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1. Wstęp 

1.1. Projekt AcTive 

Technologia posiada możliwość wspierania procesu zdrowego  

i aktywnego starzenia się. Są to nowoczesne urządzenia, w szczególności 

technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT), jednakże pojawia się 

problem z brakiem ich rozumienia i korzystania przez osoby starsze. Przyczyny 

tego są złożone: z jednej strony technologia często nie jest projektowana 

zgodnie z potrzebami użytkownika. Z drugiej strony osobom starszym często 

brakuje umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych.  

Ogólnym celem europejskiego projektu "AcTive" jest dostarczenie materiałów 

szkoleniowych, które uwzględniają specyficzne potrzeby osób nie mających 

doświadczenia w korzystaniu z urządzeń ICT (np. są nimi smartfony lub systemy 

połączeń alarmowych). Materiały szkoleniowe mogą być używane przez 

rówieśników, przyjaciół i rodzinę, ale także profesjonalnych użytkowników do 

budowania świadomości, odpowiadania na pytania i pokazywania korzyści 

płynących z technologii. 

Zamierzenia AcTive: 

• Zwiększenie świadomości i zaufania w zakresie możliwości wykorzystania 

technologii do poprawy aktywnego i zdrowego starzenia się; 

• Wspieranie umiejętności korzystania z technologii ICT osób starszych w 

celu korzystania z nowoczesnych technologii; 

• Informowanie o możliwościach technologicznych i ich zastosowaniach do 

konkretnych potrzeb użytkowników; 

• Zapewnienie wsparcia i wytycznych dla modelu szkoleniowego "peer to 

peer”. 
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Strona internetowa  

Materiały szkoleniowe są obsługiwane przez platformę internetową. Odwiedź 

http://www.active-ict.eu aby uzyskać dodatkowe informacje w wielu językach 

(francuskim, niemieckim, polskim, rumuńskim i hiszpańskim). 

 
  

http://www.active-ict.eu/
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1.2. Przewodnik po ćwiczeniach 

O czym to jest? 

Niniejsza metodologia szkoleniowa pozwoli na przegląd wszystkich materiałów, 

które zostały opracowane w ramach projektu AcTive. Ponadto zawiera on 

szereg wytycznych i informacji na temat korzyści, ale także ograniczeń 

związanych z nowoczesnymi technologiami. Ponadto oferuje metody i techniki 

pozwalające określić, jaka technologia mogłaby być przydatna i potrzebna.  

• Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat zdrowego starzenia się i 

technologii, przejdź do sekcji (1.3.). 

• Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat osób starszych i 

korzystania z technologii, przejdź do sekcji (2). 

• Jeśli chcesz przejrzeć przygotowany wahlarz materiałów, przejdź do 

sekcji (3). 

Kto może z niego korzystać? 

Przewodnik ten, jak również wszystkie materiały AcTive, jest przeznaczony dla 

szerokiego grona odbiorców. Mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani, 

którzy wiedzą lub chcą się dowiedzieć o tym, jakie korzyści może przynieść 

technologia starzejącym się społeczeństwom - dotyczy to zarówno krewnych, 

rówieśników, członków rodziny, jak i samych osób starszych. 

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje? 

Technologie wspomagające to bardzo szeroki obszar obejmujący niezliczone 

urządzenia i produkty. W zależności od kraju, w którym mieszkasz, mogą istnieć 

inne źródła informacji. Przejdź do trybu online i poszukaj stron internetowych, 

które koncentrują się na technologiach dla osób starszych.  
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1.3. Technologie aktywnego i zdrowego starzenia się 

Wstęp 

Nowoczesne technologie mogą wspierać działania na rzecz życia codziennego i 

stają się coraz ważniejsze w starzejących się społeczeństwach. Technologie 

informacyjne i komunikacyjne, takie jak internet, smartfony lub komputery 

osobiste, odgrywają stale ważną rolę dla wszystkich grup wiekowych, w tym 

osób starszych1. 

