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Drodzy czytelnicy,  
Rzućcie okiem na nasz piąty i ostatni newsletter i zapoznajcie się z informacjami od partnerów projektu 
Silver Code w celu zbudowania sobie obrazu o finalnych produktach i końcowych aktywnościach.  
Załączyliśmy również opis wydarzeń promujących projekt, które się odbyły w krajach partnerskich.  
 

ROZWÓJ PROJEKTU 
 
Piąte spotkanie projektowe odbyło się w 
Wiedniu w dn. 24-25 września, 2018 r. 
 
Spotkanie w Wiedniu było naszym ostatnim. 
Dyskutowaliśmy przede wszystkim na temat 
słabych punktów procesu tworzenia 
materiałów kursu. Partnerzy projektu 
koncentrowali się na ostatnim etapie projektu, 
ponieważ każdy chciał wypełnić wymagania 
projektowe.  
Szczegółowo został sprawdzony wniosek 
aplikacyjny a następnie przedyskutowaliśmy 
problemy związane z finałowym 
raportowaniem. 
Czas wniosków projektowych jest 
jednocześnie dobry na ewaluację, refleksje i 
ostatnie uwagi, jak również na ostateczne 
podsumowania.  
Każdy był zadowolony, chociaż niektórzy z 
naszych uczniów oczekiwali czegoś innego w 
stosunku do treści programowych kursu. Dla 
niektórych z nich kurs wydawał się zbyt 
intensywny i wymagający, podczas kiedy inni 
opisywali go jako zbyt łatwy. 
Ostateczne wrażenia były bardzo pozytywne i 
każdy zgodził się, co do tego, że projekt był 
ogromnym sukcesem. Został on wysoko 
oceniony przez naszych uczniów i mamy  
 
 

 
nadzieję, że kurs online będzie użyteczny jako 
materiał nauczania dla nauczycieli pracujących 
w edukacji dorosłych, nie tylko z seniorami.  
Materiał nauczania, uporządkowany w postaci 
modułów, może zostać użyty jako pełen 
niezależny kurs w zakresie podstaw 
programowania ale może być on jednocześnie 
stosowany częściowo. Mamy nadzieję, że 
rozsądny nauczyciel dokona zawsze wyboru w 
zależności od potrzeb studenta.   
Część spotkania koncentrowała się na 
przebiegu wydarzeń upowszechniających w 
poszczególnych krajach.  
  

 
 

Intensywne obrady podczas piątego międzynarodowego  
spotkania w Wiedniu 

 
Wiadomości od poszczególnych 
partnerów 



 
WIADOMOŚCI ZE SŁOWENII 
 
Wydarzenie promujące projekt SILVER CODE 

cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 

Słoweński UTW podjął ostatnio nowe działania  w 
celu rozwijania projektu Silver Code, organizując 
wydarzenie promujące dla zainteresowanych 
projektem, dziennikarzy i uczestników kursu 
SILVER CODE. Autentyczna wspólnota kursantów 
SILVER CODE została zbudowana dzięki trwałej 
oraz zindywidualizowanej komunikacji na 
dedykowane, wyspecjalizowanej platformie 
internetowej Silver Code. Dušana Findeisen 
wygłosiła krótki wykład wprowadzający opisujący 
poszczególne etapy i uzyskane w projekcie efekty. 
Podkreśliła ona, że projekt był realizowany 
zasadniczo w dwóch obszarach, a mianowicie 
obszarze starzenia się/ burzenia stereotypów 
starzenia się oraz realizując temat kodowania. Po 
wykładzie, Urška Majaron zaprosiła uczestników 
do wzięcia udziału w quizie na temat kodowania.  
Stanislav Tomšič, jeden z uczestników kursu 
pilotażowego wprowadził zgromadzoną 
publiczność w jego rezultaty oraz aplikację 
wykreowaną w trakcie trwania kursu. Ku naszemu 
zdziwieniu uczestnicy zasugerowali, że 
programowanie powinno zostać wprowadzone 
jako przedmiot kształcenia oraz w postaci 
corocznych kursów. Więcej można znaleźć na: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9
aiwk&t=3s   
 

 
 
 
 WIADOMOŚCI Z AUSTRII 
 

Konferencja promująca projekt SILVER CODE 
w Austrii odbyła się 21 czerwca 2018 w 
Krems. Ponad 30 uczestników omawiało 

zawartość kursu Silver Code a uczestnicy 
kursu dzielili się swoimi doświadczeniami. 
Tematy dotyczące programowania i 
technologii w późnej dorosłości były 
dyskutowane szczególnie intensywnie. 

 

 
 WIADOMOŚCI Z BUŁGARII  
  
Pierwsza konferencja upowszechniająca 

efekty projektu Silver Code odbyła się 3-go 

sierpnia 2018.  Uczestniczyło w niej 16 osób.  

