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1. Wprowadzenie    
  
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. 

 

 

Rezultaty projektu 

 
Kluczowe wyniki projektu ICTskills4All podsumowano poniżej: 
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• Raport na temat istniejących zasobów internetowych w celu poprawy umiejętności 

cyfrowych u osób starszych, w tym rodzaju informacji i treści. Zgromadzone zasoby zostały 

przejrzane, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju informacji i treści, instrumentów użytych 

do oceny wpływu i uzyskanych wyników w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych oraz 

sporządzono raport końcowy zawierający najlepsze praktyki. 

• Raport na temat międzypokoleniowych i partnerskich programów edukacyjnych w celu 

poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych. Zastosowano tę samą procedurę, co 

powyżej, ale w przypadku programów indywidualnych. 

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

bezpośrednich) 

o Platforma zawiera ogólne informacje, jak również proste narzędzia szkoleniowe, które 

mogą być dostępne dla osób starszych w sposób niezależny, aby poprawić ich 

umiejętności cyfrowe. Przeprowadzono test użyteczności, aby ocenić, w jaki sposób 

użytkownicy wchodzą w interakcję z systemem. Platforma jest dostępna w językach: 

angielskim, łotewskim, polskim i portugalskim. 

o Materiały szkoleniowe dla wsparcia osobistego oparte na podejściu 

międzypokoleniowym i peer-to-peer(partnerskim) 

• Rekomendacje projektu oparte na rezultatach działań szkoleniowych, dla dalszego transferu i 

upowszechniania rezultatów projektu. 

Wszystkie rezultaty będą dostępne na stronie 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 

Cel tego dokumentu 

Plan wykorzystania projektu jest opracowywany w celu dostarczenia informacji o wynikach projektu, 

które mają potencjał eksploatacyjny oraz nakreślenia ogólnych i szczegółowych strategii                        i 

instrumentów wykorzystania na poziomie krajowym i europejskim. Został opracowany z 

uwzględnieniem informacji przekazanych przez wszystkich partnerów projektu w ramach specjalnego 

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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badania eksploatacyjnego. Plan wykorzystania przyczynił się do opracowania rezultatów intelektualnych 

(IO6) projektu „ Zalecenia dotyczące możliwości przenoszenia wyników ICTskills4All ” . 

 

1. Trwałość wyników projektu: wykorzystanie i zastosowanie w 
przyszłości 
W tej części opisano wykorzystanie głównych wyników projektu ICTskills4All zarówno przez partnerów 

projektu, w ich organizacjach lub w ramach ich usług i działań szkoleniowych, jak i przez kluczowych 

interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. 

Zidentyfikowano następujące główne produkty projektu do dalszego wykorzystania przez 

partnerów projektu i inne zainteresowane organizacje: 

• O1. Raport o zasobach online 

• O2. Raport programów edukacyjnych międzypokoleniowych i peer-to-peer 

• O3. Platforma internetowa 

• O4. Materiały szkoleniowe do osobistego wsparcia opartego na podejściu międzypokoleniowym i peer-
to-peer 

• O6. Zalecenia dla zainteresowanych stron i decydentów 

Zwiększenie zakresu projektu w potencjalnych scenariuszach: wnioski na przyszłość 

partnerów projektu 

Organizacje partnerskie będą nadal wykorzystywać wyniki ICTskills4All poprzez 

• Wykorzystanie zbioru OER jako repozytorium online, które może być filtrowane w celu 

znalezienia istniejących i sprawdzonych metod. 

• Włączenie szkolenia do swojej regularnej oferty szkoleniowej lub dostosowanie go do innych 

koncepcji szkoleniowych z tą samą grupą docelową, jak również z innymi grupami. 

• Wykorzystanie platformy online jako gotowego do użycia narzędzia w języku angielskim w 

innych projektach. 

• Promowanie szkoleń na poziomie regionalnym / lokalnym wśród potencjalnych użytkowników. 

• Podnoszenie świadomości wśród interesariuszy i poszerzanie społeczności praktyków. 

