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Wstęp 
 
 
Jednym z największych osiągnięć ostatniego stulecia był wzrost średniej długości życia 
(Mirkin i Weinberger, 2001). W 2015 r. Było 1,3 miliarda osób w wieku 55 lat lub starszych,   a 
liczba ta ma wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2050 r., osiągając 2,6 miliarda (co stanowi 26% 
całej populacji). Ponadto częstość występowania osób w wieku 80 lat lub starszych będzie 
rosła jeszcze szybciej w porównaniu ze starszymi dorosłymi w ogóle. Do 2015 r. 125 mln osób 
miało 80 lat lub więcej i oczekuje się, że do 2050 r. Liczba ta wzrośnie ponad trzykrotnie, 
osiągając 434 mln (około 4% światowej populacji) (ONZ, 2017 r.). 
Starsi dorośli stają w obliczu coraz bardziej technologicznego społeczeństwa, co sprawia,         
że czują się naturalnie wykluczeni, głównie z powodu trudności w obsłudze i wykorzystaniu 
technologii, trudności w dostępie do tej technologii i poczucia niezdolności do uczenia się 
nowych rzeczy (Sixsmith i Gutman, 2013 ). Brak umiejętności cyfrowych w populacji osób 
starszych jest często synonimem izolacji społecznej, segregacji w dostępie do informacji        i 
usług, utraty autonomii i zwiększonego poczucia niezdolności do przystosowania się                  
do społeczeństwa (Borges, Sinclair i AGE Universal access and Independent Living Expert 

Group, 2008). 
Poprawa umiejętności cyfrowych u osób starszych to jeden ze sposobów poprawy jakości 
życia poprzez aktywny tryb życia (edukacja, uczestnictwo w życiu społecznym, hobby itp.) 
oraz swobodę wyboru i podejmowania decyzji (czas wolny, informacja, podróże, opieka 
zdrowotna itp.). Poprzez poprawę tej wiedzy, osoby starsze mogą żyć zdrowiej i w sposób 
niezależny, podnosząc jakość życia, co może pozwolić im pozostać na rynku pracy przez 
dłuższy okres, poprawiając tym samym wydajność całego społeczeństwa (Damant, Knapp, 
Freddolino , & Lombard, 2017). Dalsze kształcenie przynosi również korzyści dla zdrowia 
psychicznego, utrzymując umysły osób starszych w świeżości i gotowości na wyzwania 
współczesnej epoki, ułatwiając im udział w życiu społecznym, poprzez niezależność                       
i autonomię (Światowa Organizacja Zdrowia, brak daty). 
Korzystając z danych Wave 6 (2015) oraz z bazy danych Survey of Health, Aging and 
Retirement in Europe (SHARE), stwierdzono, że na poziomie europejskim 36,1% starszych 
osób ma podstawowe umiejętności obsługi komputera (rys. 1), a 35,9% nie ma żadnych 
umiejętności obsługi w tym zakresie (rys. 2). 
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Rys. 1 - Powszechność podstawowej umiejętności obsługi komputera w grupach wiekowych w poszczególnych 

krajach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2 - Powszechność braku umiejętności obsługi komputera w grupach wiekowych w poszczególnych krajach 

 
 

Jednym z celów projektu ICTskills4All jest opracowanie treści szkoleniowych online w celu 
poprawy umiejętności cyfrowych u osób starszych. Przed tym uznaliśmy za konieczne 

przeprowadzenie przeglądu istniejących zasobów internetowych poświęconych poprawie 
umiejętności cyfrowych osób w wieku 55+ na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. 
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Rezultat intelektualny w tej części polega na rewizji istniejących zasobów internetowych, 

poświęconych poprawie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych, na poziomie 

regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, obejmujących również 

efektywność tych zasobów. Przegląd ten został przeprowadzony przez wszystkich 

partnerów, którzy dostarczyli dane z różnych baz danych na poziomie krajowym, 

europejskim i międzynarodowym. Przeanalizowano publiczną zawartość takich 

zasobów, a także kilka aspektów projektowania graficznego, koncentrując się    na 

projektach skupionych wokół seniorów i oceniając, czy zidentyfikowane zasoby 

odpowiadają potrzebom starszego użytkownika. Niniejszy raport zostanie wykorzystany 

przez partnerów do opracowania materiałów informacyjnych/materiałów edukacyjnych 

na stronie internetowej. 
 
