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KLUB SENIORA POLITECHNIKI GDAOSKIEJ 

Plany na rok akademicki 2011-2012 oraz konkurs Dojrz@łośd w sieci 

6.10.2011 

Zadanie rutynowe: Sprawdzamy swoją pocztę (czytamy i porządkujemy). 

Zadanie 1:   Jakie masz pomysły edukacyjne na ten rok?  

Propozycje wpisujemy na forum http://utw.moodle.pl/ 

Zadanie 2:    Jaki mógłby byd Twój wkład do projektów:  

 

LEARN WITH GRANDMA, czyli Ucz się z babcią 

Ciąg dalszy projektu, który prezentowaliśmy na spotkaniu w Koszycach. Przeprowadzone 

zostaną kolejne warsztaty korzystania z komputera i internetu, a także prezentacje portali 

społecznościowych m.in. Facebook. Planujemy opracowanie e-warsztatów w zespołach 

międzypokoleniowych "Naucz babcię, naucz dziadka języka angielskiego".  

 

LEARNING INNOVATING STYLES & ACTIVE CITIZENS – LISTEN, 

Nowoczesne style uczenia i aktywne obywatelstwo 

Wymiana doświadczeo i praktyk na temat nowoczesnych metod uczenia. Celem jest 

zwiększenie motywacji do nauki i poprawy wyników kształcenia dorosłych poprzez 

wprowadzenie różnych metod nauczania i uczenia się. Koordynatorem projektu jest Dania, 

udział biorą partnerzy z Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii. 

 

KONKURS - Dojrz@łośd w sieci  http://dojrzaloscwsieci.pl/ 

Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję 

rozwiązao zachęcających do korzystania z Internetu. 

http://utw.moodle.pl/
http://dojrzaloscwsieci.pl/
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Laureaci konkursu na dobre praktyki:  

 "Latające babcie" http://kobiety.lodz.pl/ - Projekt obejmował warsztaty literackie, 

aktorskie i psychologiczne z trenerkami oraz pisanie utworów dla dzieci i ich 

prezentowanie w przedszkolach, domach dziecka, instytucjach opiekuoczych itp. 

http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=87 

 Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu - Filia 34 - Warsztaty fotografii cyfrowej dla 

seniorów. http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=42 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie - Projekt „Stuk-puk. Otwórz 

drzwi, pomogę Ci” zaktywizował ok. 30 osób starszych do realizacji wsparcia osób w 

wieku 50+ nie wychodzących z domu.  

http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=93 

Wyróżnione praktyki: 

 Biblioteka Śląska - Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej - 

tworzenie zasobów biblioteki cyfrowej. Specjalnymi adresatami SPD są 

wolontariusze-seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach z zakresu podstaw obsługi 

komputera, korzystania z Internetu, skanowania i korekty skanów. 

http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=60 

 PRO-MED sp. z o.o. --„Ucz się z babcią, ucz się z dziadkiem czyli wszyscy uczymy się 

przez całe życie”.  http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=83 

 Warmiosko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu - 

prowadzenie szkoleo dotyczących podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia i 

obsługiwania: dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji 

multimedialnych, publikacji reklamowych, a także posługiwania się Internetem i 

pocztą elektroniczną. http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=8 

 

http://kobiety.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=63&Itemid=105
http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=87
http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=42
http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=60
http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=8