 

 

Pan i Pani Kowalska mieszkają na przedmieściach dużego miasta.  

Z powodu nowej pracy ich syn i jego rodzina właśnie przeprowadzili się do 

obcego kraju, dlatego tez nie mogą regularnie odwiedzać swoich wnuków. Czat 

wideo przez Internet to dobra okazja do podtrzymania kontaktu nawet za 

granicą. 

Pan Kowalski cierpi na nadciśnienie. Może podłączyć urządzenie, którego używa 

do pomiaru ciśnienia krwi za pomocą smartfona i przesłać wszystkie dane 

bezpośrednio do lekarza. Zamiast wizyt w każdym tygodniu, musi robić to teraz 

tylko raz na miesiąc. 

 

                                                           

1  Istnieje wiele definicji dotyczących osób uznawanych za “starsze”. W większości 
przypadków “wiek” referuje się do jego chronologiczności i osoby powyżej 65 roku życia 
uznawane są jako “osoby starsze”. 

Technologia może wspierać 
komunikację z rodziną i przyjaciółmi (na 
przykład wideo-czat, messenger) i 
pracownikami służby zdrowia (np. 
telemedycyna). 
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Pani Wiśniewska mieszka sama w swoim domu. Potrafi zadbać o siebie, ale 

odkąd kilka tygodni temu upadła, boi się, że to się powtórzy. Przycisk awaryjny, 

który może być użyty do wezwania pomocy w dowolnym momencie, zapewnia 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

Pan Kamiński jeździł przez wiele lat bez wypadku. W ostatnich latach zauważył, 

że jego czas reakcji znacznie zmalał. Asystent w hamowaniu daje mu poczucie 

bezpieczniejszej jazdy. 

 

 

Hobby Pana Zawadzkiego to czytanie książek. W ostatnich latach cierpi na 

zauważalną utratę wzroku. W związku z tym, że kupił czytnik e-booków, może 

dostosować rozmiar czcionki. Nie musi zabierać ze sobą kilku książek na 

wakacje, ponieważ może przechowywać je na jednym urządzeniu. Ponadto 

może korzystać z oferty internetowej biblioteki publicznej. 

Technologia może wspierać niezależne 
czynności w domu (np. "technologia 
inteligentnego domu", taka jak 
"inteligentne" czujniki regulujące centralne 
ogrzewanie w domu). 

Technologia może pomóc w 
zrekompensowaniu ograniczeń związanych 
z wiekiem (np system wspomagania jazdy). 

Technologia może wspierać aktywności 
czasu wolnego (gry wideo, aplikacje do 
pomiaru aktywności fizycznej, e-booki jak 
i również wspieranie aktywnego trybu 
życia). 
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Technologia i starzenie się 

Korzystanie z Internetu jest szeroko rozpowszechnione wśród młodych ludzi w 

Europie. Niestety osoby które mają ponad 80 lat bądź więcej, często nie 

używają go regularnie. Istnieją różnice między krajami europejskimi: w Szwecji 

na przykład prawie każdy w grupie wiekowej 60-69 lat jest aktywny w 

Internecie, podczas gdy w Polsce tylko co trzeci użytkownik jest aktywnym 

użytkownikiem. W każdym kraju odsetek ten maleje wraz z wiekiem, ale w 

Szwecji ponad jedna trzecia osób w bardzo podeszłym wieku to użytkownicy 

aktywni. W Polsce jednak niewiele ze starszych osób korzysta z internetu. 

