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Drodzy Czytelnicy,  
 
Zalogujcie się do naszego trzeciego biuletynu. Przeczytajcie wiadomości od partnerów projektu 
Silver Code i informacje na temat rozwoju samego projektu. 
 
ROZWÓJ PROJEKTU 
 
Trzecie międzynarodowe spotkanie 
projektowe odbyło się w Mediolanie we 
Włoszech w dniach 13-14 listopada 2017 r. 
 
Partnerzy projektu spotkali się w Mediolanie 
na międzynarodowym spotkaniu 
poświęconym ostatecznej wersji materiałów 
szkoleniowych. 
 
Chętnie podzielimy się podsumowaniem 
szkolenia! Kurs składa się z 5 modułów: 
 
Moduł 1 będzie wprowadzeniem do 
podstawowych umiejętności cyfrowych (np. 
zaznajomienie się ze sprzętem, używanie 
przeglądarki lub edytora tekstu). 
 
Moduł 2 zapozna Cię z podstawami 
programowania stron internetowych w tym z 
językami HTML, CSS i JavaScript. Tutaj również 
utworzysz własną małą aplikację internetową! 
 
Moduł 3 dostarczy ci ważnych elementów 
„myślenia komputerowego”, 
wprowadzających w umiejętności kluczowe/ 
osiowe. Nauczysz się analizować problemy i  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
rozwiązywać je dzięki umiejętnościom 
cyfrowym. 
 
Moduł 4 to dalsze zgłębianie tajników 
programowania komputerowego - 
wprowadzenie do większej liczby języków 
programowania. 
 
Moduł 5 - Kodowanie na co dzień - pokaże Ci 
wiele przykładów kodowania w codziennych 
sytuacjach. Będziesz zaskoczony swoim 
nowym poziomem zrozumienia wielu z nich! 
 

 
 
Czy jesteś zainteresowany wzięciem udziału w 
tym ekscytującym szkoleniu i społeczności? 
Jeśli tak to skontaktuj się z nami, aby 
zarezerwować miejsce! 



WIADOMOŚCI OD PARTNERÓW 
 

WIADOMOŚCI ZE SŁOWENII 

 
 

Podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania 
na Słoweńskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku miało miejsce szkolenie animacyjne. 
Wykluczenie cyfrowe (osób starszych) 
prowadzi do wewnętrznych podziałów 
społecznych, a także osłabienia więzi 
społecznych, które to zjawiska nikomu nie 
przynoszą korzyści; ani cyfrowym ,,tubylcom" 
urodzonym po 1990 r., ani seniorom, którzy 
zawsze będą ,,migrantami" w cyfrowym 
świecie. (Dušana Findeisen). 

 

Nie ma konkretnych danych na temat osób 
starszych, ale w kategorii wiekowej 15-74 lata 
w Słowenii (zajmującej 17 pozycję wśród 
krajów europejskich pod względem indeksu 
cyfrowego) jest około 43% tych, którzy 
przynajmniej raz w tygodniu korzystają z 
programów komputerowych na poziomie 
podstawowym. Karina Sirk przedstawiła 
wyniki projektu Silver Code, z których wynika, 
że zainteresowanie osób starszych 
programowaniem jest wysokie (potwierdzało 
to ponad 40% respondentów). Potwierdzili to  

 
 
także uczestnicy wstępnego szkolenia z 
zakresu kodowania. Są oni zainteresowani 
przebudową algorytmów, są doświadczeni 
(budowa podstaw i programowanie). Są 
zaznajomieni z kodem binarnym. Niektórzy 
wiedzą, jak zaprojektować algorytm. 
Entuzjastycznie podchodzili do kodowania bez 
komputera: np. poprzez budowanie 
najkrótszej trasy w ubogiej wiosce Muddy 
Valley. 
Ta część szkolenia została przeprowadzona 
przez Katję Koren Ošljak, ambasadorkę 
kodowania (Źródło: Karina Sirk). Tydzień 
później wyniki tego szkolenia zostały 
przedstawione przez trzech nauczycieli w 
ogólnokrajowym radiu Słowenia 1. 
 
