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Rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów o niskich 
umiejętnościach i kwalifikacjach poprzez analogie

Wow! Minęły dwa lata odkąd zaczęliśmy przygodę z naszymi 
kochanymi seniorami. Projekt Tea4Seniors włączył do 
działania centra edukacyjne oraz seniorów w celu nabycia 
podstawowych umiejętności cyfrowych w środowisku 
grywalizacji!

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

OIC - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasza stronę internetową lub 
skontaktuj się z nami poprzez media społecznościowe Tea4Seniors.
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This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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www.tea4seniors.eu

Rezultaty projektu!

W związku z obecnym rozwojem pandemii, zawiesiliśmy spotkania 
międzynarodowe partnerów oraz działania lokalne. Wierzymy, że seniorzy 
potrzebują specjalnej opieki w tym czasie! Tym samym chcielibyśmy 
podziękować za dbanie o bezpieczeństwo seniorów.

WSZYSTKIE MATERIAŁY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE  
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ PLATFORMĄ 
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

O1: dokument badawczy 
na temat edukacji cyfrowej 
seniorów w Europie, Francji, 
Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, 
Polsce i na Cyprze!

O2: materiały szkoleniowe dla 
trenerów do przeprowadzenia 

zajęć dla seniorów. Znajdziecie 
tutaj mnóstwo inspiracji oraz 

gotowych rozwiązań!

O3: otwarte odznaki cyfrowe 
w celu wprowadzenia 
elementów grywalizacji w 
proces nauczania seniorów! 
Odznaki przyznawane są za 
osiągnięcia. Czy dasz radę 
zdobyć wszystkie z nich?

O4: atrakcyjna i przystępna 
platforma. Stworzyliśmy 

interaktywne gry które na 
pewno przypadną do gustu 

naszym kochanym seniorom.

O5: metodyka nauczania 
kompetencji cyfrowych 
seniorów z cennymi 
wskazówkami. W jaki sposób 
przeprowadzić zajęcia? 
Jak nawiązać kontakt z 
uczniami? Na te i inne pytania 
znajdziesz odpowiedź w naszej 
książeczce.

Czy przegapiłeś spotkania upowszechniające? Sprawdź co u nas słychać 
na blogu!
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