 
 

Metodologia 
 
 
Każdy z partnerów przeprowadził regionalne i krajowe wyszukiwanie zasobów internetowych 
poświęconych doskonaleniu umiejętności cyfrowych u osób starszych. Wyszukiwanie to 
zostało opracowane przy wykorzystaniu danych online podmiotów świadczących usługi 
szkoleniowe, w połączeniu ze spotkaniami z istniejącymi organizacjami edukacyjnymi             i 
trenerami w celu zrozumienia, jakie zasoby wykorzystują i cenią. Ponadto Uniwersytet        w 
Porto i Cybermoor poszukiwali międzynarodowych zasobów, a ALL DIGITAL europejskich 
zasobów online. 
Określenie skuteczności kursów było wyzwaniem, ponieważ niewiele jest publicznie 
dostępnych ocen wpływu szkolenia na uczących się. W związku z tym przegląd ten 
skoncentrował się na analizie zawartości tych zasobów. Zebrane dane były przetwarzane 
przez partnerów w celu zbudowania zwięzłej obserwacji kilku aspektów, takich jak rodzaj 
dostępu (bezpłatny/płatny), rodzaj informacji i przewaga mediów w szkoleniach online 
(wideo/tekst/interaktywny), interfejs użytkownika (nawigacja) i projekt graficzny (typografia). 
Te spostrzeżenia określiły przegląd udokumentowanych stron internetowych, które były 
pozycją wyjściową niniejszego raportu. 
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1. Zasoby szkoleniowe online 
 
 
 

1.1 Portugalia 
 

1.1.1 Przegląd narzędzi online 
 
W Portugalii programy szkoleniowe w zakresie ICT pojawiają się powszechnie w projektach / 

wyższych uczelniach, które są społecznymi odpowiedziami na lokalne problemy. Projekty 

koncentrujące się na integracji społecznej mogą uzyskać dostęp do finansowania sprzętu, takiego 

jak komputery, tablety, ale trudniej jest płacić za uaktualnienia sprzętu i aktualizację 

oprogramowania, co często prowadzi do tego, że do realizacji kursu używa się przestarzałego 

sprzętu i oprogramowania. Biorąc pod uwagę, że stacjonarne nauczanie dominuje w nauczaniu 

umiejętności ICT, nie jest powszechne, aby programy ponadregionalne i internetowe były stosowane 

na większą skalę. Jedynym punktem odniesienia do szkoleń online, które zidentyfikowaliśmy w 

Portugalii, jest MUDA. Jest to projekt krajowy, który ma na celu poprawę uczestnictwa cyfrowego 

wśród obywateli Portugalii, w szczególności poprzez korzystanie z usług cyfrowych, takich jak 

bankowość internetowa, usługi zdrowotne, komunikacja, zakupy online, usługi publiczne itp. Projekt 

ma partnerów, w tym państwo portugalskie, przedsiębiorstwa prywatne i publiczne z różnych 

sektorów rynku. Udział w projekcie jest otwarty dla ogółu społeczeństwa, jednak sugerowany cel i 

podejście międzypokoleniowe koncentrują się na starszych pokoleniach. MUDA1 ma dwa podejścia 

do szkolenia ludzi w zakresie korzystania  z usług cyfrowych                             i podnoszenia 

umiejętności w zakresie technologii ICT: szkolenie międzypokoleniowe i zasoby internetowe. W 

przypadku tego raportu, zasoby online są tymi, które zaobserwowaliśmy.                  Treści dostępne 

w Internecie to głównie szkolenia i instrukcje oparte na wideo, jak być                               i komunikować 

się w sieci, jak korzystać z usług cyfrowych, jak korzystać z bezpieczeństwa                   w sieci. Jest 

to jedyny przypadek, który wyraźnie zidentyfikowaliśmy jako szkolenie online dla starszych dorosłych 

w Portugalii. MUDA to projekt, w którym uczestniczą różne przedsiębiorstwa i państwo portugalskie, 

współfinansowany jest ze środków UE i funduszy publicznych. 
 

  
1.1.2 Przegląd treści i efektów  

 
Projekt MUDA rozpoczął się 2 lata temu i z tego powodu nie ma dostępnych wyników jego wpływu 

na poprawę umiejętności ICT wśród osób starszych. 
 