Domeny technologii 

Istnieje niezliczona ilość (nowoczesnych) technologii. Tabela 1 pokazuje różne 

dziedziny życia i funkcje technologiczne. Wyróżnia się następujące domeny: 

• Zdrowie fizyczne i psychiczne 

• Mobilność 

• Kontakty  

• Bezpieczeństwo 

• Codzienne czynności i czas wolny 
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Funkcje technologii Domeny życia 

Zdrowie psychiczne i 
fizyczne 

Mobilność Kontakty z innymi ludźmi Bezpieczeństwo Codzienne czynności i 
czas wolny 

Monitorowanie / 
pomiary 
(osoba, 
środowisko) 

Wpływ na 
funkcjonowanie 
fizjologiczne (np. 
częstotliwość akcji 
serca, ciśnienie, i 
oksymetria), 
zachowania zdrowotne 

Prędkość i zmienność 
chodu, odległości, 
przedsionkowe 
funkcjonowanie, 
zachowanie 
kierowcy, codziennie 
ćwiczenie 

Częstotliwość i czas 
trwania mobilnych i 
stacjonarnych urządzeń 
komunikacyjnych; 
częstotliwość i 
czas trwania w 
bezpośredniej 
komunikacji z innymi 
ludźmi; częstotliwość i 
czas spędzony w 
ustawieniach 
społecznościowych 

Częstotliwość 
upadków, lokalizacja, 
zdolność 
prowadzenia pojazdu 

Częstotliwość, 
dokładność i szybkość 
wykonywania 
codziennych 
czynności; 
częstotliwość i 
czas trwania zajęć 
rekreacyjnych 
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Diagnoza, badania 
kontrolne 

Warunki kliniczne, 
status ryzyka dla 

warunków klinicznych 

Ryzyko upadku; 
zdolność 
ambulatoryjna, 
dobór codziennych 
ćwiczeń 

Izolacja społeczna, 
społeczna 

integracja 

Nagły wypadek, 
sytuacja 

zagubienia w razie 
wypadku 
samochodowego 
 

Krytyczno poznawcze 

funkcjonowanie, 
krytyczny 

status ADL / IADL 

Leczenie, 
interwencje 

(odszkodowanie, 
zapobieganie, 
wzmocnienie) 

Zdalne leczenie 
behawioralne, leczenie 
chorób przewlekłych, 
profilaktyka i zabiegi 
odnowy biologicznej, 
wsparcie decyzji 
klinicznych 

Pomoc w orientacji, 
ograniczenie ryzyka 
(np. upadku), 
zachęta i wsparcie 
dla ćwiczeń 

Zwiększona integracja 
społeczna, 
łączność przez 

komputery /  
technologie 

komunikacyjne 

Systemy reagowania 
kryzysowego, 
komputerowa pomoc 
drogowa, systemy 
ostrzegania 

Pomoc w zadaniach 
lub szkolenie, 
rozrywka, 
edukacja 

ADL = czynności codziennego życia; IADL = instrumentalne czynności życia codziennego.  

Rysunek 2: Zastosowania technologii w ważnych dziedzinach życia. Referencje: Schulz, Richard; Wahl, Hans-Werner; Matthews, Judith T.; Vito Dabbs, Annette de; Beach, 

Scott R.; Czaja, Sara J. (2015): Advancing the Aging and Technology Agenda in Gerontology. In: The Gerontologist 55 (5), S. 724–734. DOI: 10.1093/geront/gnu071. 
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2. Osoby starsze i technologie 

Osoby starsze są wysoce niejednorodne pod względem warunków życia, 

kompetencji intelektualnych i społecznych, statusu zdrowotnego i 

ekonomicznego, umiejętności rozwiązywania problemów i poziomu 

wykształcenia. Ważne jest, aby technologia pasowała do kontekstu 

społecznego dla indywidualnych starszych użytkowników. Dlatego należy wziąć 

pod uwagę następujące aspekty: 

• Wiek chronologiczny i biografia: jak doświadczony użytkownik korzysta z 

nowoczesnych technologii? 

• Stan zdrowia: Czy jest on w stanie korzystać z urządzenia lub czy cierpi na 

niepełnosprawność umysłową lub fizyczną? 

