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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.

Použitie mobilných zariadení dôchodcami
Ako dnešný dôchodci používajú mobilné zariadenia? Aké vzniknú problémy a aké opatrenia
majú tréneri vykonať aby vyriešili problémy?
Naučiť sa zo skúsenosti výučby dospelých
trénerov so seniormi a ICT v rôznych
kultúrnych a sociálnych kontextoch, 36 rozhovorov v 7 Európskych partnerských krajinách
UISEL projektu boli vykonané. V kombinácií s
pedagogickými princípmi výučby v neskoršej
fáze života. Výsledok týchto rozhovorov je
základom pre pedagogický prístup projektu.
Vo všeobecnosti tréneri uznali rastúcu dôležitosť digitálnych informácií pre všetky vekové
kategórie. Neustále digitalizácia obsahu, od
novín až po bankové účty, ICT zručnosti sa
stali základnou požiadavkou v sociálnom
začlenení. Napriek tomuto faktu väčšina
dospelých nad 55 rokov nemá moc skúsenosti
s mobilnými zariadeniami. V budúcnosti sa
neustále čaká ich využitie. Avšak izolácia a
sociálne vylúčenie nemôžeme vyriešiť skrz
mobilné zariadenia ale môžu byť zmiernené.

ICT ponúka začleňovacie príležitosti cez sociálne siete a diskusné fóra.
Seniori v Európskych krajinách sú ochotní sa
učiť ale potrebujú našu podporu. Nie všetci
seniori majú rovnaký prístup do ICT, ich chuť a
schopnosti učiť sa nové zručnosti sú distribuované nerovno medzi rôznymi sociálnymi
skupinami a generáciami. Tak účasť v triedach
a tvárou v tvárou interakcia sa stáva nepostrádateľná časť výučbového procesu Okrem toho
výučbová rozmanitosť rovného s rovným tak
ako aj medzigeneračné skupiny sú dôležité.
Zúčastňovanie v ICT výučbových zasadaniach
s trénerom je dobrý začiatok, ale je rovnako
dôležité ulahčiť a zautonómniť výučbu so
stážistami zo sociálneho okolia. Vedomosť o
ICT sa učí v jednom kontexte, ale často nie je
spojené s každodennými potrebami, záujmami
a zdrojmi. Preto analýza skúseností, preferencií a zdrojov v každodennom okolí je nutnosť
pre výučbu ICT zručností.

VÝVOJ PROJEKTU

Druhé stretnutie projektu bolo vo Viedni,
Rakúsko, 30 Júna a 1 Júla 2014, organizované
Oddelením sociológie, Viedeňskou univerzitou.
Pred stretnutím, projekt sa zameriaval na
špecifikáciu projektu pedagogického prístupu.
Počas stretnutia, partneri sa zúčastnili vývoja

obsahu pre rôzne moduly. Pedagogický obsah
bude dostupný začiatkom 2015 v spojení
s “trénuj trénera” program pre partnerov
UISELu. Ďalší meeting bude na Slovensku 2 a
3 Februára, zorganizovaný naším slovenským
partnerom Fórum pre Pomoc Starším.

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.

UISELský pedagogický prístup
Na uľahčenie výučby s tabletom pre starších dospelých. UISEL projekt vykonal
rôzne sociologické štúdie, geragogické princípy a praktické vedomosti expertov v
poli seniorskej výučby. Všeobecné závery z empirického materiálu sú vložené do
kontextu transferujúceho do pedagogického modelu, ktorý naznačuje štruktúru UISEL
tréningového kurzu. Tento model musí zvážiť rozdiely medzi vstupom a účasťou vo
výučbe a využití ICT, charakteristika výučbového procesu starších žiakov a praktická
skúsenosti získané v rôznych kultúrnych a organizačných kontextoch. Dva hlavné
závery môžu byť vyvodené:
1. Za prvé, model UISELu sľubuje spojenie výučby triedy a e-výučby. Počas
výučby v triede, počiatočné obmedzenia voči novým technológiám budú vysvetlené a sociálne výučbové komunity
budú uchované. E-výučba slúži pre
opakovanie a preskúšavanie každého
jedinca jeho vlastným tempom a
preferenciami. Podpora “Učenie učiť”
procesu, tréneri nebudú učiteľmi ako
moderátori, motivátori alebo učitelia
sebadôvery na rovnakom postavení

Akvizícia:
Výučba v triede

Opakovanie:
Vedená výučba

2. Za druhé, UISEL pracuje na základnej
štruktúre obsahu a modulov. Tento
framework sa zameriava aby bola
dostatočne konkrétna poskytnutá štruktúra pre trénerov a starších žiakov,
avšak mala by byť dostatočne flexibilná
aby zanechala priestor pre spolutvorivosť v učebnom procese. Základný
framework zahŕňa jeden základný
modul a niekoľko tematických modulov
- e-interakcia, e-informacie, e-zábava,
e-zdravie a e-banking - ktoré môžu byť
vybrané trénerom alebo podľa potrieb
a záujmu zúčastnených. Každý modul
zahŕňa 16 hodín výučby a učenia: 8
hodín bude v triede a ďalších 8 bude
na samostatné učenie a e-výučbu