• Szerokie promowanie i udostępnianie zasobów i narzędzi projektowych na poziomie krajowym 

i europejskim. 

• Zapewnienie trwałości, dostępności i możliwości przenoszenia utworzonych treści                     i 

platformy. 

• Zapewnienie możliwości nawiązywania kontaktów z innymi grupami i organizacjami 

zajmującymi się integracją cyfrową i aktywnym obywatelstwem osób starszych oraz dzielenie 

się z nimi wiedzą i zasobami. 
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• Stymulowanie uczestnictwa we wspólnotach lokalnych, regionalnych i narodowych, otwierając 

konkretną przestrzeń współpracy i dzielenia się zasobami. 

• Promować zmiany społeczne, zezwalając na cyfrowy plan działania skierowany do osób 

starszych i wdrażając go na szczeblu krajowym, i opowiadając się za nim. 

• Ulepszanie, rozszerzanie i zwiększanie programu nauczania, programu szkoleniowego i 

platformy ICTskills4All poprzez różne działania, takie jak: 

o Stworzenie dalszych wspólnych treści szkoleniowych i narzędzi / instrumentów oceny 

w języku angielskim dla wszystkich (lub wybranych) modułów i przetestowanie ich w 

różnych krajach. 

o Przygotowywanie krótkich kursów (podobnych do mini-poświadczeń dla HEI) w 

oparciu o określone moduły programu nauczania. 

o  Zaproponowanie przeprowadzenia szkolenia pilotażowego na dużą skalę w krajach, 

które nie były pierwotnie zaangażowane w projekt. Partnerzy projektu mogą być 

zaangażowani jako partnerzy eksperci odpowiedzialni za ulepszanie / aktualizację treści 

szkolenia. 

o W ramach sektora nieformalnej edukacji dorosłych: szkolenia skierowane do innych 

organizatorów szkoleń i edukatorów w celu wspierania ich w rozwoju dzięki aktywnemu 

starzeniu się i integracji cyfrowej. 

Poniższe akapity przybliżą szczegółowy plan każdego partnera, aby połączyć wyniki projektu z 

jego działaniami i usługami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym              i europejskim: 

Uniwersytet w Porto (Portugalia): 

Informacje pozyskane w tych dwóch raportach zostaną wykorzystane przez Uniwersytet w Porto w celu 

ułatwienia rozwoju bardziej zróżnicowanych i ukierunkowanych programów internetowych i osobistych 

dla osób starszych. Platforma internetowa zostanie bezpłatnie udostępniona osobom starszym, a także 

innym obywatelom pragnącym poprawić swoje umiejętności cyfrowe, start-upy i cyfrowe firmy 

zorientowane na zdrowie. Materiały edukacyjne „twarzą w twarz” będą również udostępniane bezpłatnie 

innym organizacjom, które chcą opracować własne kursy. 

Stowarzyszenie HIPOKAMP (Polska): 

Jako gerontologiczna, edukacyjna organizacja ekspercka, do której często zwracamy się o wsparcie, 

Stowarzyszenie Hipokamp będzie mogło dzielić się wynikami projektu z liderami grup pracujących z 

osobami 55+ oraz trenerami i innymi zainteresowanymi wspomnianymi w publikacjach                        i 

materiałach edukacyjnych; dzielić się wynikami projektu z władzami zainteresowanymi przygotowaniem 

własnych strategii i programów edukacyjnych; organizować dyskusje i planować przyszłe kierunki 

edukacji ICT dla osób 55+, uwzględniając najważniejsze dokumenty jako strategie rozwoju kompetencji. 
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Cybermoor (UK): 

Cybermoor będzie promować wyniki projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych i grup, 

które pracują ze starszymi dorosłymi, a zwłaszcza poprzez materiały osobiste poprzez istniejące grupy 

szkoleniowe ICT, które pracują ze starszymi osobami. W odniesieniu do zaleceń dotyczących polityki 

przedstawią interesariuszom i decydentom, takim jak placówki edukacyjne dla dorosłych, biblioteki i inne 

centra nauczania ICT. 