 
 
 
 
 

1 https://mudanaescola.pt/ 
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MUDA jest projektem o zasięgu krajowym, osiągającym coraz większą liczbę uczestników, starszych 

osób. Zapewnia on otwarty / bezpłatny dostęp online do kilku filmów i samouczków poświęconych 

poprawie umiejętności w zakresie ICT wśród ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób starszych. Te materiały online mają charakter informacyjny, a nie jedynie treści do nauki. Są 

one jednak uzupełniane przez główny cel projektu, jakim jest szkolenie indywidualne osób starszych 

i młodzieży, promujące międzypokoleniowe metody uczenia się. Z drugiej strony materiały online 

wydają się być zbyt uproszczone pod względem treści informacyjnej i ogólnej struktury tematów 

nauczania. 

 
 

1.2 Wielka Brytania 
 

1.2.1 Przegląd narzędzi online 
 

W Wielkiej Brytanii istnieje połączenie zasobów szkoleniowych skoncentrowanych na nauczaniu 

online i bezpośrednim. Duże organizacje, takie jak Age UK i University of the Third Age, 

zapewniają lokalne możliwości szkolenia specjalnie dla osób starszych. Centra online zapewniają 

szkolenia dla wszystkich grup wiekowych, a ich lokalizacja w ośrodkach społecznych, domach 

kultury  i bibliotekach oznacza, że są one dostępne dla osób starszych. Od końca lat 90. XX wieku 

brytyjskie centra internetowe zarządzały spójnym podejściem do opracowywania zasobów 

internetowych, które uzupełniają szkolenia oferowane bezpośrednio. Te sesje szkoleniowe 

twarzą w twarz są wspierane przez uczenie się online - beneficjenci będą pracować za 

pośrednictwem działań i zadań, podczas gdy trener jest dostępny, aby zapewnić wsparcie w razie 

potrzeby. Mogą również pracować bez nadzoru na kursie, jeśli mają dostęp  do sprzętu ICT w 

domu lub w bibliotece. 

Jest to częściowo wspierane finansowo przez rząd, ale często również przez organizację 

charytatywną, która ma wystarczający potencjał, aby opracować materiały online. Prywatne 

inicjatywy, takie jak Barclays Digital Eagles, oferują połączenie szkoleń online i face to face                 

z beneficjentami w różnym wieku. 

Kursy w Wielkiej Brytanii dostępne wyłącznie online, np. Learndirect, koncentrują się bardziej na 

„produktywności” szkolenia w zakresie ICT i są płatne. Dostarczane są przez prywatne firmy, 

które czasami otrzymują fundusze rządowe na dofinansowanie kursów. Model ten nie sprawdza 

się szczególnie dobrze w przypadku podstawowych umiejętności w zakresie TIK, ponieważ 

istnieje niechęć do przeprowadzania szkoleń wśród starszych osób bez wprowadzania 

dodatkowych kosztów, a te stanowią w  ich wypadku barierę.. Nie odnotowano kursów, które 

obejmowałyby bardziej zaawansowane umiejętności ICT dla osób starszych, jednak taki typ 

kursów jest dostępny online. Te zaawansowane kursy koncentrują się bardziej na poprawie 

wydajności w miejscu pracy i nie są bezpłatne. 
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1.2.2 Przegląd treści i efektów 
 

 
W Wielkiej Brytanii zidentyfikowaliśmy 7 stron internetowych z otwartymi / bezpłatnymi zasobami 

online dla ogółu ludności; tylko dwa z nich przeznaczone są specjalnie dla osób starszych - 

TechBoomers i UTW. Żadne z tych dwóch nie wymaga logowania ani konta użytkownika do 

przeglądania treści online. Sieć Good Things przechowuje dane dotyczące czasu potrzebnego 

na ukończenie kursów prowadzonych w bibliotekach i domach kultury. Niestety nie jest to 

publicznie dostępne do analizy. UTW przeprowadziła analizę swoich szkoleń w szerokim 

znaczeniu, które obejmują więcej niż ICT i stwierdzają, że sesje face to face zapewniają 

uczestnikom dodatkowy, szeroki zakres korzyści, takich jak rozwiązywanie problemów 

samotności2. 

Istnieje już zapotrzebowanie na niektóre kursy, które wspierają uczenie się face to face              z 

bardzo dobrymi treściami online. Są to ćwiczenia, które ludzie mogą wykonywać w domu lub    z 

niewielkim nadzorem, chociaż brakuje im akredytacji. Jest to mniejszy problem w szkoleniu osób 

starszych, które przeszły na emeryturę i nie potrzebują certyfikatu, aby pokazać pracodawcy, 

jakie są ich umiejętności. 