• Warunki życia: Czy użytkownicy mają jakiekolwiek wsparcie społeczne 

(np. przez współmałżonka, członka rodziny lub przyjaciela)? 

• Poziom umiejętności poznawczych: Czy użytkownik jest w stanie 

zrozumieć instrukcje urządzenia i postępować zgodnie z nimi? 

• Status ekonomiczny: czy użytkownik może sobie pozwolić na urządzenie 

lub czy istnieje wsparcie finansowe? 

• Infrastruktura: Niektóre urządzenia wymagają połączenia 

szerokopasmowego, które czasami nie jest dostępne, w szczególności na 

obszarach wiejskich. 

Należy pamiętać o odpowiedziach na wszystkie powyższe pytania. Pokazuje to, 

że wzajemne oddziaływanie wieku i technologii jest bardzo złożone i należy 

wziąć pod uwagę wiele aspektów. 

Ostatecznie, większość osób starszych postrzega technologię jako bardzo 

pomocną. Dotyczy to w szczególności technologii gospodarstwa domowego 

(takich jak kuchenki mikrofalowe, odkurzacze itp.) lub technologii rozrywkowej 

i komunikacyjnej (takich jak radia, telewizory, telefony). 
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2.1. Generacje technologii 

Każde pokolenie miało doświadczenia z różnymi technologiami. Można 

wyróżnić cztery generacje technologii, z których każda charakteryzuje się 

pewnymi kluczowymi technologiami2: 

 

 

Te pokolenia mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego osoby w określonym wieku nie są 

przyzwyczajone do różnych urządzeń. Co więcej, ktoś, kto nie był zbyt 

zaawansowany technicznie w ciągu swojego życia, prawdopodobnie nie będzie 

korzystał z produktów opartych na ICT na starość. 

 

Ludzie się starzeją, podobnie i technologia. Urządzenia i ich funkcje oraz 

konstrukcja zmieniają się z biegiem lat, a tempo ich rozwoju stale rośnie. To 

sprawia, że trudno jest nadążyć za nowymi technologiami. 

                                                           

2 Sackmann, R. & Weymann, A. (2004). Die Technisierung des Alltags - Generationen und 
technische Innovationen. Frankfurt. 



 

12 
 

2.2. Stereotypy dotyczące wieku 

W szczególności te urządzenia, które zostały zaprojektowane do wspierania 

aktywnego i zdrowego starzenia się, są często postrzegane jako stygmatyzujące 

przez osoby starsze. Zamiast zajmować się pozytywnymi aspektami i wzmacniać 

pozycję osób starszych, wiele urządzeń podkreśla negatywne aspekty starzenia 

się. Jednak bycie osobą w podeszłym wieku nie oznacza bycia kruchym i 

chorym. Dlatego pytanie nie powinno brzmieć: "jakiej technologii 

potrzebujesz?", Ale "co możesz zrobić lub stworzyć z technologią?" 

Osoby starsze muszą być włączone do społeczeństwa informacyjnego; w 

przeciwnym razie są one pozostawione same i ostatecznie wykluczone. Istnieje 

wiele negatywnych stereotypów na ich temat które wpływają na to, jak są 

postrzegane przez społeczeństwo: 

Negatywne stereotypy dotyczące korzystania z technologii przez osoby 

starsze:                                    

• Osoby starsze nie są w stanie uczyć się nowych rzeczy. 

• Osoby starsze są schorowane i niesprawne. 

• Osoby starsze odrzucają nowoczesne technologie. 

• Osoby starsze nie są zainteresowane używaniem nowoczesnej 

technologii. 

 

 

Stereotypów tych należy unikać! 
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Fakty dotyczące użytkowania technologii przez osoby starsze: 

• Ludzie wykształceni częściej korzystają z nowoczesnych technologii niż 

osoby z niskim wykształceniem. 

