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1. Wstęp  

1.1. Projekt AcTive 

Technologie posiadają 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 nowe rozwiązania często nie są projektowane 

zgodnie z potrzebami użytkownika, z drugiej strony osobom starszym często 

brakuje umiejętności cyfrowych do 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. 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 

O czym to jest? 

W niniejszym dokumencie przedstawiono kilka metod i technik, pozwalających 

dowiedzieć się, w jaki sposób technologia może pomóc wspierać aktywne i 

zdrowie starzenie się. Głównym celem jest identyfikacja urządzeń, które 

zaspokajają rzeczywiste potrzeby. Ponadto znajdują się tu materiały, które 

pozwolą zidentyfikować, czy seniorzy już korzystają z technologii, która pomaga 

im w codziennych zadaniach. 

Kto może z niego korzystać? 

Przewodnik jest napisany dla szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze może 

go używać każdy, kto chce dowiedzieć się więcej na temat roli, jaką technologia 

odgrywa w jego życiu. Po drugie, mogą z niego korzystać osoby starsze, które są 

zainteresowane uczeniem innych osób starszych korzystania z nowoczesnych 

technologii i korzyści z nich płynących. 

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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2. Gdzie pomaga technologia? 

Nowoczesna technologia - podobnie jak cała technologia - powinna zaspokajać 

potrzeby ich potencjalnych użytkowników, w tym osób starszych. Wymaga to 

podejścia partycypacyjnego, aby upewnić się, że użytkownik aktywnie 

decyduje, z jakiej technologii chce skorzystać. 

Dlatego też konieczne jest wykonanie kilku kroków: 

(1) Przeanalizuj rzeczywiste potrzeby, w tym warunki życia i sytuację 

osobistą. Wymaga to lepszego zrozumienia osoby i sytuacji. 

(2) Pokaż technologie, które mogą wspierać (lub po prostu bawić) osobę, a 

także zapewniać rozwiązania alternatywne. 

(3) Wyjaśnij te technologie oraz korzyści i ograniczenia. 

Metoda, która nie tylko zapewnia dobre wyniki, ale także jest zabawna, jest 

szczegółowo opisana poniżej. Należy pamiętać, że poniższe ćwiczenia są jedynie 

przykładami. Nie są one odpowiednie dla wszystkich, a w niektórych 

przypadkach wymagają modyfikacji lub personalizacji. Możesz również 

odwiedzić stronę internetową projektu, aby uzyskać dodatkowe materiały i 

informacje. (http://www.active-ict.eu). 

Ocena potrzeb 

Opis: Technika ta jest zwykle używana przez projektantów, którzy chcą 

dowiedzieć się więcej o życiu danej osoby, w tym o środowisku  

i warunkach, w których ktoś żyje. Obejmuje to również poglądy, wartości  

i przekonania danej osoby. Dlatego też kilka materiałów (patrz poniżej) podano 

uczestnikowi, który jest proszony o wykorzystanie ich do zapisania swojego 

środowiska, wydarzeń lub interakcji. Ta metoda pozwala nie tylko gromadzić 

informacje o osobie, ale także umożliwia uczestnikom zastanowienie się nad 

swoimi nawykami, środowiskiem,  

a także urządzeniami technicznymi. Skupiając się na technologii - oznacza to, że 

celem jest pokazanie osobie nowych możliwości  

i zmierzenie się z istniejącymi założeniami i konwencjonalnymi horyzontami. 

Rozmowa z kimś o możliwościach urządzenia może spowodować zmianę jego 

http://www.active-ict.eu/
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poglądów. Poniższe przykłady technik można stosować osobno lub łącznie, 

ponadto można je uzupełnić innymi ćwiczeniami. Informacje, które zostaną 

zebrane, mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania technologii, które 

mogą pasować do środowiska życia danej osoby. Na przykład, jeśli widzisz lub 

zaobserwowałeś, że ktoś nie słyszy poprawnie telefonu i nie zauważa połączeń, 

możesz zaproponować urządzenie, które wibruje lub miga wraz z każdym 

połączeniem telefonicznym. Możesz również odkryć, że ktoś boi się używania 

smartfona, którego otrzymał w prezencie od krewnego. W takim przypadku 

możesz wyjaśnić, jak z niego korzystać. 

WAŻNE: Uczestnicy powinni mieć możliwość pisania, rysowania, trzymania 

innych przedmiotów. Ponadto, wszyscy uczestnicy powinni zgodzić się, że 

informacje na ich temat są gromadzone, a informacje te powinny być 

traktowane z odpowiedzialnością. Bezpieczeństwo danych jest ważnym 

zagadnieniem, dlatego należy je zrozumiale wyjasnić, w jakim celu będą 

wykorzystywane informacje i że pozostaną one poufne. 

