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KAJ JE SREBRNA KODA?

 Projekt Srebrna koda je projekt Erasmus+, strateško partnerstvo za
izobraževanje odraslih. 

 Trajanje: 2 leti.

 7 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Italije, Poljske, Portugalske, Romunije in
Slovenije, evropskih držav torej, si prizadeva za boljšo kakovost življenja
starejših nad 5o let.



PARTNERJI

Koordinatorica:

Bolgarija - Znanie Association, Sofia

Partnerji:

Avstrija – Die Berater, Dunaj

Italija – Eurocrea Merchant, Milano

Poljska- The University of The Third Age, Wroclaw

Portugalska – AidLearn, Lizbona

Romunija – University of Politehnics, Temišvar

Slovenija – Slovenian Third Age University, Ljubljana



PREGLEDNA PREDSTAVITEV

SREBRNA KODA je projekt, s katerim si prizadevamo boljšati digitalne spretnosti starejših. S tem, 
da starejšim omogočamo učenje osnov kodiranja, želimo pripomoči k temu, da se starejši bolje
prilagodijo digitalno usmerjenemu in spreminjajočemu se svetu. S Srebrno kodo si partnerji v 
projektu prizadevamo izboljšati kakovost življenja starejših in doseči, da 

• se starejši starajo dejavneje,
• boljšajo svoje osebne veščine, 
• dejavno sodelujejo v družbi in bolje razumejo digitalni svet, 
• se širi vedenje o neformalnem in informalnem učenju, 
• se boljša medgeneracijsko učenje in da je raba informacijsko-komunikacijskih

tehnologij varnejša.



CILJI

 Razviti program tečaja kodiranja za starejše, ki ga bodo izvedli poklicni predavatelji -
teorija in spremljanje napredovanja udeležencev - mladi, če je le mogoče študenti
informatike, specializirani za kodiranje, pa bodo mentorji v praktičnem delu
programa.

 Ustvariti skupnost Srebrno kodiranje ob pomoči platforme, foruma, skupin na
socialnih omrežjih. 

 Pripraviti vrstniške dogodke, kjer bodo udeleženci mentorji drugim in jih bodo tako
uvedli v temeljno kodiranje. 



CILJNE SKUPINE

 Starejši nad 50 let, ki jih zanima kodiranje. 

 Upokojenc.i

 Mladi, ki si želijo biti mentorji v tečajih
kodiranja.    



REZULTATI

 Raziskava o zanimanju starejših nad 50 let za kodiranje

 - 420 vrnjenih vprašalnikov.

 Razvoj platforme B-learning, ki vključuje gradivo za usposabljanje.

 Vodenje eksperimentalnih tečajev kodiranja za starejše - 210 udeležencev

 Vzpostavitev Skupnosti kodiranja



DOGODKI ZA ŠIRJENJE VEDENJA

Dogodki, kjer bodo partnerji širili
vedenje o projektu

Vsak partner bo v Tednu kodiranja
organiziral dogodek, na katerem bodo

predstavljeni rezultati projekta

E-dogodki

Partnerji bodo prispevali vsebine za
webinar Skupnosti kodiranja



KAKO DO NAS?

Na našo stran FaceBook lahko vstopite z naslovom:
www.facebook.com/projectsilvercode

https://www.silvercodeproject.eu

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


Projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije. Spletna stran izraža zgolj mnenje avtorjev. Komisija v 
nobenem primeru ni odgovorna za to, kako se bodo informacije s te spletne strani uporabljale.

HVALA ZA POZORNOST


