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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.

UISEL Produkty
Výcviková platforma (pro odborníky)

Mobilní hry (pro seniory)

Trenéři a pečovatelé, kteří pracují se seniory,
mohou cestou Moodle platformy dosáhnout
na kompletní soubor pedagogických materiálů,
které byly vytvořeny během realizace projektu
UISEL. Demo verze je dostupná na

Senioři si mohou zdarma stáhnout ( pro Android
z Google Play, pro IOS z App Store ), hry UISEL,
které zahrnují představení tabletu a dotykové
obrazovky.

http://virtual-campus.eu/projects/course/view.
php?id=74
Video archiv (pro seniory)
Senioři si mohou zdarma stáhnout z Google
Play aplikace UISEL, které zahrnují kompletní
soubor videí pro sebevzdělávání
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselvideos

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselgame
https://itunes.apple.com/us/app/uisel-game/
id996042020
Studie a zprávy
Níže zmíněné dokumenty mohou být staženy z
webové stránky http://uisel.eu/
Dokumenty jsou dostupné pouze v anglickém
jazyce.
•
•
•
•

Pedagogický model
Vzdělávání seniorů a využití ICT
Hodnotící zpráva z výcviku trenérů
Pilotní vydání hodnotící zprávy z výcviku seniorů

VÝVOJ PROJEKTU UISEL
Čtvrté setkání partnerů projektu se
uskutečnilo
v
Granadě,
Španělsko,
28.10.2015 a organizoval je partner projektu
Aula Permanente University Granada.
Setkání se zaměřilo na presentaci pilotních
výsledků v každé zúčastněné zemi, diskusi
a potvrzení jednotlivých závěrečných

zpráv a hlavních výstupů, na kvalitativní
a monitorovací indikátory, na využívání
výstupů a IPR smlouvu. Byla projednána
příprava závěrečné zprávy projektu a byly
definovány finální okruhy úkolů pro poslední
týdny projektu.

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
Poté, co byla v dubnu 2015 ukončena první
výcviková faze, založená na společné e-platformě pro školitele a pečovatele, nastal čas
pro pilotní fázi výcviku seniorů. Od května
do poloviny listopadu 2015 byly realizovány u
všech partnerů výcvikové kurzy, do kterých se
zapojilo 233 seniorů, které školilo 27 školitelů.
Bylo organizováno 24 kurzů ( různých skupin
seniorů ) na 15ti místech v různých regionech
partnerů a zapojeno bylo celkem 18 organizací
( z nichž 13 bylo mimo partnery projektu ).
Model UISEL byl implementován jako kombinace docházkových kurzů založených na
sociální interakci a na online anonymní práci.
Pilotní fáze potvrdila přednosti projektu: existence online platformy, obsah, který kombinuje
různé druhy výukových materiálů, definování
cílové skupiny, pro kterou nebyl zatím k dispozici žádný typ výuky na mobilních zařízeních,
inovativní metodologie ( smíšená výuka ) aplikovaná na tuto cílovou skupinu.
Pilotní hodnotící přístup zahrnoval zahajovací
a konečný průzkum, postřehy členů týmu a
interview se seniory. Celkově je možné říci, že
jak senioři tak školitelé byli velmi spokojeni s
výcvikem ( 98% seniorů odpovědělo kladně a
z nich 82% bylo velmi spokojeno ). Oceňovali
metodologii ( smíšená výuka ) a to, že školitel
byl více zprostředkovatel než klasický učitel. Téměř všichni senioři potvrzovali, že mají
zájem s tablety dále pracovat a také věří, že
nabyté znalosti využijí ve svém každodenním
životě. Někteří z nich potvrdili význam kurzu
pro vytvoření nového sociálního partnerství.

“Díky tomuto kurzu jsem
dostala nové informace,
které budou užitečné v mém
budoucím životě”
(Melánia)

“Dostala jsem mnoho nových
informací a pro mě to bylo
něco úplně nového, kreativního.
Ocenila jsem přístup školitele a
vysvětlení jednotlivých modulů”
(Irena)

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

• 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.
• Spolupráce s podniky, včetně odborných stáží,
spolupráce na učebních plánech, vzdělávacích kurzech
a seminářích.
• Platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE),
díky které se mohou profesionálové ve vzdělávání
dospělých učit od sebe navzájem a sdílet osvědčené
postupy online.