Dokonalosť: Samostatná výučba

LLP a Erasmus+
Celoživotný učebný program (LLP) bol navrhnutý na
to aby nabudil ľudí v každej fáze života na stimultatívne učebné skúsenosti. Ako aj vývoj učenia a
trénovanie skrz Eurúpu. LLP program išiel od 20072013.
Aktivity LLP pod novým Erasmus+ programom z
2014-2020.Erasmus+ program sa zameriava na
vylepšenie zručností a možnosť zamestnania, ako aj
modernizovania Výučby, tréningu a práce mladých.
Erasmus+ prináša spolu 7 existujúcich EU programov v poli vzdelávania, tréningu a mladosti; A bude to
prvý krát kedy poskytne podporu pre šport.

Erasmus+ poskytne možnosti pre okolo 4 milióny
Európanov na štúdium, tréning, získania pracovných
skúsenosti a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí
Erasmus+ podporuje medzinárodné partnerstvá
medzi vzdelaním, tréningom a mladosťou. Inštitúcie
a organizácie sú podporované k spolupráci a spájaní
svetov vzdelávania a práce; aby sme sa vysporiadali s nedostatkom zručností v Európe. Taktiež to
podporí národné úsilie modernizovať Vzdelávanie,
Tréning a Mladé systémy. V poli Športu tu budú aj
zatrávňovacie projekty a cezhraničné výzvy ako
boj proti manipuláciu výsledkov zápasu, dopovanie,
násilie a rasizmus

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 M ě sto
CZECH REPUBLIC

ZÚČCASTNENÍ PARTNERI
Aula Permanente de Formación Abierta
je iniciatíva Granadskej Univerzity spustená
v akademickom roku 1994-1995, s úlohou
spoznať učebné potreby ľudí nad 50 rokov ktorí
boli prijatí na Univerzitu bez nejakých požiadaviek okrem dosiahnutia určeného veku.
Tento univerzitný program pre starších sa zameriava ako
prispieť k zlepšeniu situácie, osobných a sociálnych zručností
ich študentov, s duálnym významom, tréning a podporná sociálna starostlivosť. Na vykonanie tejto úlohy ma Granadská
Univerzita podporu Ministerstva pre Rovnosť a Sociálne Blaho Junta de Andalucía, cez DG Elderly. V Provinčnej centrále
(Baza, Motril a Guadix) tiež spolupracujú ich príslušné obce a
samosprávne mestá ako Ceuta a Melilla, Ministerstvo Kultúry
a ich príslušná samosprávna administratíva.
The Aula Permanente navrhla obsiahlé učebné aktivity dvoma
spôsobmi: Osloviť študenta nie len ako osobu ale aj ako člena
veľkej komunity ktorá ho potrebuje pre vlastný rozvoj, čo musí
byť hotové; podpora všetkých typických úloh v akejkoľvek univerzite: Učenie, vývoj a služba spoločnosti.
Aula Permanente dosiahla v Decembri 2007, V pláne 20052008 Vicerrectaorado plán kvality, Kvalita a hodnotenie, v
Centrálne Granady, certifikát kvalita podľa medzinárodného
štandardtu ISO 9001:2000.

http://aulaperm.ugr.es

Anziani e non solo società cooperativa je
NGO pracujúce v poli sociálnych inovácií od
roku 2004, so špecifickým zameraním na projekt manažment a vývoj produktov a služieb v
poli práce a sociálneho začlenenia. Konzorcium vytvára prístupnú expertízu v službách
a sociálneho výskumu, tradičné trénovanie a
dialková výučba pre sociálnych pracovníkov,
vo vývoji webstránok a multimediálneho publikovania v sociálnom sektore, konzultácia
technologického prevodu zraniteľným ľuďom a
sociálneho vývoja.
Aktivity Anziani e Non Solo sú hlavne: Podpora aktívneho
starnutia krehkým a závislým starśím, tréning a podpora rodín.
ANS poskytuje mnoho služieb ktoré sa zameriavajú špecificky
neformálnych opatrovateľov, vrátane: vzájomné podporné
skupiny, webový portál (www.caregiverfamiliare.it), tréning,
osobná podpora v hľadaní domácej starostlivosti, sociálny
výskum na podporu opatrovateľov na ich znovu zamestnanie,
validácia kompetencií získaných neformálne.
Spolupracujúci členovia medzinárodných sieti ako INPEA(
medzinárodná sieť na prevenciu zneužívania starších), Eurocarers (Európska sieť organizácií opatrovateľov) a Age platforma (Európska sieť organizácií pracujúcich s dôchodcami).
ANS je člen Výkonného výboru Eurocarers. ANS vyvinula prvý
Talianský kurz e-výučby pre neformálnych opatrovateľov využitých pred stovkami opatrovateľov skrz celé Taliansko. Anziani e non solo società cooperativa ma širokú skúsenosť v
ECVET metodológií a jej aplikácií v poli starostlivosti. Anziani
e non solo società cooperativa je členom medzinárodných
sieti ako INPEA ( medzinárodná sieť na prevenciu zneužívania starších), Eurocarers (Európska sieť organizácií opatrovateľov) a Age Platform (Európska sieť organizácií pracujúcich
so staršími).

