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Cílem projektu UISEL je využít procesů nezávislosti
a individuálního růstu seniorů cestou používání
mobilních zařízení, která jim umožní skoro nekonečný
přístup k všudypřítomným informacím a komunikaci.

Plán výcviku projektu UISEL
Projekt UISEL je zaměřen na občany ve věku
50+. Jeho cílem je zvýšit povědomí o výhodách
využití mobilních zařízení a poskytovat praktický
výcvik práce s nimi.
Soubor šesti mobilních multimediálních modulů
byl vytvořen v sedmi různých jazycích. a pro
každý z nich vznikla aplikace, která je využitelná
pro výcvik. Jednotlivé moduly jsou rozděleny do
čtyř témat a každý z nich je programován na 16
hodin výuky, ze kterých polovina připadne na
samoprocvičování.

e-Informace / e-Vláda
Zkoumá právní předpisy EU a státní právní
předpisy týkající se seniorských benefitů, ochrany
spotřebitelských práv a užitečných online služeb.
e-Zábava / Média
Představuje bezplatné online zdroje, online
noviny a časopisy, online hry a také aplikace na
úpravu fotografií.
e-Zdraví

Úvodní modul
Učí základnímu používání tabletů a využívání
internetu, wi-fi, aplikací a online zabezpečení.

Zkoumá zdroje e-zdravotních služeb v rámci státu
i EU, jako je online objednávání a aplikace týkající
se e-zdravotnictví.

e-Interakce / e-Komunikace

e-Nakupování / e-Bankovnictví

Vysvětluje jak zřídit e-mailový účet, využívat
Skype, sociální média/Facebook a aktivně diskutovat na fórech.

Vysvětluje online nakupování a platební metody,
dále také základní i pokročilé funkce elektronického bankovnictví.

VÝVOJ PROJEKTU UISEL

Třetí setkání se konalo 2. - 3. února ve
slovenské Bojnici a bylo organizováno naším
slovenských partnerem Fórem Pre Pomoc
Starším. Po náročném období vývojové
práce, bylo toto setkání využito převážně
pro plánování zkušební výcvikové fáze.

Program “výcviku školitelů” byl naplánován v
průběhu března a dubea a “výcvik seniorů”
na průběh květena a června. Závěrečné
setkání se uskuteční 26. - 28. října ve
španělské Granadě, díky Aula Permanente
de la Universidad de Granada.

Tento projekt je spolufinancován s podporou Evropské komise. Uvedené informace reflektují pouze názor autora
a Evropská komise nemůže být brána k zodpovědnosti za jakýkoliv způsob jejich využití.

Pilotní fáze
Pilotní fáze je organizovaná ve dvou fázovém vzdělávacím procesu:
1. První tréninková fáze proběhla prostřednictvím studia materiálů z e-platformy
Moodle za účasti 41 budoucích trenérů
během března a dubna. Každá z partnerských zemí měla dostatečnou flexibilitu,
aby mohla výcvik upravit dle lokálních
specifik. Úvodní část výcviku představila
projekt a jeho obsah a nástroje. Následně
si jednotliví účastníci prošli materiály dostupné na Moodle platformě. Závěrečné
setkání bylo zaměřeno na získání zpětné vazby od účastníků a výběr trenérů,
kteří se zúčastní druhé fáze výcviku. Vyhodnocení bylo provedeno formou skupinové diskuse s předem danými tématy se
záznamem názorů a návrhů na zlepšení.
2. Od května 2015 je zpřístupněna nová
aplikace zaměřená na seniory, která obsahuje hru a video úložiště. Trenéři vybraní z předchozí fáze jsou nyní aktivně
zapojeni do tréninku seniorů. Workshopy
poběží ve všech partnerských zemích do
června a následně od září až do poloviny
října.V příštím Zpravodaji číslo 4 budou
zveřejněny hlavní výsledky fáze tréninku
seniorů.

Dvě mezinárodní videokonference,
konané po online trénincích.

	
  
Seniors and Education –
learning styles and educational
interventions
Federica Mazzocchi
(Anziani et Non Solo, ITÁLIE)
https://youtu.be/rLOcc6Gq490

	
  
Benefits of learning in later life
Franz Kolland
(University of Vienna, RAKOUSKO)
https://youtu.be/yid30qQ4Q6k

Erasmus+ / Vzdělávání dospělých
Erasmus+ / Adult Learning si klade za cíl zlepšit
kvalitu vzdělávání dospělých v celé Evropě. Poskytuje
příležitosti pro profesionály ve vzdělávání dospělých,
aby se mohli učit od sebe navzájem a rozvíjet strategická
partnerství. Zameřuje se na společné problémy, jako
je uznávání dovedností naučených mimo formální vzdělávací systém. Erasmus+ učiní vzdělávání
dospělých dostupnějším a zlepší dovednosti občanů v
celé Evropě. Zahrnuje:

• Spolupráce mezi institucemi a organizacemi: výměna
zkušeností a osvědčené postupy, vývoj regionálních
strategií, vývoj, testování a ověřování nových osnov,
a realizace evropské politiky v oblasti vzdělávání
dospělých.

• Výměnu pracovníků v rámci vzdělávacích organizací,
včetně strukturovaného vzdělávání či odborné
přípravy a odborných stáží a pozorování.

• Platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě
(EPALE), díky které se mohou profesionálové ve
vzdělávání dospělých učit od sebe navzájem a sdílet
osvědčené postupy online.