BBC Webwise ma zasoby do szkolenia ludzi, ale nie zagłębia się w szczegóły dotyczące np. jak 

skonfigurować adres e-mail, ponieważ pozostaje on technicznie neutralny. W przeciwieństwie do 

tego Techboomers ma linki do firm i ich stron internetowych / aplikacji i wyjaśnia, jak z nich 

korzystać, koncentrując się na starszych osobach. Home and Learn ma kursy                                  dla 

początkujących dostępne bezpłatnie online. Tradycyjne kursy dla różnych systemów 

operacyjnych i programów firmy Microsoft pokazują, że rozwój kursów online musi nadążać za 

nieustającym rozwojem nowych platform, aplikacji i usług. Vision2learn oferuje bezpłatne kursy 

wyłącznie online, które koncentrują się na wydajności. Podstawowe umiejętności mogą przynieść 

korzyści osobom starszym, ale kursy nie są kierowane specjalnie do nich. 

Ponieważ większość bezpłatnych kursów nie koncentruje się wyłącznie na starszych osobach, 

dlatego nie są dostosowane do ich wymagań. Treści kursów i język nie są szczególnie łatwe            

do zrozumienia dla osób starszych. 

 
1.3 Łotwa 

 
1.3.1 Przegląd narzędzi online  

 
 
 
 
 
 
 

2 https://indd.adobe.com/view/c99ad603-0622-4636-b12c-9f8ad363dae8 
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Na Łotwie rzadko się zdarza, aby osoby starsze uczyły się online, zwłaszcza w sensie nabywania 

umiejętności cyfrowych. Biorąc pod uwagę kontekst społeczno-demograficzny                     i 

kulturę pracy, generalnie wśród osób starszych występuje niski popyt na umiejętności cyfrowe. 

Instytucje publiczne i bankowe świadczące usługi elektroniczne biorą udział w docieraniu                 

do populacji osób starszych, organizując regularne seminaria regionalne na temat korzystania  z 

ich usług. Niemniej jednak osoby starsze nie mogą łatwo znaleźć informacji, wsparcia                      i 

materiałów edukacyjnych w celu samodzielnego zdobycia umiejętności cyfrowych i usług 

elektronicznych. W oparciu o ten problem Centrum Systemów Informacji o Kulturze Państwa 

prowadzi bezpłatne kursy dla seniorów na temat umiejętności obsługi komputera w ponad 800 

bibliotekach publicznych na Łotwie, a kilka organizacji, których docelowym odbiorcą są seniorzy, 

organizuje płatne kursy. Kursy te są jednak przeznaczone dla grup i prowadzone                na 

miejscu. Zidentyfikowano tylko cztery materiały e-learningowe dla seniorów, a ponadto tych 

materiałów nie można łatwo znaleźć w Internecie, a trenerzy zazwyczaj używają ich na kursach 

cyfrowych jako wytycznych. 

Na Łotwie zidentyfikowano cztery zasoby online: Mana Latvija.lv; materiały dostępne na stronie 

internetowej State Culture Information Systems Center; Get connected, Łotwa; Seniors Online 

(inicjatywa projektu Nordplus). Wszystkie mają dostęp wolny / otwarty bez konieczności 

logowania lub tworzenia konta 

 
 

1.3.2 Przegląd treści i efektów 
 
 

Mana Latvija.lv3 jest finansowany przez Ministerstwo Stanu i Rozwoju Regionalnego, którego 

priorytetem jest digitalizacja publicznych usług elektronicznych. Jego portal zawiera krótkie opisy 

i objaśnienia wszystkich dostępnych usług publicznych, instrukcje użytkowania                          i 

przydatne linki do wszystkich niezbędnych e-usług. Jednak trudno jest dowiedzieć się więcej            

o tych e-usługach bez wsparcia instruktażowego ze strony samych instytucji publicznych. Dlatego 

te informacje nie mogą być wykorzystywane niezależnie i muszą być łączone razem                            

z bezpłatnymi seminariami informacyjnymi. Temat publicznych e-usług jest tematem nauczania 

dla trenerów w bibliotekach publicznych i prywatnych organizacjach edukacyjnych, oprócz 

bezpłatnych krótkich seminariów prowadzonych przez same publiczne organizacje e-usług.            

