteresowanych stron, partnerzy projektu zastosowali kombinację technik: 
zaangażowanie personelu partnerów stowarzyszonych; osobiste zaproszenie ekspertów i 
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ogłoszenia na forach poświęconych projektowi; prezentacja rezultatów projektu podczas 
imprez w ramach rozpowszechniania projektu i innych wydarzeń na wysokim szczeblu na 
poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

 

 

 

3.2  Rekomendacje dla decydentów  
 
Poniższe zalecenia są skierowane w szczególności do decydentów w dziedzinie uczenia 

się dorosłych , aktywnego starzenia się, integracji społecznej i cyfrowej: 

 

• Zwiększenie wsparcia (finansowego i instytucjonalnego) dla polityk i inicjatyw dotyczących 

aktywnego starzenia się i włączenia cyfrowego w różnych aspektach życia społecznego (np. 

edukacja, społeczność, zdrowie, usługi publiczne itp.). 

• Wzmocnienie polityki w zakresie uczenia się dorosłych. Polityczne podejście do uczenia się 

przez całe życie nie pozwala na stworzenie bardziej ambitnych i całościowych strategii, które 

uwzględniają uczniów w każdym wieku. Należy opracować, w jak największym stopniu 

rozpowszechniać i promować w całej Europie specjalne europejskie i krajowe plany działań 

cyfrowych dla osób starszych. 

• Szerokie i holistyczne podejście do uczenia się i edukacji dorosłych. Polityka i strategie 

edukacyjne muszą odejść od skupienia się na restrykcyjnych i uogólnionych programach 

nauczania w kierunku zorientowania na ucznia. Każdy może się uczyć, niezależnie od wieku i 

pochodzenia, pod warunkiem, że programy nauczania uwzględniają potrzeby uczniów. 

• Dalsze wspieranie edukacji i szkoleń w celu dostosowania się do transformacji cyfrowej, w tym 

bardziej integralnego podejścia do rozwoju kompetencji cyfrowych i wykraczania poza 

formalną edukację z perspektywy uczenia się przez całe życie. 

• Kształcenie dorosłych ma zasadnicze znaczenie dla promowania umiejętności korzystania z 

mediów i wzmacniania systemów demokratycznych, ale także dla rozwiązywania problemu 

niskich podstawowych umiejętności obywateli europejskich, w szczególności umiejętności 

informatycznych, tak aby nikt nie pozostał w tyle. Badania sugerują, że istnieje bezpośrednia 

korelacja pomiędzy podstawowymi umiejętnościami jednostki a zaufaniem, jakim dana osoba 

obdarza instytucje polityczne i system polityczny25, tj. im wyższe umiejętności podstawowe, tym 

większe zaufanie do instytucji politycznych i systemu. 

 
25 For instance, the PIAAC study (OECD). 
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• Zapewnienie większej dostępności inicjatywom wykorzystującym międzypokoleniowe              i 

partnerskie uczenie się na rzecz aktywnego starzenia się i cyfrowego włączania osób starszych 

w ramach pozaformalnego kształcenia dorosłych poprzez oferowanie większych możliwości 

prezentowania dobrych praktyk i dzielenia się nimi. W ten sam sposób należy wspierać udział 

przedstawicieli administracji publicznej w tych inicjatywach, aby dodatkowo podkreślić ich 

poparcie.  

• Podmioty lokalne i regionalne mogą wspierać działania, które łączą różne pokolenia. Władze 

publiczne powinny dążyć do rozwijania partnerstw publiczno-prywatnych w celu wspierania 

takich inicjatyw, w których uczestniczą firmy i organizatorzy szkoleń zajmujący się aktywnym 

starzeniem się i integracją cyfrową w edukacji formalnej i pozaformalnej. 

• Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z poprawy umiejętności cyfrowych u 

starszych dorosłych. 

• Wspieranie pedagogicznych i cyfrowych umiejętności edukatorów pracujących w 

programach edukacji cyfrowej z osobami starszymi, zarówno w środowisku formalnym, jak i 

nieformalnym. 

• Cytując DEAP 2021-2027 (strona 6): "Kluczową lekcją płynącą z kryzysu COVID-19 jest to, że 

edukacja cyfrowa nie powinna być dłużej postrzegana jako samodzielna wyspa, ale jako 

integralna część całego kształcenia i szkolenia". To podejście powinno być przeniesione również 

na starszych dorosłych. Powinno być nie tylko skoncentrowane na osobie, ale także na 

problemie i odpowiadać indywidualnym potrzebom życiowym i środowisku. 
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