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Nauczanie kompetencji cyfrowych seniorów o niskich kwalifikacjach 
i umiejętnościach poprzez analogie.

Projekt TEA 4 SENIORS ma na celu wspieranie umiejętności 
cyfrowych i poznawanie świata cyfrowego przez seniorów i ich 
nauczycieli poprzez skuteczną i innowacyjną metodykę opartą na 
grywalizacji i analogiach.       

W ramach projektu seniorzy będą mieli możliwość zwiększenia swoich 
zdolności komunikowania się, dzielenia się informacjami, interakcji, 
nauki i dostępu do aktualnych informacji w dzisiejszym świecie 
cyfrowym za pomocą urządzeń ICT (informacyjno-komunikacyjnych) 
i Internetu.

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

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z  sekretariat@oic.lublin.pl
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www.tea4seniors.eu

Co chcemy stworzyć:

- ramy analogii i grywalizacji dla cyfrowej edukacji seniorów
- angażujące metody zdobywania kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i 
ekspertów 
- platformę e-learningową zawierającą treści i materiały dla seniorów w 
zakresie edukacji cyfrowej
- przejrzysty system uznawania kompetencji cyfrowych za pomocą Odznak 
Cyfrowych 
- podręcznik dla nauczycieli osób dorosłych - narzędzie wspierające ich 
codzienną prace, zawiera narzędzia, zasoby, linki i opisy dobrych praktyk

Ponadto jedno dofinansowane szkolenie dla nauczycieli pracujących 
z seniorami odbędzie się w Lublinie. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz 
otrzymać więcej informacji.

NASZE PIERWSZE SPOTKANIE

Pierwsze spotkanie w ramach TEA4SENIORS poświęcone edukacji cyfrowej 
seniorów odbyło się w Marsylii w dniach 5-6 grudnia 2018 r. Partnerzy 
dokładnie przeanalizowali zaplanowane zadania. W szczególności 
omówione zostały metody grywalizacji, które mają zostać wykorzystane na 
rzecz edukacji seniorów oraz harmonogram realizacji zadań. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Walencji w dniach 6-7 maja 2019! 
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