Nie można łatwo znaleźć materiałów dostępnych na stronie internetowej State Culture 

Information Systems Center. Ponadto materiały te są przeznaczone dla nauczycieli, a nie                 

dla każdego, kto przypadkowo natknie się na poszukiwania materiałów do nauki.  
  
 

 
3 More information at: https://mana.latvija.lv
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Materiały te są jednak szeroko i skutecznie wykorzystywane na kursach we wszystkich 

bibliotekach publicznych na Łotwie. Materiały te są wspierane informacjami metodologicznymi, 

aby nauczyciele mogli efektywnie pracować z różnymi ludźmi: seniorami, osobami                            

ze specjalnymi potrzebami, osobami z zaburzeniami wzroku, sierotami i innymi grupami4. 

“Pieslēdzies, Latvija”, Get connected, Latvia, to najlepsza i najbardziej znana praktyka                       

na Łotwie. Jest to projekt, który rozpoczął się w 2013 r. i od tego czasu jest dobrze realizowany. 
Otwarcie projektu odbyło się w siedzibie „Riga Active Seniors Alliance”, która jest największą 

organizacją kierowaną i ukierunkowaną na seniorów na Łotwie. Celem projektu było nauczenie 

umiejętności cyfrowych osobom potrzebującym takich umiejętności, których główną grupą 

docelową byli seniorzy. W 2014 r. Projekt nauczył umiejętności cyfrowych ponad 20 tys. seniorów, 

w każdym następnym roku średnio 2200 seniorów, co w dużej mierze wynika                        ze 

współpracy Lattelecom i Riga Active Seniors Alliance. W 2018 r. 31 010 seniorów zostało 

nauczonych umiejętności cyfrowych w projekcie „Pieslēdzies, Latvija”. Ponadto Lattelecom 
zapewnia telekomunikację, Internet, interaktywną telewizję i inne usługi oraz e-book edukacyjny 

z inicjatywy projektu Seniors Online Nordplus prowadzonej przez prywatne organizacje 

edukacyjne z Łotwy, Litwy, Estonii i Finlandii. 

Tekst przeważa jako dominujący środek przekazu treści nauczania, zmodyfikowano także pewne 

funkcje wideo i funkcje interaktywne na stronie internetowej State Culture Information Systems 

Center i Get connected, Latvia. 

Pozytywną rzeczą jest to, że materiały dydaktyczne przedstawiane są w prosty sposób. Treść 

wydaje się być łatwa do zrozumienia, jednak pojawia się pytanie, czy ten materiał dydaktyczny 
pomaga w pełnym zrozumieniu umiejętności informatycznych, czy można odpowiedzieć                   

na związane z tym pytania, a tym samym czy materiał jest wystarczająco pouczający, aby 

zachęcić osobę starszą do kontynuowania nauki umiejętności ICT. Innym pozytywnym aspektem 

jest układ zbliżony do układu książki. Ponieważ książka jest klasycznym formatem zdobywania 

informacji, szczególnie dla osób starszych, łatwo jest przewidzieć przepływ treści nauczania i 

głębokość nabywania umiejętności, wiedząc, że następna strona z pewnością będzie opierać się 

na tym, co senior dowiedział się wcześniej. 
Główną wadą dostępnych materiałów dydaktycznych jest ich niedobór i wysiłek potrzebny                

do ich znalezienia, ponieważ nie jest to proste zadanie. Co więcej, jest to raczej rozczarowujące 

doświadczenie, biorąc pod uwagę brak materiałów dostępnych w Internecie. Dlatego też seniorzy 

są skłonni nabywać umiejętności informatyczne na kursach, a nie samodzielnie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 http://www.kis.gov.lv/agentura/metodiskie-materiali/ and http://www.kis.gov.lv/agentura/macibu-materiali/ 
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1.4  Polska 
 

1.4.1 Przegląd narzędzi online 
 
 

W Polsce zidentyfikowaliśmy 14 dostawców kursów online z różnymi pakietami: 3 kursy płatne, 

dwa z nich są bezpłatne ale z opłatą za dostęp (rozpoczęcie). Większość kursów szkoleniowych 

wykorzystuje tekst interaktywny, a w 5 również wideo. Istnieje ogromna liczba różnych kursów 

online dla dorosłych; tylko niektóre z nich określają osoby starsze (powyżej 55 roku życia) jako 

grupę docelową, a większość z nich poświęcona jest rynkowi pracy oraz umiejętnościom              i 

kompetencjom biznesowym. 