RASA (Łotwa) 

Metodologia projektu i szkolenie zostały wysoko ocenione przez naszych seniorów i trenerów. W ramach 

fundacji będziemy szukać więcej możliwości prowadzenia w przyszłości szkoleń w zakresie ICTskills4All, 

aby zapewnić ich trwałość i popularność. Digitalizacja i integracja seniorów jest narodowym priorytetem, 

a to działanie / projekt pomaga osiągnąć ten cel poprzez ogólnokrajowe inicjatywy, takie jak „Mana 

Latvija.lv”, „Dari digitāli”, „Digital Week”. Przy okazji przedstawiciele RASA przedstawią wyniki projektu - 

podejścia szkoleniowe, platformę projektową i zalecenia dla interesariuszy i decydentów na tych 

krajowych imprezach lub poprzez rozesłanie przeglądów projektów w celu rozpowszechnienia wśród 

tych organizacji i ich sieci. Ten projekt jest ważnym narzędziem pomagającym budować społeczności, 

zwiększać włączenie społeczne i świadomość potrzeb seniorów. RASA zastosuje najlepsze praktyki 

wyniesione z tego projektu, aby usprawnić bieżące działania - głównie włączenie społeczne poprzez 

szkolenia cyfrowe. 

ALL DIGITAL (Belgia): 

ALL DIGITAL, będąca europejską siecią centrów kompetencji cyfrowych działających w tej dziedzinie, jeśli 

chodzi o integrację cyfrową, będzie odpowiedzialna za wykorzystanie wyników projektu na poziomie 

europejskim za pomocą głównych kanałów i zwracanie się do organizacji członkowskich, partnerów i 

europejskich decydentów. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji 4 „Europejskie strategie 

eksploatacji” niniejszego dokumentu. 
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1. Narodowe Strategie Wykorzystania 
 

Ta część opisuje wykorzystanie wyników projektu w krajach partnerskich (Łotwa, Polska, Portugalia i 

Wielka Brytania) poprzez wskazanie głównych interesariuszy, decydentów, wydarzeń i inicjatyw 

krajowych określonych przez każdego z nich. 

 

ŁOTWA 

Interesariusze: 

• Private entities: Baltijas Datoru Akadēmija, ICT companies LMT and tet.  

• NGOs: Łotewska Federacja Emerytów, Apeirons, Sustento, NGO house, Senior University. 

• Active members of RASA – including organizers of senior activities, trainers, educators. 

Decydenci: 

• Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego 

• Ministerstwo Opieki Społecznej 

• Rada Miasta Rygi 

• Państwowe Centrum Informacji Kulturowej.                                                                                            

Fora / Wydarzenia / Kampanie / Platformy internetowe: 

• Latvija.lv Dari digitāli (Rób to cyfrowo) 

• ALL DIGITAL week 

• Digital Agents inicjatywa 

• LMT umiejętności obsługi smartfonów cyfrowych 

• Seminaria Urzędu Skarbowego na temat deklaracji i aplikacji na smartfony 

• Sieć bibliotek publicznych Państwowego Centrum Informacji 

Kanały komunikacyjne: 

• Bezpośrednia komunikacja: bezpośrednie spotkania, e-maile i rozmowy telefoniczne, 

networking. 

• Obecność na wydarzeniach: prezentacje, panele dyskusyjne, networking. 

• Media: komunikaty prasowe, konferencja zamykająca, współtworzenie treści. 
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POLSKA 

Interesariusze: 

• organizacje i grupy seniorów, na przykład: kluby seniora; U3A; Rady Seniorów; Federacje 

Seniorów i Federacja U3A; ośrodki opieki dziennej dla seniorów; ośrodki międzypokoleniowe. 

• Organizacje i instytucje pracujące na rzecz / ze starszymi dorosłymi: instytucje edukacyjne, 

kulturalne, socjalne i opiekuńcze;  

• Organizacje pozarządowe; władze na wszystkich poziomach administracyjnych. 