 
WIADOMOŚCI Z AUSTRII 

Pierwszy Festiwal Poezji Cyfrowej w Wiedniu z 
udziałem Vienna Code Poetry Slam 2017 
odbył się 20 listopada 2017 r. o godz. 19:30 w 
Kontaktraum, TU Vienna. 

Czym jest poezja kodowa? 

Poezja kodowa jest tym, czym chcesz, pod 
warunkiem, że ma coś wspólnego z językami 
programowania. 

Od wierszy, które wykorzystują strukturę i 
słowa kluczowe języków programowania, ody 
w C ++, poprzez słowa dotyczących 
programowania do słów w języku maszyn, 
wszystko aż po skrypty wykonawcze, które 
sprawiają, że twój laptop brzmi jak W.B. Yeats 
- to i wiele więcej może być poezją kodową. 
Chcemy, abyś odkrył, gdzie język ludzki i język 
komputerowy mogą się spotkać, połączyć i 
stworzyć coś nowego! 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Cornelię Travnicek, Sabrinę Burtscher, 
Gabriela Grill i Edith Sarau. Możesz znaleźć 
więcej informacji na https://codepoetry.at 

 

 

https://codepoetry.at/


WIADOMOŚCI Z BUŁGARII  

Co to jest KEEP50 +? Jest to projekt Erasmus + 
mający na celu wymianę pomysłów, metod i 
sposobów na pobudzenie przedsiębiorczości 
wśród osób powyżej 50 roku życia. W ramach 
Tygodnia dla uczących się dorosłych w Wilnie 
na Litwie oraz podczas międzynarodowego 
Keep50 + Barcamp promowana była idea 
projektu Silver Code, jako narzędzia do 
samorozwoju i sposobu realizacji własnych 
pomysłów na przedsiębiorczość. 

 
 

WIADOMOŚCI Z WŁOCH 

Silver Code został przedstawiony na ME held 
w Vedano al Lambro (MB) wskazując na temat 
ważności kodowania w życiu codziennym 
rodzin i dorosłych w Europie, w ramach 
finansowanego ze środków europejskich 
projektu "Educode - Foding Coding Education 
in Europe", 21 października 2017. 

 

Dzień poświęcony został realizacji 
specjalistycznych warsztatów z udziałem 
rodzin, dzieci, dorosłych i seniorów. 
Wydarzenie to stało się także 
międzypokoleniowym mostem. 

 

WIADOMOŚCI Z POLSKI 

Silver Code został zaprezentowany na II 
Dniach Gerontologii! Dni Gerontologii (w tym 
roku odbywające się 16-18 października) to 
regionalne wydarzenie organizowane w celu 
wymiany wiedzy i dobrych praktyk, 
poszukiwania nowych rozwiązań mających na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób 
starszych i poprawę  jakości życia. 

Jest to przestrzeń spotkań i otwartej dyskusji z 
autorytetami, studentami i seniorami na 
temat wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej. 
Podczas Dni Gerontologii spotkali się 
przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji szkolnictwa 
wyższego, organizacji pozarządowych, firm i 
instytucji poszukujących odpowiedzi na 
pytania dotyczące starzenia się polskiego 
społeczeństwa. 
 

WIADOMOŚCI Z PORTUGALII 

Spotkamy się w Coimbrze w maju? 

                                       
Kongres starzenia się 

27-29 maja 2018 r., Coimbra, Portugalia 

 

Międzynarodowe wydarzenie ma stanowić 
punkt odniesienia w debacie na temat 
problemów związanych ze starzeniem się, 
takich jak: 

Starzenie się i nowe technologie 

Neuropsychologia: demencja i jej wpływ na 
osoby starsze 

Wyciszenie starości: od wymazania 
społecznego do starzenia się. Czytanie 
kategorii kliniczno-dyskursywnych 
dotyczących starości. 