Niektóre z zasobów internetowych nie są już aktywne i nie ma informacji o statusie; 

najprawdopodobniej były to projekty, które nie były kontynuowane pod zakończeniu okresu 

finansowania. 

Nie ma jednego, kompleksowego źródła dostarczającego informacji o dostępnych, bezpłatnych, 

i metodycznie zatwierdzonych kursach online dla seniorów. Chociaż edukacja ICT dla seniorów 

jest jednym z priorytetów rządowych, nie ma standardów / wytycznych ani dla kompetencji 

trenerów, ani dla specjalnych programów nauczania lub ścieżek uczenia się. 
 
 

1.4.2 Przegląd treści i efektów 
 
 
 

Tylko jedno z zasobów internetowych - pisupisu.pl - jest interaktywne. Chociaż pisupisu.pl jest 

platformą przeznaczoną dla dzieci, aby ćwiczyły swoje umiejętności pisania: gramatykę               i 

ortografię, oraz gry językowe (po polsku). Jest to bardzo przydatne i sprawdzone narzędzie              

do poprawy umiejętności korzystania z komputera i umiejętności pisania dla seniorów, którzy są 

na poziomie początkującym. 

 

Większość kursów jest zaprojektowana jako e-booki z informacjami i opisami dotyczącymi 

korzystania z komputera i innych programów pomocniczych, w tym jak używać edytorów tekstu i 

programu Excel, jak pobierać zdjęcia lub filmy, ucząc podstawowych kroków tworzenia             i 

użytkowania poczty e-mail, Facebooka itp. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, efekt  mierzy się poprzez regularne śledzenie postępów użytkownika                  

w trakcie kursu; użytkownicy  otrzymują zachęty do wykonywania zadań. Nie ma jednak dostępu 

do oceny zdobytych kompetencji funkcjonalnych i efektywności kursów. 

www.pisaniebezwzrokowe.pl korzysta z listy rankingowej użytkowników z wynikami i liczbą 

błędów, aby umożliwić monitorowanie postępów.  
 
 
 
 
 
 

12 



 

 

Nie ma dostępnej bazy danych, aby znaleźć informacje zwrotne lub komentarze                       od 
użytkowników-seniorów kursów online, więc brakuje informacji odnoszących się                          do 

skuteczności lub barier. Najbardziej wszechstronną i opartą na praktyce ocenę uczenia się             i 
nauczania ICT wśród obywateli seniorów zbiera kometa.edu.pl - Cyfrowa Sieć Edukacyjna. Sieć 
jest zainteresowana rozwojem edukacji cyfrowej we wszystkich grupach wiekowych,                  a 

kilka publikacji i raportów jest rozpowszechnianych bezpłatnie online5. 
Istnieje wiele kursów w Polsce, niektóre są bezpłatne a niektóre płatne. Wiele jest skierowanych 
do osób starszych. Liczba kursów wydaje się wzrastać, ale ich jakość i skuteczność nie zostały 
zdefiniowane. Kursy często mają formę e-booków i nie mają praktycznego, interaktywnego 

elementu. Indywidualna, samosterująca się nauka z wewnętrzną motywacją jest niezbędna,                 
aby skorzystać z tego rodzaju kursów. Nie jest to łatwe, zwłaszcza wśród początkujących                    
w świecie ICT. Niektóre kursy oferują tylko pierwsze kroki za darmo, bez oceny postępów.              
Nie ma możliwości kontynuowania kolejnych kroków lub pełnych programów nauczania bez 

dalszych opłat. W takich przypadkach szczegółowe informacje o programach nauczania są 
bardzo rzadko dostępne. Ponieważ kursy są często dedykowane ogólnie dorosłym 
użytkownikom, czcionki tekstowe nie zawsze są dostosowane do starszych odbiorców. 

 
 
 

1.5  Projekty finansowane ze środków europejskich 
 

 
1.5.1 Przegląd programów europejskich 

 
 
Jednym z głównych priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej dla Europy jest promowanie 

umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi oraz zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu. Oznacza to, że Unia Europejska, przyznając, że niektóre części populacji są nadal 

wykluczone z umiejętności korzystania z mediów, uważa, że osoby starsze reprezentujące dużą 

część tej populacji muszą jak najszybciej stać się e-seniorami. Jednocześnie aktywne starzenie się 

oznacza, że seniorzy starają się być niezależni i autonomiczni, biorąc czynny udział w życiu  

społecznym i gospodarczym. 

