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CO TO JEST SILVER-CODE?

 Erasmus+: Edukacja dorosłych 

 Czas trwania : 2 lata

 7 europejskich partnerów : Austria, Bułgaria, Polska, Włochy, Portugalia, 

Rumunia, Słowenia mających na celu poprawę jakości życia osób 50+



PARTNERZY

Koordynator
Bułgaria- Stowarzyszenie Znanie, Sofia

Partnerzy:

Austria – Die Berater, Wiedeń

Włochy – Eurocrea Merchant, Mediolan

Polska- UTW, Wrocław 

Portugalia – AidLearn, Lisbona

Rumunia – Uniwersytet Techniczny Timisoara

Słowenia – UTW Lublijana



OGÓLNY ZARYS

Projekt SILVER-CODE ma za zadanie poprawę umiejętności cyfrowych osób starszych, a
zwłaszcza nauczenia podstaw kodowania, w celu lepszego dostosowania do zmieniającego
się cyfrowego świata, a co za tym idzie podniesienia jakości życia.

• Aktywny senior
• Poprawa umiejętności indywidualnych
• Promowanie lepszego zrozumienia i aktywnego udziału w cyfrowym świecie
• Promocja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego
• Lepsza nauka międzypokoleniowa i bezpieczniejsze korzystanie z komputera



CELE

 Opracowanie programu zajęć z kodowania dla osób starszych, prowadzonego przez
profesjonalnych wykładowców (teoria, nadzór dydaktyczny) oraz młodzież,
ewentualnie studentów IT, ekspertów w zakresie kodowania, działających jako
„opiekunowie” (praktyka)

 Stworzenie społeczności „Silver Coding” w oparciu o instrumenty takie jak platformy
internetowe, fora, serwisy społecznościowe

 Zajęcia typu peer-to-peer, podczas których uczestnicy sami staną się trenerami dla
innych osób starszych i będą mogli wprowadzić je w podstawy kodowania



GRUPY DOCELOWE 

 Osoby 50+ zainteresowane kodowaniem

 Osoby na emeryturze

 Młodzież chętna by prowadzić szkolenia z 
kodowania



EFEKT 

 Przeprowadzenie badania dotyczącego zainteresowania kodowaniem osób 50+ -
420 uczestników 

 Opracowanie platformy B-learningowej z materiałami szkoleniowymi 

 Pilotażowy kurs kodowania dla osób starszych - 210 trenerów 

 Utworzenie "Wspólnoty koderów"



WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE 

Triggering Word of mouth events

Wszyscy partnerzy zorganizują 
wydarzenie, aby zaprezentować 
wyniki projektu podczas Tygodnia 

Kodowania

E-wydarzenie

Wszyscy partnerzy zorganizują 
seminarium internetowe dla 

społeczności koderów



KONTAKT 

Facebook Page Access: 
www.facebook.com/projectsilvercode

https://www.silvercodeproject.eu

https://www.facebook.com/projectsilvercode/
https://www.silvercodeproject.eu/


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja 
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 

w nich zawartość merytoryczną. 

Dziękuje za uwagę !