• Biblioteki - ogólnopolska sieć zapewniająca wsparcie teleinformatyczne seniorów 

• Instytucje edukacyjne, specjalizujące się w pedagogice, gerontologii i andragogice, a także 

ośrodki szkoleniowe, firmy szkoleniowe. 

• KOMETA - Sieć Edukacji ICT; https://kometa.edu.pl/; Grazyna Busse z HIPOKAMP i Maria 

Magdalena Poulain z Fundacji 2035 są ekspertami w tej sieci. 

Decydenci: 

• Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

• Rada ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji; Rdc@mc.gov.pl 

Fora / Wydarzenia / Kampanie / Platformy internetowe: 

• Zobacz 2.3 plus https://latarnicy.pl/, https://latarnicy2020.pl/ - Projekt „Latarnicy2020.pl” („Light 

Keepers”) to inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 i powyżej 65 lat. 

największa grupa wykluczona cyfrowo w naszym kraju. Podstawy merytoryczne działań zostały 

wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 

wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKIE 

CYFROWE RÓWNE SZANSE [PCRS]. 

Kanały komunikacyjne: 

• Seminaria, szkolenia, konferencje, warsztaty oraz media społecznościowe i inne narzędzia 

internetowe. 

Środki finansowe: 

• Lokalne / regionalne / krajowe programy finansowania przeznaczone dla seniorów. 

PORTUGALIA 

Interesariusze: 

• Przemysł - Altice Labs; ClusterMedia Labs; INOV INESC; Fraunhofer Portugal; ISA - Intelligent Sensing 

Anywhere; Exatronic Innovation Insight; JMS; Medtronic Portugal; Telfax; CSSEF - Cooperativa de 

serviços de Saúde Envelhecimento e Formação; Inova+; Mais Família; Tempo XL - Animação Sénior 
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em itinerância; Cãovida Club; Acordar a Sorrir; Ajuda & Companhia; Associação Portuguesa de 

Certificação; Biosckin, Molecular and Cell Therapies, S.A.; Casa Maior; Cidade dos cuidados; Comfort 

Keepers; Competências; CSSEF - Cooperativa de serviços de Saúde Envelhecimento e Formação; 

Diapotek - Gestão Terapêutica; FARMAinove; IncreaseTime; INOVA+; Mais Família; Merck; Nuada; 

ProASolutions.pt - Arquitetura, Gestão de Acessibilidades e Mobilidade, Lda.; ProdigyFrontier, Lda; 

TEMPO XL - ANIMAÇÃO SÉNIOR EM ITINERÂNCIA; The Travel Health Experience;  

• Społeczność obywatelska – APDP - Diabetes Portugal; Associação Cura+; Apre! - Associação de 

aposentados, pensionistas e reformados; APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral; DECO - 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; CA50+; Centro de Caridade Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro; Centro de Desporto Adaptado - Sport Club do Porto; Coração Amarelo; 

Cuidadores Portugal; Delegação Norte da Associação Alzheimer Portugal; Espaço T; Fundação MOA 

de Portugal; Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”; G.A.S. Porto - Grupo de Ação 

Social do Porto; Instituto de Ação Social das Forças Armadas I.P.; Médicos do Mundo; Mundo a Sorrir; 

EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal; Rotary Club do Porto; Rotary Club de Leça da Palmeira. 

• Decydenci / Organizatorzy opieki zdrowotnej - Câmara Municipal do Porto; Administração 

Regional de Saúde do Norte; Area Metropolitana do Porto; Associação Portuguesa de Farmacêuticos 

Hospitalares; Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade; Centro Hospitalar de São João; Centro 

Hospitalar do Porto; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; Domus 

Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto; Instituto Português de 

Oncologia do Porto Francisco Gentil; Junta de Freguesia do Bonfim; Ordem dos Arquitectos - Direção 

Geral Norte; Ordem dos Enfermeiros; Ordem dos Farmacêuticos Portuguesa; Ordem dos Médicos – 

Secção Regional do Norte; Ordem dos Nutricionistas; Ordem dos Psicólogos – Secção Regional do 

Norte; Santa Casa da Misericórdia do Porto; SENSUUM et al; União de Freguesias de Gondomar (S. 