Komisja Europejska promowała wiele inicjatyw, aby umożliwić organizacjom współpracę                   i 

spełnienie tego priorytetu. Analiza dostępnych danych pokazuje dużą liczbę europejskich projektów 

koncentrujących się na potrzebach starszych użytkowników w zakresie korzystania, uczenia się i 

wdrażania ICT, które zostały zrealizowane w ostatnich latach. Wiele z nich jest objętych programem 

Erasmus +, a dokładniej jest częścią Kluczowego Działania 2 - Partnerstwa strategicznego w 

dziedzinie edukacji dorosłych. 
 
 
 
 
 
 
  
 

5 www.kometa.edu.pl 
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Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia dorosłych mogą trwać od 12 do 36 miesięcy      

i stanowią elastyczny sposób pracy między partnerami z różnych krajów. Partnerstwa 

strategiczne w kształceniu dorosłych muszą koncentrować się na działaniach mających na celu 

poprawę oferty kształcenia dorosłych w krajach uczestniczących.  

Bliższe przyjrzenie się finansowanym przez UE projektom realizowanym w całej Europie           w 

zakresie wzmacniania pozycji seniorów w dziedzinie ICT pokazuje, że istnieje połączenie szkoleń 

skoncentrowanych na nauczaniu online i bezpośrednim. Zawężając naszą uwagę wyłącznie na 

zasobach internetowych, zgodnie z celem tego badania, można stwierdzić,                   że 

większość tych zasobów składa się z materiałów e-learningowych skoncentrowanych                     

na podstawowych umiejętnościach cyfrowych. Na przykład projekt Seniors @ DigiWorld miał         

na celu umożliwienie seniorom samodzielnego korzystania z tabletów i czerpanie korzyści                 

z tego w życiu codziennym. W tym kontekście kurs online kwalifikuje liderów, którzy pracują             

z seniorami i mają niewielkie doświadczenie z komputerem typu tablet. Podobnie ogólnym celem 

projektu AcTive było opracowanie materiałów szkoleniowych, wspieranych przez platformę 

internetową, które zwracają uwagę na specyficzne potrzeby osób, które nie mają doświadczenia 

w korzystaniu z urządzeń wspomagających (np. smartfonów lub systemów połączeń 

alarmowych). Podobnie w ramach projektu ELSSHA (European Home Learning Service for 

Seniors Associations) opracowano komponent e-learningowy skoncentrowany                   na 

podstawowych umiejętnościach ICT. 

Niektóre z tych projektów, takich jak platforma Senior Plus, mają na celu zwiększenie szans 

starszych pracowników na zatrudnienie. Platforma opracowana jest w kontekście projektu Senior 

Plus, którego celem jest łączenie użytkowników z prowadzącymi szkolenia i twórcami. Ta rola 

koordynacyjna ma na celu maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów,                      a 

ICTskills4All powinna zarejestrować się na tej stronie.  

Istnieją również zasoby online, których celem jest zwiększenie postępów i / lub konkretnych 

umiejętności użytkowników. Te zasoby to materiały oparte na użytek e-learningu, jak również 

zasoby przeznaczone do zdobywania informacji lub rozrywki. Na przykład projekt UISEL 

(Ubiquitous Information for Seniors Life)  oferuje  kursy szkoleniowe dla nauczycieli i osób,  którzy 

pracują z seniorami, koncentrując się na e-administracji (podatki, finanse, zabezpieczenia 

społeczne), bankowości elektronicznej, e-zdrowiu, e-informacje i e- interakcja- media 

zapobiegające izolacji, a nawet zajęciach w czasie wolnym i pracy. Projekt ELSSHA przewiduje 

kurs na temat kultury zwany „kursem UNESCO”, w którym uczestnicy mieli przedstawić dwa 

zabytki, które są wymienione na liście światowego dziedzictwa UNESCO. CINAGE (European 

Cinema for Active Aging) to kurs poświęcony upodmiotowieniu seniorów, wykorzystujący kino, 

jako narzędzia aktywnego starzenia się. Celem P3AE (Promowanie edukacji trzeciego wieku) 

było zwiększenie dobrostanu i jakości życia seniorów poprzez stworzenie platformy szkoleniowej 

ICT z kursami online dla seniorów w połączeniu                               z uczeniem się face to face. 

