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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.

UISEL Osnova tréningu
UISEL sa zameriava na občanov vo veku 50+
s cieľom zvýšiť povedomie o poskytovaní praktického učenia výhod využívania mobilných
zariadení. Bolo vyvinutých šesť multimediálnych modulov v 7 rôznych jazykoch , ktoré
sú súčasťou App, ktorá je k dispozícii. Každý
modul je rozdelený do 4 skupín a naplánovaný
na 16 hodín, z ktorých 8 je samo štúdium.

e-Informácie / e-Vláda
Preskúmanie EÚ a vhodných národných
predpisov pre seniorov, práva na ochranu spotrebiteľa a užitočné online služby.
e-Zábava / Média
Zadarmo online zdroje, online noviny a časopisy, e – hry a fotografické aplikácie.

Úvodný modul
Poskytuje základné informácie o používaní
tabletu, vrátane webových stránok, Wifi, aplikácii (apps) a online bezpečnosti
e-Interakcia / e-Komunikácia
Vysvetliť ako narábať s e-mailovým účtom ,
využitie programu Skype, sociálne média ako
Facebook a aktívna participácia vo fórach.

e-Zdravie
Preskúmanie EÚ a národných zdrojov v
službách online zdravotníctva ako je napr.
dohodnutie si online objednávku u lekára, a
e-zdravie aplikácie.
e-Nakupovanie / e-Bankovníctvo
Vysvetlenie online komercie a platobných
metód, rovnako ako základy online bankovníctva a pokročilých funkcií.

VÝVOJ PROJEKTU

Fórum pre pomoc straším organizovalo 2. a 3.
februára , tretie projektové stretnutie v Bojniciach .
Po náročnom období vývojových prác obsahu, bolo
toto stretnutie zamerané hlavne na skúšobnú fázu.
Program „trénovanie trénerov“ bol naplánovaný

na marec/apríl a „tréning seniorov“ na máj a júl.
Záverečné stretnutie projektu sa uskutoční 26. až
28. októbra v Granade, v Španielsku. Organizuje
ho Univerzita v Granade „Aula Permanente de la
Universidad de Granada“.

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.

Skúšobná fáza
Skúšobná fáza je rozdelená do dvoch vyučovacích postupov:
1. Prvá fáza tréningu založená na spolupráci na online platforme pre trénerov
a iných pracovníkov, zaoberajúcimi sa
seniormi so 41 účastníkmi sa uskutočnila
na prelome marca a apríla. Každej partnerskej krajine bolo poskytnutá dostatočná flexibilita na vykonávanie školení
podľa miestnych špecifík. Vo všeobecne
rovine bol organizovaný úvodný seminár,
na ktorom sa predstavil projekt, nástroje a obsah, ktorý je k dispozícii. Účastníci boli vyzvaní pripojiť sa do platformy
Moodle a prejsť si potrebné materiály.
Záverečné stretnutie bolo zacielené na
zozbieranie spätnej väzby od účastníkov
a výber trénerov pre druhú fázu projektu.
Hodnotenie sa konalo prostredníctvom
skupinovej diskusie s pred definovanými
témami, kde sa zaznamenávali názory a
návrhy zlepšenia účastníkov.
2. Od mája 2015 sú dostupné nové aplikácie
s hrou a videami zacielené na seniorov.
Vybraní tréneri z predchádzajúcej fáze sa
už aktívne podieľajú na realizácií tréningu pre seniorov. Workshopy prebiehajú
vo všetkých partnerských krajinách až
do júla, potom v septembri až do polovice októbra. Ďalší štvrtí newletter bude o
hlavných výsledkoch fázy tréningov seniorov.

Dve video konferencie na
medzinárodnej úrovni, ktorá sa
konala spoločne s online tréningom.

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

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

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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ZIVOT 90 je mimovládne, neziskové
občianske združenie založené 24. októbra
1990 a od vtedy pracuje a spolupracuje so
staršími ľuďmi v Českej republike.
Centrála združenia sídli v Prahe a má viac ako
10.000 členov a 3 hlavné základne po celej Českej
republike. Hlavným cieľom združenia je vytvorenie
podmienok pre výmenu, uchovávanie, šírenie
skúseností, znalosti a vedomosti starších ľudí
a usilujeme sa zlepšenie kvality života starších
ľudí, aby sa nikto nemusel hanbiť za svoj vek. Náš
hlavný program sme sa rozhodli volať „Domov je
doma“. Je to súhrn služieb, ktoré pomáhajú podporovať starších ľudí, špeciálne tých, ktorí sú
osamelí a sociálne znevýhodnení, rovnako ako
aj zdravotne postihnutých vo svojich domovoch, v
ich prirodzenom prostredí. Je to program určený
pre 95% ľudí nad 60 rokov. Poskytujeme sociálne
služby už mnoho rokov a skúšame naplniť misiu
našej organizácie, rovnako ako aj želanie nás všetkých a to, že vďaka službám, ktoré poskytujeme,
môžu starší ľudia žiť vo svojich domoch tak dlho
ako je to možné. Našimi hlavnými službami sú
Senior linka – krízová linka dôvery, AREÍON pohotovostná starostlivosť, denné centrum služieb a
starostlivosti.