Cosme), Valbom e Jovim; Unidade Local de Saúde de Matosinhos;  

• Uczelnie: - Universidade do Porto; Instituto Universitário da Maia; Associação Rede de Universidades 

da Terceira Idade; Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano | CEDH; Centro de Investigação 

em Atividade Física, Saúde e Lazer; Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento 

Humano do Instituto Universitário da Maia; Centro de investigação em Geografia e Ordenamento 

do Território; Colégio Luso Internacional do Porto; Escola Superior de Enfermagem do Porto; Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde do Porto; Escola Superior Saúde Santa Maria; European University 

Continuing Education Network; Fraunhofer Portugal; HEI-Lab; ID+ Instituto de Investigação em 

Design, Media e Cultura; Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto; 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência; Instituto de Investigação 

e Inovação em Saúde da Universidade do Porto; Instituto de Sociologia da Universidade do Porto; 

Instituto Piaget; Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP); UPTEC - Parque de Ciência e 
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Tecnologia da Universidade do Porto; Universidade Lusófona do Porto; Universidade Sénior de Rio 

Tinto. 

• Decydenci: 

CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; CCDRN - 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; CCDRLVT - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; CIRA - Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro; AMP - Área Metropolitana do Porto; AML - Área Metropolitana 

de Lisboa; Câmara Municipal de Aveiro; Câmara Municipal do Porto; Câmara Municipal de Lisboa; 

Entidade Reguladora da Saúde; ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações; DGS - Direção-

Geral da Saúde; ARSC - Administração Regional de Saúde do Centro; ARSN - Administração Regional 

de Saúde do Norte; ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS); Portuguese Pharmaceutical Society; Portuguese 

Medical Society; Portuguese Psychological Society; Portuguese Nursing Society; Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS); Instituto da Segurança Social; União Distrital das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS-Porto). 

Fora / Wydarzenia / Kampanie / Platformy internetowe: 

• https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-

s%C3%A9nior-  

• https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-

inovadoras  

Kanały komunikacyjne: 

• Facebook, Senior Universities, Development of ICT actions/events for seniors. 

Środki finansowe: 

• Platforma udostępniana jest przez Uniwersytet w Porto, pozwoli jej na bycie zawsze aktywną, a 

jej zawartość będzie na bieżąco aktualizowana przez doktorantów. 

UK  

Interesariusze: 

• Glenmore Trust, Age UK Carlisle and Eden, Gateway Centre Kendal, Northern Fells Group, Fair 

Foods, Carlisle Carers, Bolton Exchange, Oaklea Trust, Brampton Community Association. 

Decydenci: 

• Age UK, Good Things Foundation, Departament ds. Mediów Kultury i Sportu, Departament 

Rolnictwa Środowiskowego i Spraw Wiejskich (DEFRA). 

https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-s%C3%A9nior-
https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-s%C3%A9nior-
https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-inovadoras
https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-inovadoras
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Fora / Wydarzenia / Kampanie / Platformy internetowe: 

• Good Things Foundation – Learn my Way. 

Kanały komunikacyjne: 

• Media and use of organisation’s contacts to disseminate reports. 

Środki finansowe: 

• Połączenie wyników projektu z innymi projektami, którymi zarządzamy, takimi jak SOSCI        i 

MANY. 
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2. Europejskie Strategie Wykorzystania  
 
ALL DIGITAL będzie odpowiedzialny za wykorzystanie wyników projektu na poziomie europejskim. W 

tym celu określił głównych interesariuszy, którymi będzie się zajmować na szczeblu europejskim, a także 

potencjalne wydarzenia, fora, inicjatywy itp. 

Interesariusze: 

• Jako ogólnoeuropejska organizacja sieciowa, ALL DIGITAL AISBL (AD) będzie wykorzystywać wyniki 

projektu głównie w ramach swoich członków, czyli 70 organizacji (centra społeczności ICT, biblioteki 

publiczne itp.) Zajmujących się edukacją pozaformalną zapewniającą dostęp do Internetu i ICT 

narzędzi, a także cyfrowych szkoleń, certyfikacji i możliwości dla osób wrażliwych, w tym osób 

starszych. 