Pośród uczestników znaleźli się trenerzy z fazy 

pilotażowej oraz ludzie, którzy poczuli się 

zaintrygowani ideą projektu oraz platformą e-

learningową.  Wydarzenie zostało 

zorganizowane w miłej atmosferze, gdzie 

uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami. Na 

początku odbyła się prezentacja projektu – 

pomysł, cele i efekty. Platforma i forum 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s


zbudowane w trakcie projektu zostały 

wprowadzone w szczegółach jako działanie 

następujące po sesjach F2F. Podstawowa 

aktywność wydarzenia promującego była 

World Café, gdzie każdy mógł przedyskutować 

wspólne tematy, takie jak: Gdzie w naszym 

współczesnym życiu jest obecne 

programowanie?; Co udało się uzyskać z fazy 

pilotażowej? oraz W jakim obszarze widzieli 

konieczność wzrostu w tym obszarze w 

naszym społeczeństwie high- tech? 

WIADOMOŚCI Z WŁOCH 

Wydarzenie promujące projekt Silver Code  
odbyło się w Mediolanie, 19go września  (w 
godz. 15 - 19) i było prawdziwym sukcesem. 

Ponad 40 osób wzięło w nim udział i miało 
okazję doświadczyć wymagających aktywności 
w rodzaju jak programować i zastosować gry, 
żeby się dobrze bawić, z użyciem podstaw 
programu Scrach 3.0. Również, aby  
wykorzystać zarówno hardware jak i software 
do budowania gry “Dance dance revolution”. 
Osoby starsze oraz ich wnuczkowie dobrze się 
razem bawili, testując i tańcząc, jak również 
współpracując i współzawodnicząc oraz 
stawiając wyzwania przed sobą nawzajem. 
Byli dumni z tego, że mogli wziąć udział w 
ostatnim etapie fazy pilotażowej 
(przeprowadzonej wcześniej przez ich 
instruktorów z kursu podstaw obsługi 
komputera) jak również z tego, że byli 
kształceni w sztuce programowania. 

 

WIADOMOŚCI Z POLSKI 

Th Polska konferencja dotycząca projektu odbyła 
się 11-go września. Wydarzenie było częścią 
międzynarodowej konferencji naukowej 
"Education Culture and Society“, która jest 
organizowana od 2010. Do południa polscy 
uczestnicy mieli okazję wziąć udział w serii 
wykładów i warsztatów, prowadzonych przez 
koordynatora projektu oraz instruktorów. 
Popołudniem uczestnicy konferencji mieli 
możliwość  poczytania o celach projektu i 
pomyśle podczas sesji posterowej.  Ponad 60 
osób z różnych organizacji zainteresowanych 
programem wzięło udział w polskiej części 
konferencji. 40 uczestników z 32 różnych 
ośrodków naukowych uczestniczyło w 
konferencji międzynarodowej. 

 



 

 

WIADOMOŚCI Z PORTUGALII 

 
21 września 2018, AidLearn zorganizował 
konferencję Silver-Code  w Portugalii, przy 
wsparciu UNISBEN (Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Benfica), gdzie odbyła się 
również faza pilotażowa. 
 
Przewodniczący UNISBEN- doktor Carlos 
Consiglieri, powitał uczestników a Maria 
Helena Antunes dała wykład wprowadzający, 
podkreślając znaczenie kompetencji 
cyfrowych i projektu Silver-Code dla 
aktywnego starzenia się. Spotkanie było 
kontynuowane z uczestnikami fazy 
pilotażowej (edukatorami i uczącymi się), 
podkreślając doświadczenie uczenia się i 
najlepsze osiągnięte efekty, jak również 

rekomendacje dla poprawy jakości. 
 

 
 
 
 
WIADOMOŚCI Z RUMUNII 
 
Działanie upowszechniające miało miejsce na 

Uniwersytecie Politechnicznym Timisoara w dn. 

27 lipca 2018 r.. Rozpoczęliśmy od prezentacji  

krajowego menedżera projektu (profesora 

Cipriana Bogdana Chirilă) w której zaprezentował 

on opis projektu oraz założenia, partnerów i 

poszczególne państwa, działania projektowe oraz 

zespół rumuński. Dyskutowaliśmy również kurs 

pilotażowy, w którym uczestniczyła większość 

uczestników konferencji promującej. Po tym 

krótkim wprowadzeniu, rozdaliśmy certyfikaty 

uczestnictwa seniorom, którzy byli uczestnikami 

zarówno kursu pilotażowego jak i konferencji 

upowszechniającej rezultaty projektu. 

Inni członkowie zespołu (dr Alexandru Strungă i dr 

Cătălin Martin) również zaprezentowali swoje 

dotychczasowe doświadczenia w projekcie, 

szczególnie informacje zwrotne, jakie uzyskali w 

trakcie kursu pilotażowego. Członkowie 

stowarzyszenia kulturalnego ‘Constantin Brâncuși’ 

również zorganizowało niewielkie działania 

kulturalne, z czytaniem poezji  oraz 

interpretacjami muzyki popularnej.  

 Jakość materiałów szkoleniowych i uzyskane 



doświadczenie zostały określone jako wyjątkowe 
a seniorzy wyrazili również swoje zainteresowanie 
uczestnictwem w podobnych inicjatywach i 
projektach. Seniorzy rozmawiali o tym jak 
rozpowszechniać dalej informacje i  rozwijać ich 
kompetencje cyfrowe w przyszłości. 

 

 

Do zobaczenia w 
następnych projektach! 



 

 
PARTNERZY 

 

 

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) 

 

 
Strona internetowa 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/