Uważność w starzeniu się: cicha, obiecująca 
rewolucja. 

AidLearn będzie promować podczas 
Konferencji Silver-Code Workshop, gdzie 
będzie przedstawiany nasz projekt i 
prezentowane niektóre z ćwiczeń z naszych 
materiałów szkoleniowych. 

Jesteś zainteresowany? 

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować 
się odwiedź strone Konferencji. 

 

http://ageingcongress.com/programme/
http://ageingcongress.com/home/


WIADOMOŚCI Z RUMUNII 
 
W dniach 7-8 lipca 2017 r. W Cluj-Napoca 
odbyła się V Międzynarodowa Konferencja 
,,Education, Reflection, Development” 
(Edukacja, Refleksja, Rozwój). Konferencja 
ERD poświęcona była postępowi teorii i 
praktyk w edukacji. Konferencja miała na celu 
promowanie współpracy między naukowcami 
i profesjonalistami z różnych obszarów 
edukacji, zapewnienie możliwości wymiany 
doświadczeń, poszerzenie spektrum 
zainteresowań oraz dzielenie się wynikami 
przeprowadzanych badań. 
 
W ramach tej konferencji przedstawiliśmy 
nasz raport z projektu SILVER-CODE 
podkreślający potencjał wykorzystania 
teleinformatyki w edukacji seniorów oraz 
szereg potencjalnych strategii, które można 
efektywnie wykorzystać. Nowatorską 
perspektywą poruszoną w artykule był rozwój 
cyfrowego programu nauczania w edukacji 
dorosłych, zorganizowanego i realizowanego 
w kontekście uczenia w grupach. 
 
 

 
 
W dniach 8-9 września 2017 r. 
Międzynarodowa Konferencja NOVAMOOC 
"Nowe trendy i perspektywy otwartej 
edukacji" odbyły się w Timisoarze. Wśród 
interesujących nas tematów można wymienić 
edukację otwartą / pozaformalną, pedagogikę 
otwartą /pozaformalną, narzędzia i 
technologie wspierające edukację otwartą 
/pozaformalną, platformy dla hostingu 
MOOC, strategie / modele dla MOOC: 
tworzenie wideo / treści, rozwiązywanie 
konfliktów, ocena, motywacja studentów, 
zapewnienie jakości, certyfikacja i 
akredytacja, Open Badges, MOOC i mieszane 
grupy lekcyjne / B-learning. 
Przy tej okazji przedstawiliśmy ideę i cele 
projektu, argumentując, dlaczego zachęcamy 
seniorów do nauki podkreślając wartość 
podstawowych umiejętności cyfrowych, które 
mają być rozwijane. Została zaprezentowana 
aplikacja Flower Watering JavaScript która 
będzie stosowana w ramach kursu, który 
rozpocznie się tej jesieni, a także 
zaprezentowano inne przykłady z 
fragmentami kodu. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PARTNERSTWO 
 

Organizacja koordynująca to Znanie Association (Bułgaria).   
 
Partnerzy –  Eurocrea Merchand (Włochy); Slovenian Third Age University UTŽO (Słowenia), Die 
Berater (Austria), AidLearn (Portugalia); University of Polytechnics in Timisoara (Rumunia); 
Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Trzeciego Wieku (Polska) 
 
 

    

Ciąg dalszy nastąpi! 

 

 
 

 
Strona Projektu silvercodeproject.eu 

 
Facebook www.facebook.com/projectsilvercode/ 

http://www.znanie-bg.org/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
http://www.utzo.si/
http://www.dieberater.com/
http://www.dieberater.com/
http://www.aidlearn.pt/
http://www.upt.ro/
https://international.uni.wroc.pl/en
http://silvercodeproject.eu/
http://www.facebook.com/projectsilvercode/