• Osoby z większym doświadczeniem w zakresie technologii  

w swoim wcześniejszym etapie życia są bardziej zainteresowane  

i otwarte na wykorzystanie technologii w późniejszym życiu. 

• Starsi ludzie potrzebują więcej szkoleń i czasu, aby zrozumieć, jak używać 

nieznanych urządzeń w porównaniu do młodszych ludzi. 

• Wprowadzenie nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak smartfony 

lub komputery do życia osób starszych jest często inicjowane przez 

krewnych, dzieci lub wnuki (np. jako prezent). Konieczne jest posiadanie 

kogoś, kogo można zapytać w razie problemów. 

• Starsi ludzie potrzebują więcej wsparcia niż młodsi użytkownicy. 

Podręczniki instrukcji są często uważane za "bezużyteczne". 

 

Ageizm 

Używanie negatywnych stereotypów i negatywnych obrazów związanych z 

wiekiem jest określane jako "ageizm". Ageizm jest formą dyskryminacji osób 

starszych. Ma negatywny wpływ na społeczeństwo, ale także na osoby starsze, 

ponieważ może podważyć zaufanie i sprawić, że ludzie poczują się 

zdewaluowani. 

W szczególności biorąc pod uwagę zdolność do rozumienia i korzystania z 

technologii, często spotyka się dyskryminację ze względu na wiek. Proste rzeczy 

mogą zapobiec dyskryminacji ze względu na wiek podczas nauczania osób 

starszych w zakresie korzystania z urządzeń technicznych: 

• Staraj się unikać obcych słów i terminów technicznych. 

• Traktuj problemy poważnie. 

• Nie śmiej się z błędów. 
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• Przygotuj czas na pytania. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii często stawia pytania etyczne. 

Większość osób starszych używa urządzeń w ich prywatnym środowisku, a w 

niektórych przypadkach dane osobowe muszą być przechowywane lub 

przesyłane. Dlatego konieczne jest pełne wyjaśnienie, jakie dane zostaną 

zebrane i czy zostaną one przekazane. Jeśli dana osoba nie chce korzystać z 

urządzenia, należy to uszanować. 
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3. Materiały AcTive 

Metodologia szkoleniowa AcTive składa się z czterech części: 

1. Pierwszą z nich jest metodologia szkoleń. Zawiera informacje  

o osobach starszych, technologii i projekcie. Dostarcza ona czytelnikowi 

pomysłów o możliwościach stosowania technologii wspomagających,  

a także na (negatywne) stereotypy dotyczące osób starszych i technologii 

związane ze starzeniem się, których należy unikać.    

2. Część druga, to różne materiały szkoleniowe, które mogą być 

wykorzystane do wyjaśnienia technologii. Znajdziesz tu kilka ćwiczeń 

dotyczących różnych dziedzin techniki. Ponadto opracowaliśmy wiele 

przykładów technologii wspomagających dla osób starszych  

z wykorzystaniem szablonów. Szablony te opisują zalety urządzeń (takich 

jak inteligentny głośnik), gdzie można go kupić i ile kosztuje. Ponadto 

znajdziesz dodatkowe informacje (takie jak filmy na YouTube itp.) oraz 

przykładowe scenariusze. Natomiat na stronie AcTive można tworzyć 

własne szablony. 

3. Część trzecia, to eksperymentalne materiały szkoleniowe, pomagają 

określić rzeczywiste potrzeby osób starszych. Polega na tym, by 

technologia dostosowywała się do warunków jej (potencjalnych) 

użytkowników, a nie odwrotnie. 

4. Platforma internetowa zawiera wszystkie materiały, a także gry i inne 

interaktywne narzędzia. Odwiedź stronę internetową AcTive (zobacz 

poniżej), aby tworzyć własne materiały i korzystać z nich z innymi. 

Wszystkie części oraz platforma znajdują się na stronie internetowej: 

www.active-ict.eu 

 

 

 

http://www.active-ict.eu/
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