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SENIORVLOG: INSPIROWANIE I BUDOWANIE
KOMPETENCJI SENIORÓW DO VLOGOWANIA
I PODBOJU INTERNETU
Projekt SeniorVlog jest wynikiem współpracy 5 europejskich partnerów zaangażowanych
w transformację cyfrową i rozwijanie cyfrowej gotowości, odporności i zdolności wśród
osób dorosłych w wieku 60 lat i więcej.
Partnerstwo projektowe SeniorVlog z przyjemnością informuje o uruchomieniu nowej strony internetowej projektu:
www.seniorvlog.eu. Za pośrednictwem platformy internetowej podzielimy się wszystkimi etapami i wynikami
31-miesięcznego paneuropejskiego projektu Erasmus+, finansowanego przez Narodową Agencję, mającego na celu
poprawę życia osób starszych, poprzez lepsze przygotowanie ich do pełnego wykorzystania możliwości Internetu
i stania się bardziej widocznymi w mediach społecznościowych.
W przypadku młodych ludzi korzystanie z Internetu jest naturalne i odbywa się na co dzień. Tymczasem ponad
43% populacji UE-27 w wieku 65-74 lata i ponad 21% osób w wieku 55-64 lata nie korzystało z Internetu w ciągu
ostatnich 3 miesięcy badania (EUROSTAT, 2019). Jeśli chodzi o obecność w mediach społecznościowych,
podczas gdy 54% dorosłych (17-64) z UE-27 korzysta z nich regularnie, tylko około 18% seniorów (65-74) jest
aktywnych w tych środkach komunikacji. Nadal istnieje silna przepaść cyfrowa między pokoleniami.
Jednym z kluczowych celów projektu jest rozwój nowych kompetencji uczących się dorosłych osób 60+ poprzez
stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego i mentorskiego „SeniorVlog”, który wyposaży dojrzałych
użytkowników Internetu w kluczowe umiejętności i kompetencje cyfrowe potrzebne do rozpoczęcia vlogowania.
Dzięki temu będą bardziej widoczni w mediach społecznościowych jako dostawcy aktywnych treści.
Celem projektu jest rozwijanie cyfrowej gotowości i zdolności osób w wieku 60+ do aktywnego udziału
w cyfrowej transformacji, by nie pozostawali w tyle. Program SeniorVlog jest więc także sposobem na włączenie
w szkolenia i wprowadza zróżnicowanie wiekowe w zakresie edukacji nieformalnej dorosłych. Projekt ma na celu
umożliwienie starszym uczącym się dorosłym uczestnictwo w wysokiej jakości programie szkoleniowym oraz
jego wersji online. Rozwijane będą również umiejętności mentorów wspierających osoby w wieku 60+ w procesie
uczenia się.

PARTNERZY PROJEKTU SENIORVLOG OPRACUJĄ:
1. Innowacyjne badanie porównawcze zakończone raportem na temat obecności osób starszych w mediach
społecznościowych w roli vlogerów/vlogerek. Raport z badania zgromadzi podstawowe informacje na temat
sytuacji w krajach partnerskich projektu.
2. Program szkoleniowy, którego celem będzie przełamanie cyfrowej bariery „wielkiego świata mediów
społecznościowych” i stereotypu vlogowania jako zarezerwowanego dla stosunkowo młodych ludzi.

3. Poradnik mentoringowy i rekomendacje dla wspierania starszych vlogerów/vlogerek,
dostarczający konkretnych wskazówek dla mentorów, w tym warsztaty przygotowujące
(aspirujących) mentorów do tej roli.
4. Internetowa wersja Przewodnika Vlogowania dla osób 60+, który będzie prezentował
bardzo praktyczne podejście, oparte na krótkich informacjach tekstowych, wykorzystaniu
liczb, wykresów i innych dynamicznych schematów, prezentowaniu wskazówek i opinii
uczestników oraz ciekawym wykorzystaniu ćwiczeń. Przewodnik uzupełniony będzie
o materiały multimedialne i graficzny layout, które dodatkowo uatrakcyjnią proces
uczenia się.
Spotkanie inaugurujące projekt SeniorVlog odbyło się 2 lutego. Podczas spotkania
partnerzy przedstawili plan pracy, poznali się, dowiedzieli się więcej o swoich kontekstach
krajowych i uzgodnili nadchodzące zadania. Partnerstwo jest w trakcie zbierania danych
do raportu porównawczego w mediach społecznościowych.
Ulotka projektu jest dostępna w języku polskim, greckim, portugalskim i włoskim:
www.seniorvlog.eu/downloads
SeniorVlog obejmuje grupę 5 partnerów pochodzących z 5 różnych krajów (Polska,
Włochy, Cypr, Portugalia, Grecja):
1) PCG Polska Sp. z o.o. (Polska – Lider projektu)
www.pcgpolska.pl
pcgpolska@pcgpolska.pl
2) EXELIA E.E. (Grecja)
www.exelia.gr
info@exelia.gr
3) Cyprus University of Technology (Cypr)
www.cut.ac.cy
administration@cut.ac.cy
4) APROXIMAR (Portugalia)
www.aproximar.pt
contacto@aproximar.pt
5) ANZIANI E NON SOLO (Włochy)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
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