http://www.anzianienonsolo.it/

MINULÉ UDALOSTI
Konferencia Age 2014: Nové smery a Nová
výučba v neskôršej fáze života: Dávať
výučbu žiakovi; Aktívne a zdravé stárnutie;
Učebné komunity
Virtual Campus, Lda, sa zúčastnili Konferencie pre Vek
2014 ktorá sa konala v Porte, Portugalsko, v Novembri
7-8 2014. Táto konferencia identifikovala, analyzovala a
debatovala nové myslenie a nové možnosti pre výučbu
v neskôršej fáze života v Európe. Boli tu diskusie
ohľadom rôznych tém, ako: Posledné evidencie výskumu
skúseností a výsledkov iniciatívy vo výučbe; Práca
a úspech ForAge siete vrátane Vízia pre budúcnosť;
Prehľad dôležitej práce, úspechy a politika v Portugalsku;
Aktuálny vývoj v aktívnom a zdravo stárnucích mestách
a iných komunít; Zdravé stárnutie v globálnom a
podložených Európskych politík.

23. Výročná Volonteuropská Konferencia
23. Výročná Volonteuropská konferencia:”Zväčšenie,
Migrácia a Sociálna súdržnosť v EU” bola v Vallette,
Malta v 12-14 Novembri 2014 a bola organizovaná Volonteuropou a Maltskou zdravotnou sieťou. Konferencia prebrala problémy spojené s EU zväčšujúcim sa
procesom cez posledných 10 rokov, ako aj mobilita a
migrácia v Európe,a ich dopad na sociálnu súdržnosť.
Konferencia prebrala kľúčov

http://www.volonteurope.eu/event/23rd-annual-volonteurope-conference-valletta-malta/

http://aidlearn.wix.com/forageconference14

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI
IV Medzinárodný kongres Gerontológie
a Geriatrie:”Aktívne, zdravé a pozitívne
stárnutie”
Na začiatku Decembra, v 5. 6. 7 dňa, Bude v Lisabone, IV Medzinárodný kongres Gerontológie a
Geriatrie: “ Aktívne, zdravé a pozitívne stárnutie ”
oddané téme “aktívne, zdravé a pozitívne stárnutie”
počas udalosti “Portugal Major 2014”. Táto udalosť
bude organizovaná by Escola Superior de Educação
João de Deus v spolupráci s AIP– Feiras, Congressos
e Eventos. Hlavný význam týchto konferencií bude
spojiť skupiny expertov a prediskutovať aktívne, zdravéa pozitívne stárnutie na Európskej a medzinárodnej
úrovni.

Festival dospelých žiakov a Hviezdne
odmeny dospeláckeho vyučovania
9. Festival dospelých žiakov bude od 23. až 28.
Februára v Dubline, Írsko; bude organizovaní Irish
National Adult Learning Organisation (AONTAS).
Festival dospelých žiakov bude o oslave výučby dospelých a ich úspechov; preukazovanie práce poskytovateľov vzdelávania; Podpora práce AONTAS a sektoru výučby dospelých a zaistenie dospelej výučby
pevného umiestnenia v politickej agende.
http://www.adultlearnersfestival.com/

http://www.joaodedeus.pt/gerontologia/congresso_en.asp?p=apresentacao

EPALE - Elektronická platforma pre Výučbu dospelých v Európe
Za posledné roky, Európska únia pracovala na vytvorení Elektronickej platformy pre výučbu dpspelých v Európe - EPALE,
multijazyčná komunita s otvoreným členstvom. Podľa tvorcov
“nadizajnovaná záujmami učiteľov, trénerov, výskumníkov,
akademikov, zákonodarcom a ktokoľvek s profesionálnou
rolou vo výučbe dospelých v Európe”
EPAL je multijazyčný, čo znamená že stránka je naozaj Európska a môže byť navštívená každým. EPALE poskytuje šírku
unikátnych možností , čím je primárnou stránkou pre všetky
témy dospelej výučby v Európe, zaznamenaných na jednom
mieste.

Platforma sa zameria na 5 kľučových tém dôležitých na sektor
výučby dospelých; Žiak; Podpora; Učebné prostredie; Životné zručnosti; Kvalita; Politika, stratégia a financovanie a bude
poskytovať vzrušujúce možnosti ako Európsky kalendár udalostí a zariadenie na hladanie partnera.
Oficiálne spustenie EPALE je naplánované na Jar 2015;avšak
platforma je už dostupná na testovanie; môžete sa naučiť
viac o tom čo sa deje v novinách dospelej výučby; blogy
a stránky s článkami dostupných v Angličtine, Francúzštine, Nemćine, Španielčine, Taliančine a Polštine na
http://ec.europa.eu/epale, čoskoro poskytneme obsah vo
všetkých 24 Európskych jazykoch.

