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Základným cieľom UISEL je posilnenie nezávislosti a
individuálneho postavenia seniorov pomocou mobilných
zariadení, ktoré umožňujú takmer všadeprítomný prístup
k informáciám a komunikácii.

PRODUKTY UISELU
Tréningová platforma (pre profesionálov)

Mobilná hra (pre seniorov)

Tréneri a opatrovníci pracujúci so seniormi majú
možnosť prístupu ku kompletnému setu pedagogických materiálov produkovanými projektom UISEL
cez platfomu Moodle. Demo verzia je prístupná na

Seniori si môžu zadarmo stiahnuť UISEL hru, ktorá
je úvodom k používaniu tabletov a dotykových
obrazoviek, pre Android si seniori môžu túto hru
stiahnuť z Google Play a pre IOS z App Store:

http://virtual-campus.eu/projects/course/view.
php?id=74

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.
virtualcampus.uiselgame

Aplikácia úschovňa videa (pre seniorov)

https://itunes.apple.com/us/app/uisel-game/
id996042020

Seniori si môžu zadarmo stiahnuť UISEl aplikáciu,
ktorá integruje kompletný set samo-študijných
videí z Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.
virtualcampus.uiselvideos

Štúdia a Správy
Doleuvedené dokumenty môžu byť stiahnuté z
web-stránky http://uisel.eu/
Tieto dokumenty sú prístupné iba v angličtine.
•
•
•
•

Pedagogický model
Učenie seniorov a použitie ICT
Tréning pre trénerov Vyhodnocovacia správa
Seniorský tréning pilotná edícia vyhodnocovacej správa

VÝVOJ PROJEKTU
Štvrté projektové stretnutie sa konalo
v Granade, Španielsku 28. 10. 2015 a
bolo organizované naším partnerom
Aula Permanente Granadskej Univerzity.
Toto finálne stretnutie sa zameralo na
prezentáciu pilotných výsledkov v každej

krajine, diskusie a validácie finálnych
správ a hlavných výstupov, kvality a
monitorovacích indikátorov, tém využitia
a IPR dohody. Príprava finálnej správy
bola diskutovaná a finálny súbor úloh pre
posledný týždeň projektu bol definovaný.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Komisie (EK). Táto publikácia odráža iba názory autora a EK nie je
zodpovedná za použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Pilotné štádium
Po prvej tréningovej fáze v apríli založenej na
báze kooperačnej e-platforme pre trénerov a
opatrovníkov, nasledovala fáza zaviesť tréning
seniorov. Kurzy boli implementované vo všetkých partnerských krajinách a to od mája do
polovice novembra. V tréningu bolo zahrnutých
233 seniorských študentov a 27 trénerov/opatrovníkov s celkovým počtom 24 organizovaných
kurzov (definovaných ako rozličné skupiny seniorov) v 15-tich odlišných lokalitách týkajúc sa
partnerských krajín, zahŕňajúc 18 organizácii, z
ktorých 13 nebolo partnermi projektu.
Model UISELU bol implementovaný ako kombinácia sekcií osobných stretnutí založených
na sociálnom učení a online nezávislej práce.
Pilotné štádium podčiarklo silu projektu: online
platformu, obsahy kombinujúce viaceré typy
materiálov, definíciu cieľovej skupiny, pre ktorú
nebola aktuálna tréningová ponuka týkajúc sa
mobilných zariadení, inovatívne metodológie
(zmiešané učenie) aplikované do tejto cieľovej
skupiny.
Pilotný vyhodnocovaní prístup zahrnul začiatočné a finálne dotazníky, pozorovanie členmi
štábu a rozhovory s trénermi. Vo všeobecnosti
boli seniori a tréneri veľmi spokojní s tréningom
(98% seniorov odpovedali pozitívne, z ktorých
82%-tám seniorov sa tréning páčil veľmi). Páčila sa im metodológia (zmiešané učenie) a páčilo
sa im aj to, že sa tréneri správali nápomocne, a
teda nie ako tradiční učitelia. Skoro všetci seniori prejavili záujem používať tablety v blízkej
budúcnosti znovu a tiež veria, že využijú získané
vedomosti v každodennom živote. Niektorí seniori zdôraznili dôležitosť zúčastnenia sa v tomto
kurze pre tvorenie nových lokálnych sietí sociálnej podpory.

“Vďaka tomuto kurzu som
získala nové informácie,
ktoré mi budú nápomocné v
budúcnosti.”
(Melánia)

“Nadobudla som veľa nových
informácií. Pre mňa to bolo
niečo nové a kreatívne. Tiež
sa mi páčil prístup trénerov a
spôsob vysvetľovania modulov.”
(Irena)

Erasmus+ / Vzdelávanie dospelých
Erasmus+ / Vzdelávanie dospelých je zacielené na
zdokonalenie kvality vzdelávania dospelých v Európe.
Poskytuje možnosti pre profesionálov vzdelávania
dospelých, učiť sa jeden od druhého a rozvíjať strategické
partnerstvo. Zameriava sa na spoločné výzvy ako je
spoločné uznávanie získaných kvalifikácii mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ robí vzdelávanie
dospelých dostupnejšie a zlepšuje zručnosti občanov v
celej Európe. To zahŕňa:

• Spolupráca medzi inštitúciami a organizáciami, výmena
skúseností a dobrej praxi, rozvoj regionálnych stratégii,
testovanie a overovanie nových učebných osnov a
implementácia Európskej politiky do vzdelávania
dospelých

• Výmena zamestnancov v rámci organizácii vzdelávania
dospelých, vrátane štrukturovaného kurzu alebo
tréningu a praktických stáži.