Partneři projektu
Virtual Campus, Lda
Av. Fernão Magalhães,
nº 716, 1º
4350-151 Porto
PORTUGAL

Forum Pre Pomoc Starsim
Zahradnicka
971 01 Prievidza
SLOVAKIA

Romanian Institute for Adult Education
Calea Bogdanestilor, no.32 A,
Rooms 205/206
300389 Timisoara - Timis county
ROMANIA

Aula Permanente de Formación Abierta,
Universidad de Granada
Calle d e la Paz
18002 Granada
SPAIN

University of Vienna,
Department of Sociology
Rooseveltplatz
1090 Vienna
AUSTRIA

Anziani e non solo società cooperativa
Via Lenin
41012 Carpi - Modena
ITALY

ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 286/18
110 00 Praha 1 - Staré Mě sto
CZECH REPUBLIC

PREDSTAVENÍ PARTNERÚ

IREA - Rumunský institute pro
vzdělá–vání seniorů je pedagogický
výzkumný institute pro vzdělávání seniorů a celoživotní učení, který poskytuje
vědeckou a metodologickou podporu pro všechny vzdělávací instituce v
Rumunsku a slouží jako spojnice mezi
akademickou a praktickou oblastí
vzdělávání dospělých. Obecně se snaží
o zlepšení kvality vzdělávání dospělých
a soustředí se na identifikaci cest jak
posílit jejich účast na vzdělávání a také
na zvýšení účasti seniorů na poli celoživotního učení jak na individuální tak
institucionální úrovni.

Posláním IREA je pozvednout výzkum a praxi
v oblasti vzdělávání dospělých jak v Rumunsku tak v Evropě cestou podpory přístupu ke
kvalitním zdrojům, které vznikají společným
výzkumem a rozvojem praxe a cestou svého
aktivního příspěvku k procesům a produktům,
které se snaží o vyšší profesionalizaci vzdělávání
dospělých v Rumunsku.
IREA publikovala více než 15 knih na různá
témata týkající se vzdělávání dospělých, je koordinátorem série publikací “ Teoretické přístupy
ve vzdělávání dospělých “ , Praxe ve vzdělávání
dospělých “ , “ Metodologická podpora “. Je
spoluvydavatelem časopisu vzdělávacích věd
(www.rsejournal.uvt.ro), kterého editorem je
oddělení vzdělávacích věd fakulty sociologie a
psychologie Západní University Timisoara. Dále
má IREA specielní knihovnu s více než 1000
publikacemi a elektronickými nosiči a je zároveň
střediskem pro dokumentaci a poradenství.
S cílem naplňovat svoje poslání, t.j. nabízet vědeckou a metodologickou podporu aktivitám
spojeným se vzděláváním dospělých a realizujíce
spojení mezi teorií a praxí na tomto poli, IREA organizuje periodické vědecké akce jako jsou série
národních konferencí ke vzdělávání dospělých,
které byly započaty v roce 2001.

http://www.irea.ro/

UISEL Seminář
26 a 27. října 2015
Granada, Španělsko
Závěrečné setkání projektu UISEL bylo organizováno
v Aula Permanente de Formación Abierta University v
Granadě, Španělsko v konferenčním sále Administrative Complex TRIUNFO .
Během dvoudenního setkání zorganizovali partneři
z Granady praktické cvičení, které využilo materiály
generované projektem, konaly se dvě přednášky ke
vzdělávání starších lidí, proběhla presentace dalších
projektů se vztahem k tématu UISEL. Byla zformována
i pracovní skupina, která diskutovala roli ICT ve výcviku
pro aktivní život seniorů a proběhla i závěrečná presentace výsledku projektu UISEL ( agenda setkání je
uvedena níže ).

Praktického cvičení se zúčastnilo 45 účastníků a více
než 75 posluchačů navštívilo různé semináře. To nám
dalo velkou příležitost šířit výsledky, které byly dosaženy realizací projektu, vytvořit si nové kontakty s
výzkumníky pracujícími na stejném tématu a představit
materiály, které byly v projektu vytvořeny, pro jejich
další implementaci v organizacích, které mají zájem.
Oficielními jazyky konference byly španělština a angličtina a bylo zajištěno tlumočení pro všechny konané
akce.( pouze AJ/SP ).

Program
26. říjen (pondělí)
UISEL Praktické cvičení (ve španělštině) –
Centrum virtuálního učení University Granada
Zahajovací ceremoniál
Zahajovací vystoupení : Použití technologií
pro spojení generací: některá kritéria forem a
funkcí. Mariano Sánchez, University Granada
Zvací vystoupení: Senioři a ICT: znalost médií
pro digitální začlenění, Leopoldo Abad,
University CEU San Pablo (Madrid)
27. říjen (úterý)
Pozvaní hosté: Projekty a zkušenosti
i-Treasure - internetový hledač pokladů.
Zvýšení atraktivity učení pro seniory - Jorge
García, Tecnalia
Od digitální propasti k psycho-digitální

propasti: Starší lidé a sociální skupiny Jorge Arenas, University of Sevilla
UISEL Presentace
všichni partneři projektu UISEL
Pracovní skupina:
Aktivní stárnutí cestou ICT
Moderátor: Sonia Morales (University of
Castilla La Mancha)
Účastníci: Anna Wanka (University of Vienna),
Begoña Peral (University of Sevilla), Antonio
Rojas (OFECUM)
Pozvaní hosté: Projekty a zkušenosti
“Pane e Internet” projekt - Grazia
Guermandi, Emilia-Romagna Region
ACTing - Sociální agenti podporující aktivní
stárnutí cestou ICT - Ana Alcolea, Fundetec
Závěrečný ceremoniál