• Zbiór najlepszych praktyk może być używany przez członków AD jako baza danych, którą można 

filtrować w celu znalezienia istniejących i sprawdzonych treści oraz metod tworzenia programów 

nauczania i uzupełniania istniejących koncepcji szkoleniowych. 

• Materiały szkoleniowe okażą się bardzo przydatne dla członków AD, ponieważ zawierają wiele 

różnych działań edukacyjnych, które zostaną wykorzystane / dostosowane do innych koncepcji 

szkoleniowych, zarówno dla grupy docelowej projektu, seniorów, jak i dla innych grup docelowych. 

To samo dotyczy platformy internetowej. 

• Ponadto większość działań podejmowanych przez AD jest związana z tworzeniem i promocją 

innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie umiejętności cyfrowych i integracji 

cyfrowej. W tym celu AD współpracuje bezpośrednio z różnymi zainteresowanymi stronami w 

dziedzinie edukacji nieformalnej i szkoleń e-umiejętności: europejskimi stowarzyszeniami i 

organizacjami członkowskimi, sieciami społeczeństwa obywatelskiego, prywatnymi 

przedsiębiorstwami ICT i instytucjami europejskimi. Między innymi platforma uczenia się przez całe 

życie (LLLP); Platforma AGE; Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (EAEA) itp. Mogą być 

zainteresowani wykorzystaniem i dostosowaniem materiałów szkoleniowych, a także platformy 

internetowej. To samo dotyczy zbioru Najlepszych praktyk, który można wykorzystać jako bazę 

danych istniejących i sprawdzonych treści i metod. 

• Zalecenia dotyczące polityki będą głównym narzędziem wykorzystywanym przez AD do 

wykorzystywania wyników projektu wśród interesariuszy i decydentów, zwłaszcza instytucji 

europejskich. Opracowanie Zalecenia dotyczącego polityki wchodzi w zakres roli AD w badaniach i 

propagowaniu umiejętności cyfrowych i e-integracji skierowanych do rządów i innych interesariuszy. 

Kampanie: 
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• ALL DIGITAL Week - kampania zachęca Europejczyków do podejmowania aktywnych działań w celu 

zrozumienia transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści poprzez rozwijanie adaptacyjnego 

sposobu myślenia i uczenia się przez całe życie. Tydzień AD będzie dobrą okazją do podniesienia 

świadomości na temat specyficznych potrzeb osób starszych i potrzeby zapewnienia integracji 

cyfrowej tej grupy docelowej. 

Wydarzenia: 

• ALL DIGITAL Szczyt – jest to coroczna konferencja AD, która gromadzi około 200 uczestników z całej 

Europy zainteresowanych włączaniem cyfrowym Europejczyków o niskim poziomie umiejętności 

cyfrowych, w tym osób starszych. Już w październiku 2019 AD Summit był okazją do zwrócenia 

uwagi uczestników na projekt ICTSkills4All poprzez prelekcję poświęconą temu projektowi. 

Platformy online: 

• Unite-IT Platform – (http://www.unite-it.eu/) jest siecią e-Inclusion budującą i rozwijającą 

społeczność, w której skład wchodzą różni członkowie: profesjonaliści pracujący dla organizacji 

wyspecjalizowanych w integracji cyfrowej, nauczyciele ICT, trenerzy z telecentrów i organizacji 

pozarządowych lub osoby po prostu zainteresowane umiejętnościami cyfrowymi i rozwojem 

społeczności. Platforma ma różne tematyczne grupy robocze. Najbardziej odpowiednią metodą 

wykorzystania wyników projektu „ICTSkills4All” jest grupa robocza „Grupy wrażliwe zagrożone 

wykluczeniem”. Ta grupa robocza została już wykorzystana do zaprezentowania projektu. Zapewnia 

to przestrzeń do gromadzenia i dzielenia się praktykami dotyczącymi tego, jak kompetencje cyfrowe 

mogą pomóc grupom zagrożonym wykluczeniem w ponownym połączeniu się z uczeniem się, jako 

środek sprzyjający zatrudnieniu, integracji społecznej i spójności społecznej. Ten portal internetowy 

zawiera bogactwo informacji o wydarzeniach, projektach, historiach, zasobach oraz dobrych 

praktykach i politykach w Europie w dziedzinie integracji cyfrowej. 