• Platforma pre vzdelávanie dospelých (EPALE) kde
odborníci v oblasti vzdelávania dospelých sa môžu
učiť jeden od druhého a vymieňať si dobré skúsenosti
online.

• Spolupráca s obchodníkmi vrátane praktickej stáži,
spolupráce na učebnej osnove, tréningových kurzov a
seminárov.
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IREA – Rumunský inštitút pre vzde–
lávanie dospelých Je inštitút pedagogickému výskumu v odbore vzdelávania
dospelých a kontinuálneho vzdelávania.
Jeho cieľom je poskytovať vedeckú a
metodologickú podporu pre všetky inštitúcie vzdelávania dospelých v Rumunsku a
ustanoviť spojenie medzi akademikmi a
praktikmi v odbore vzdelávania dospelých.
Celkovým cieľom výskumu je zlepšiť kvalitu
vzdelávanie dospelých, identifikovať spôsoby pre zvýšenie ďalšej účasti vo vzdelávaní
a tiež posilnenie rozmeru celoživotného
vzdelávania na individuálnej a inštitucionálnej úrovni.

Misia IREA je zdokonaliť výskum a prax v odbore
vzdelávania dospelých v Rumunsku a Európe prostredníctvom podporných prístupov ku kvalitným
zdrojom vznikajúcich z kooperačného výskumu a
rozvojových praktík a prostredníctvom proaktívnych
príspevkov k procesom a produktov, ktorých cieľom
je priviesť vzdelávanie dospelých v Rumunsku k
dokonalosti.
IREA publikovala viac ako 15 kníh s rôznymi témami
v odbore vzdelávania dospelých, koordinovala publikačné série: “Teoretické prístupy vo vzdelávaní
dospelých”, “Metodologická podpora”. IREA je
ďalej spoluvydavateľom Časopisu vzdelávacích
vied (www.rsejournal.uvt.ro), editovaný oddelením
Edukačných vied, Fakultou sociológie a psychológie, Timisorskou Západnou Univerzitou.
IREA má navyše špecializovanú knižnicu obsahujúc
viac ako 1000 publikácií a elektronických zdrojov,
ktorá je tiež centrom zdrojov dokumentácií a poradenstva.
V súlade s vyhlásením cieľov misie poskytovať
vedeckú a metodologickú podporu aktivít vo
vzdelávaní dospelých, s uvedomením si spojitosti teórie a praxe na tejto doméne, IREA pravidelne
organizuje vedecké udalosti ako série národných
konferencií o vzdelávaní dospelých, ktoré začali v
roku 2001.

http://www.irea.ro/

UISEL SEMINÁR
26. – 27. któbra 2015
Granada, Španielsko
Posledná udalosť projektu UISEL sa konala v Aute Permanente De Formación Abierta Granadskej univerzity
(Španielsko). Táto udalosť sa presnejšie konala v Konferenčnej miestnosti Administratívneho komplexu TRIUNFO Granadskej univerzity.
Granadskí partneri organizovali počas dvoch intenzívnych dní práce praktický workshop použitím
generovaných materiálov v projekte, dve prednášky
prednášané expertmi v odbore seniorského školenia,
prezentácie iných projektov súvisiac s témami UISEL
projektu, pracujúcu skupinu so zaujímavou diskusiou o
roly ICT tréningu pre aktívne starnutie, a finálnu prezentáciu o výsledkoch projektu.

Vďaka viac ako 45 účastníkom praktického workshopu
a okolo 75 ľudí, ktorí sa zúčastňovali rôznych sekcií
semináru bola úžasná príležitosť rozširovať výsledky
dosiahnuté projektom, vytvárať nové spojenia s inými
výskumníkmi, ktorí pracujú v rovnakom odbore záujmu,
ukázať vytvorené materiály v projekte pre využitie ich
v iných inštitúciách a organizáciách zainteresovaných
v implementácií metodológie vzdelania vyvinuté v projekte UISEL.
Španielčina a angličtina boli oficiálne jazyky konferencie
a boli tu použité služby simultánneho prekladu pre všetky sekcie (iba angličtina a španielčina).

Program
26. október (pondelok)
UISEL praktický workshop (v španielčine) – Centrum
virtuálneho učenia Granadskej univerzity
Otváracia Ceremónia
Otváracia reč: Spájať generácie použitím
technológie: Niektoré zváženia Formy a Funkcie –
Mariano Sánchez, Grandadská univerzia
Privítacia reč: seniori smerom k ICT: mediálna
gramotnosť pre digitálnu inklúziu – Leopoldo Abad,
Univerzita CEU San Pablo (Madrid).
27. október (utorok)
Úvodné rozhovory: Projekty a skúsenosti
i-Treasure - Internet Treasure Hunt. Improving
the Attractiveness of Learning for Seniors - Jorge
García, Tecnalia

Z digitálneho nepomeru k psycho-digitálnemu
nepomeru: Starší ľudia
a sociálne siete - Jorge Arenas, Sevillská
univerzita
Prezentácia projektu UISEL
Všetci partneri projektu
Pracujúca skupina:
Aktívne starnutie seniorov prostredníctvom ICT
Moderátor: Sonia Morales (University of Castilla La
Mancha)
Účastníci: Anna Wanka (University of Vienna),
Begoña Peral (University of Sevilla), Antonio Rojas
(OFECUM)
Úvodné rozhovory: Projekty a skúsenosti
“Pane e Internet” project - Grazia Guermandi,
Emilia-Romagna Region
ACTing - Sociálni agenti propagujúci aktívne
starnutie prostredníctvom ICT - Ana Alcolea,
Fundetec
Zatváracia Ceremónia