http://www.zivot90.cz

Fórum pre pomoc starším oficiálne bolo
zaregistrované v marci 2000. Fórum je
jednou z troch najväčších organizácií na
Slovensku, ktoré sa zaoberajú problematikou starších ľudí, špeciálne sa zaoberá ochranou a presadzovaním ich práv,
diskrimináciou, realizáciou rôznych prieskumov a monitorovanie statusu starších
ľudí na Slovensku ale i v krajinách EU.
Fórum je občianskym združením, ktoré združuje
fyzické a právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť a pomoc, služby a činnosť pre starších
a so staršími. Poslaním Fóra je zmierňovanie
nešťastia starších, utrpenia, samoty, zvlášť sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých
starších občanov, podporovanie ich integrácie do
spoločenského a verejného života. Pri napĺňaní
svojho poslania spolupracuje Fórum so štátnymi,
samosprávnymi a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí. Sme tiež členmi Rady vlády
pre seniorov. Fórum má cca 340 členov zložené
z členských organizácií s národnou a regionálnou
pôsobnosťou, ako i členov fyzických osôb – z radov starších občanov a expertov. V regiónoch vytvárame aktívne a expertné skupiny.. Naša organizácia sa orientuje na všetkých, ktorí pracujú so
staršími a pre starších občanov, presadzujú práva
a potreby seniorov z celého Slovenska.

http://www.forumseniorov.sk

Nasledujúce udalosti
Výročná konferencia EDEN v Barcelóne
(Španielsko), 9.-12. júna 2015

Ženy v rôznych formách v Prešove,
14. jún 2015

Výročná konferencia venovaná v tomto roku
„rozšíreniu možností učenia“ , je zameraná na
zvýraznenie toho čo spoločnosť očakáva od nových
technológii a potrieb nových vzdelávacích prístupov
vo využívaní informačných a komunikačných
technológií (ICT). Témy konferencie zahŕňajú
vzdelávacie možnosti, rozširujúce vzdelávacie
prístupy, ako posilňovať študujúcich a novú
generáciu metodológie.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o ženách a
ich možnosti vzdelávania a aktívneho života v dôchodkovom a pred dôchodkovom veku. Na tému „Jeseň
života“ – obmedzenie alebo výzva“ bude Fórum pre
pomoc starším hovoriť o vzdelávacích aktivitách seniorov aj prostredníctvom projektu UISEL.

Pani Serena d´Angelo z partnerskej organizácie
ANS sa zúčastní na tejto konferencii a bude na nej
prezentovať projekt UISEL prostredníctvom plagátu.

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

Záverečná konferencia projektu UISEL v
Granade (Španielsko),
26. – 28. Okróbra 2015
Záverečné stretnutie projektu UISEL sa bude konať
26. až 28. Októbra v Granade. Na stretnutí by sa malo
stretnúť 150 účastníkov. Program sa skladá z dvoch
dní počas, ktorých budú pozvaní rečníci riešiť otázky
súvisiace so seniormi a s využívaním informačných a
komunikačných technológii. Na stretnutí sa budú organizovať aj praktické workshopy cielené pre starších
účastníkov.

Ďalšie medzinárodné udalosti spojené s témou
9. stretnutie ICAE Svetového zhromaždenia, 11. -14. júne 2015, Montreal, Canada
http://waam2015.org/en
3. medzinárodná konferencia o stárnutí v
cudzej krajine, 24. – 26. júna 2015, Adelaide, Australia

‘Stárnutie v meniacich sa časoch: výzvy
a vyhliadky do budúcnosti’ – 44. ročník
Britskej gerontologickej spoločnosti 2015,
1. -3. júl 2015, Newcastle, UK
http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

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

EPALE – online platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe
EPALE je viac jazyčná otverená členská komunita pre
učiteľov, trénerov, výskumníkov, akademikov, politikov a
kohokoľvek s profesionálnou úlohou vo vzdelávaní dospelých v Európe. Komunita je v srdci EPALE. Je to
založené na zdieľanie obsahu týkajúceho sa vzdelávania
dospelých, vrátane správ, blogových správ, zdrojov, udalostí a kurzov. EPALE je financovaný Európskou komisiou
, ako najnovší vývoj v pokračujúcom záväzku k zlepšeniu
kvality vzdelávania dospelých v Európe.

Členovia komunity sa môžu zapojiť spoločne s dospelými študentmi po celej Európe prostredníctvom funkcii
stránky, vrátane fóra a komentárov pod blogom. Tak isto
môžete komunikovať so svojimi kolegami po celej Európe
prostredníctvom tematických oblastí, ktoré poskytujú štruktúrovaný obsah podľa daných tém. Môžete si nájsť projekt a vytvoriť odbornú spoluprácu cez schránku určenú
na vyhľadávanie partnerov.

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