Materiał: Można użyć wielu różnych materiałów. To, co jest najlepsze dla 

konkretnej osoby, zależy od niej samej. Oto lista z przykładami, które są często 

używane: 

 Aparat (kamera jednorazowa) 

 Pamiętnik lub notatnik 

 Kartki pocztowe 

 Mapa 
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Jak: Istnieje wiele różnych sposobów realizacji indywidualnych potrzeb. 

Najlepszym sposobem na skorzystanie z tej techniki jest uzyskanie jasnego 

obrazu tego, co powinno być głównym celem: 

 Dowiedz się, czy dana osoba ma problemy z różnymi rodzajami 

technologii; 

 Określ obszary lub codzienne sytuacje, w których asystująca technologia 

może pomóc (np. z czym dana osoba ma problem); 

 Zobacz, jakiego rodzaju technologii ktoś już używa. 

W zależności od celu (celów) można użyć różnych materiałów. 

Pamiętnik lub notatnik 

Istnieje wiele różnych sposobów prowadzenia pamiętnika. Na przykład możesz 

dać komuś pusty notatnik i poprosić go o zapisanie wydarzeń i sytuacji, w 

których doświadczył użycia technologii zarówno w dobry, jak i zły sposób. Jeśli 

nie znasz kogoś dobrze, jest to także łatwy sposób na zebranie informacji. 

Niektórzy ludzie mogą obawiać się urządzeń wspomagających opartych na ICT, 

ponieważ np.: mogą sądzić, że można włamać się do urządzenia. Dobrym 

sposobem na pozbycie się ich obaw jest sporządzenie listy technologii, które są 

już używane w ich domach (obejmuje to telefon, telewizor, smartfon itp.). To 

pokazuje, że technologia już odegrała ważną rolę w życiu codziennym. Ponadto 

pomaga podkreślić, że urządzenia techniczne są przydatne. 

Poniższy przykład pomoże zebrać określone informacje. Dziennik pomaga 

człowiekowi myśleć o różnych technologiach i tym, które są pomocne (lub nie).  
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Mój pamiętnik 
 

Imię:  

 

Płeć: 

 

Wiek:  

 

(Były) zawód:  

 

Sytuacja życiowa: 

 

 

Komentarze: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Technologia i ja 

Używam poszczególnych urządzeń: 

 Każdego dnia Raz w 
tygodniu 

Raz w 
miesiącu 

Nigdy 

Telewizor     

Radio     

Telefon     

Telefon 
komórkowy 

    

Smartfon     

Komputer     

Laptop     

Tablet     

…     

…     

…     

…     
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Miałem/am problemy z użyciem poszczególnych urządzeń: 

 

 Żadnych 
problemów 

Czasami  Wiele 
problemów 

Nie używam 

Telewizor     

Radio     

Telefon     

Telefon 
komórkowy 

    

Smartfon     

Komputer     

Laptop     

Tablet     

…     

…     

…     

…     
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Moje kontakty 

Wpisz swoje imię i nazwisko w środku okręgu, a dookoła niego wpisz wszystkie osoby, z którymi się komunikujesz. Wskaż, 

w jaki sposób komunikujesz się ze znajomymi i rodziną (możesz użyć symboli podobnych do tych wymienionych na 

następnej stronie). 



 

13 
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Aparat 
 

 

Robienie zdjęć może pomóc ludziom w wyrażeniu siebie. Jednorazowe aparaty 

fotograficzne nie są drogie (kosztują około 20-40 zł) i są łatwe w użyciu. Daj 

osobie aparat i poproś ją o udokumentowanie urządzeń i wszystkich rodzajów 

sytuacji, które powodują problemy lub są po prostu postrzegane jako 

interesujące. Istnieje także możliwość dołączenia zdjęć do pamiętnika. Zdjęcia 

mogą być wykorzystane do przedyskutowania tych wyzwań i znalezienia 

rozwiązań. 

 

Pocztówka 
 

 

Kart pocztowych można użyć, by osoby pomyślały o różnych urządzeniach. 

Jedna strona karty pokazuje jedną lub wiele obrazów technologii (np. tablety, 

smartfony lub domowe systemy alarmowe); tył pokazuje jedno (lub więcej) 

pytań. Pytanie może dotyczyć postaw wobec nowoczesnych technologii i ich 

wykorzystania w codziennym życiu. Oto kilka przykładów, możesz dodać 

dodatkowe pytania: 

 Jak bardzo zaanwasowany jesteś w korzystaniu z tego urządzenia? 

 Czy kiedykolwiek korzystałeś z takiego urządzenia? 

 Czy myślisz, że sam użyjesz jednego z nich? 

 Czy masz jakieś negatywne doswiadczenia lub obawy związane z tym 

urządzeniem? 
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Smartfon 
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Połączenie alarmowe 
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Interfon 
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System rozrywki 
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Smartwatch, inteligentny zegarek 
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Partnerzy   

 

 

 

 