• Lifelong Learning Platform (LLL-P) – jest członkiem sieciowej organizacji działającej głównie w 

obszarze edukacji pozaformalnej. Współpracują z innymi organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego w zakresie kształcenia i szkolenia na wspólnych stanowiskach dotyczących 

włączania umiejętności cyfrowych do głównego nurtu, zwiększając skuteczność programu Erasmus 

+ i przekazując wspólne komunikaty dla instytucji UE. LLL-P miał na celu promocję wyników projektu 

(zbiór najlepszych praktyk, podręcznik szkoleniowy i akademia online) oraz finałowe 

międzynarodowe wydarzenie online wśród swoich członków. Zalecenia dotyczące polityki będą 

również rozpowszechniane w sieci LLL-P.  

• Platforma EPALE - jest to europejska, wielojęzyczna, otwarta społeczność profesjonalistów 

zajmujących się kształceniem dorosłych, w tym nauczycieli i instruktorów dorosłych, pracowników 

poradnictwa i wsparcia, naukowców i naukowców oraz decydentów. Jest to część strategii Unii 

http://www.unite-it.eu/
http://www.unite-it.eu/
http://lllplatform.eu/
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Europejskiej mającej na celu promowanie większej liczby lepszych możliwości uczenia się dla 

wszystkich dorosłych. Platforma została już wykorzystana do prezentowania projektu i będzie nadal 

wykorzystywana do wykorzystywania wyników projektu. 

• Platforma AGE – to europejska sieć organizacji non-profit osób w wieku 50+ i na ich rzecz, której 

celem jest wyrażanie i promowanie interesów 200 milionów obywateli w wieku 50+ w Unii 

Europejskiej oraz podnoszenie świadomości w kwestiach, które ich najbardziej dotyczą; jako 

przeciwdziałanie dyskryminacji, zatrudnianie starszych pracowników i aktywne starzenie się, ochrona 

socjalna, reformy emerytalne, włączenie społeczne, zdrowie, przemoc wobec osób starszych, 

solidarność międzypokoleniowa, badania, dostępność transportu publicznego i środowiska 

budowlanego oraz nowe technologie (ICT). Jako platforma skierowana specjalnie do osób starszych, 

będzie ona uprzywilejowanym forum wykorzystania wyników projektu. AD skontaktowała się już z 

niektórymi ze swoich przedstawicieli i będzie nadal budować z nimi sieć w celu wykorzystania 

zaleceń dotyczących polityki projektu. 

• Digital Skills Map (Cyfrowa Mapa Umiejętności)– jest to platforma stworzona w ramach partnerstwa 

„Jobs & Skills in the Local Economy” („Urban Agenda for the EU”), która dostarcza wyników, 

spostrzeżeń i wiedzy na temat różnych projektów z różnych regionów europejskich, umożliwiając 

transfer do innych obszarów. Ta europejska inicjatywa będzie doskonałym narzędziem 

zapewniającym widoczność projektu i potencjalną możliwość przenoszenia. 

Synergia z innymi projektami 

• ICT4 the Elderly – to kolejny projekt Erasmus + realizowany w tym samym czasie co ICT Skills 4 All i 

mający podobne cele. Synergie między tymi dwoma projektami zostały już wypracowane podczas 

AD Summit 2019, na którym podczas sesji plenarnej wygłoszono wspólną prezentację. 

• ICTskills4All promowano na Europejskiej Mapie Integracji Cyfrowej: 

https://digitalinclusion.eu/digital-map/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.age-platform.eu/
https://digiskillsmap.com/en/map
https://digitalinclusion.eu/digital-map/
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