• Spolupráce s podniky, včetně odborných stáží,
spolupráce na učebních plánech, vzdělávacích
kurzech a seminářích.
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PREDSTAVENÍ PARTNERÚ

ZIVOT 90 je nevládní neziskový spolek,
založený 24. října 1990 se sídlem v Praze
a je zaměřené na práci se seniory v České
republice. Organizace má více než 10 000
členů a 3 hlavní pobočky po celé České
republice.
Hlavním cílem spolku je vytváření podmínek pro
výměnu, ukládání, šíření zkušeností a znalostí týkajících se seniorů a usilování o zlepšení kvality
života seniorů tak, že se nikdo nebude muset stydět za svůj věk.
Hlavní program se dá nazývat “Domov je doma”.
Jde o soubor služeb, které se snaží podporovat
seniory, zejména ty osamělé a sociálně znevýhodněné, stejně jako lidi se zdravotním postižením,
v jejich přirozeném prostředí – jejich domovech.
Tento program je z 95% pro lidi starší 60 let.
Spolek Život 90 poskytuje sociální služby po řadu
let a snaží se naplňovat poslaní organizace, stejně
jako přání každého z nás – žít ve vlastním domově
po co nejdelší možnou dobu, za pomoci sociálních
služeb. Hlavní služby jsou Senior Telefon – krizová
linka, Tísňová péče AREÍON, Centrum denních
služeb a Pečovatelská služba.

Fórum Pre Pomoc Starším bylo oficiálně
registrováno v březnu 2000. Na Slovensku je FPPS jednou ze tří největších organizací, které se zabývající se tématem
seniorů.
Většinou se zabývá ochranou a prosazováním
práv, diskriminací, realizací nejrůznějších průzkumů a monitoringem seniorů na Slovensku a v
EU.
Jde o občanskou společnost, která spojuje fyzické a právnické osoby poskytující péči a pomoc,
služby a aktivity pro seniory a se seniory.
Posláním FPPS je zmírňování neštěstí, utrpení
a samoty seniorů a podpora jejich integrace do
společenského a veřejného života.
Při naplňování svého poslání FPPS spolupracuje se státními, samosprávními a zastupitelskými
orgány, institucemi a jinými organizacemi na Slovensku i v zahraničí.. FPPS je také členem Rady
vlády pro seniory. Fórum má okolo 340 členů,
mezi nimiž jsou organizace s národní a regionální
působností a také fyzické osoby – senioři a odborníci.
FPPS vytváří aktivní a odborné skupiny v regionech. Organizace je zaměřena na každého,
kdo pracuje se seniory a pro seniory a prosazuje
práva a potřeby senirů z celého Slovenska.

http://www.zivot90.cz

http://www.forumseniorov.sk

Připravované akce
EDEN výroční konference v Barceloně
(Španělsko) 9. - 12. června 2015

„Žena v různých formách“ v
Prešově(Slovensko) 14.června 2015

Letošní výroční konference je věnována tématu
„Rozšířené vzdělávací scénáře“. Klade si za cíl
upozornit, co společnost může očekávat od nových
technologií a na potřebu nových vzdělávacích
přístupů k využívání informačních a komunikačních
technologií. Témata konference pokrývají vzdělávací
scénáře, rozvoj vzdělávacích přístupů, analýzu
vzdělávání z hlediska učení, posílení postavení
studentů a nové metodologie.

Cílem této konference je zvýšení povědomí žen o
možnostech vzdělávání a aktivního života v důchodovém a předdůchodovém období života. V přednášce
„Podzim života – omezení nebo výzva“
partnerského FPPS se bude hovořit o vzdělávání a
seniorských aktivitách s odkazem na projekt UISEL.

Paní Serena d´Angelo z partnerské ANS bude na této
konferenci prezentovat projekt UISEL.

http://www.eden-online.org/eden-events/upcoming-conference.html

UISEL závěrečná konference v Granadě
(Španělsko) 26. – 28. října 2015
Závěrečné setkání projektu USIEL se bude konat
26. - 28. října ve španělské Granadě. Očekává se asi
150 účastníků. Dvoudenní program se skládá z řešení
otázek spojených se seniory a jejich využívání informačních a komunikačních technologií a také z praktického workshopu, který bude cílen přímo na účastníky z řad seniorů.

Další mezinárodní akce spojené s tématem projektu
9. ICAE Světové shromáždění, 11. - 14.
Června 2015, Montreal, Kanada
http://waam2015.org/en
3. mezinárodní konference Důstojné stáří
v cizí zemi, 24. - 26. Června 2015, Adelaide,
Austrálie

‘Stárnutí v proměnách doby: výzvy a
výhledy do budoucnosti’ – 44. výroční konference Britské gerontologické společnosti
2015, 1. - 3. Června 2015, Newcastle, Velká
Británie
http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

http://www.flinders.edu.au/ehl/conferences/
ageing/

EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) – e-platforma pro
vzdělávání dospělých v Evropě
EPALE je multijazykové otevřené společenství pro
učitele, školitele, výzkumníky, akademiky, politiky a jiné
profese zabývající se vzděláváním dospělých v celé Evropě. Základem EPALE je společenství těchto odborníků.
EPALE je zřízeno pro sdílení informací týkajících se
vzdělávání dospělých, včetně zpráv, článků, blogů, zdrojů, událostí a kurzů. EPALE je financováno Evropskou
komisí, jako nejaktuálnější rozvoj v probíhajícím úsilí o
vylepšení kvality poskytovaného vzdělávání dospělých v
Evropě.

Členové společenství se mohou spojit s kolegy, zabývajícími se vzděláváním dospělých po celé Evropě, prostřednictvím webových stránek, včetně diskusních fór a
blogů. Je možné komunikovat s kolegy po celé Evropě
prostřednictvím tématických oblastí, které poskytují
strukturovaný obsah dle témat. Je také možné vyhledávat projekty a vytvářet profesionální propojení využitím
vyhledávání v partnerském depozitáři.

https://ec.europa.eu/epale/