Projekt SILVER CODE
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ma na celu poprawę jakości życia osób starszych poprzez zapewnienie im szkoleń w zakresie 

kodowania. 

Z drugiej strony, niektóre zasoby koncentrują się szczególnie na zdrowiu i dobrostanie seniorów, 

np. projekt WHOLE (Well-being and Healthy Choices for Older Adults and their Carers), którego 

celem jest rozwijanie umiejętności ICT poprzez angażowanie ludzi w coaching w zakresie zdrowia 

i zdrowego stylu życia. 

Wreszcie, inne projekty są specjalnie skierowane do edukatorów dorosłych, aby zapewnić im 

bardziej konkretne możliwości uczenia się przez całe życie. Przykładem tych projektów jest 

projekt SKILLSUP (umiejętności edukatorów na dzisiejszy i przyszły rynek pracy), który 

opracował platformę współpracy Open Multilingual z kursami umiejętności cyfrowych                   i 

umiejętności miękkich dla edukatorów dorosłych. Podobnie projekt Telle (Teaching and Learning 

for Life in Europe) ma na celu umiędzynarodowienie edukatorów dorosłych, a także rozwój ich 

ogólnych i zawodowych kompetencji poprzez uczenie ich wykorzystywania fotografii, klipów 

wideo i aplikacji społecznościowych, a także  stron  internetowych  do  nauczania              i 

szkolenia. Celem projektu Ed-way (Edukacja w drodze: wprowadzenie nieformalnego uczenia się 

wspomaganego technologią) jest ułatwienie rozpoznania i wykorzystania nieformalnego                 i 

pozaformalnego uczenia się w dziedzinie kształcenia i szkolenia dorosłych (w tym seniorów jako 

podstawowej części społeczeństwa informacyjnego). Opracowano internetowe materiały 

szkoleniowe, w tym krótkie profesjonalne produkcje wideo / multimedialne. 
 
 

1.5.2 Przegląd treści i efektów 
 
 
 

Wszystkie projekty finansowane ze środków UE umożliwiały śledzenie liczby użytkowników 

zaangażowanych w ramach umowy. Chociaż w przypadku niektórych projektów końcowa ocena 

i sprawozdanie z postępu, w tym dowody zaangażowania użytkowników w kursy online, są łatwo 

dostępne, dla innych informacje te są trudne do odnalezienia. 

Ocenę efektywności projektów, których dowody są dostępne, mierzono głównie poprzez 

gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników za pomocą kwestionariuszy i ankiet 

internetowych stosowanych przed i po realizacji kursu. W niektórych przypadkach powoływano 

grupy fokusowe. Na przykład większość uczestników kursu komputerowego projektu ELSSHA 

wydaje się być zadowolona z kursu. Dla bardziej doświadczonych użytkowników nie wszystkie 

tematy były przydatne. W każdym razie większość wyraziła zadowolenie z treści jednostek 

edukacyjnych. Kurs UNESCO poświęcony kulturze w Europie został oceniony bardzo wysoko.
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Zebrano informacje zwrotne od uczestników Seniors@digiworld i stwierdzono następujące 

główne tematy: znaczenie tabletu dla grupy docelowej; znaczenie struktury i metod; znaczenie 

tworzenia sieci kontaktów i wymiany; znaczenie zaangażowania grupy docelowej. Ocena projektu 

CINAGE wykazała, że istnieje szerokie zrozumienie, co do wartości dodanej tego działania, które 

nie tylko ma charakter poznawczy. Projekt umożliwił nawiązanie nowych relacji interpersonalnych 

pomiędzy zespołami. Wszystkie materiały projektu AcTive zostały również ocenione przez 

użytkowników kończących i otrzymały bardzo pozytywne opinie. 

Ponadto projekty finansowane przez UE występują powszechnie w krótkim okresie czasu,                  

co ogranicza skuteczność i trwałość opracowanych zasobów, ograniczając ich żywotność. 

Jednak wszystkie zasoby wyprodukowane w ramach projektów finansowanych ze środków UE 

są bezpłatne i mogą być swobodnie wykorzystane. Niektóre z nich dbają o dostosowanie układu 

opracowanych zasobów i platform do starszych odbiorców. Przykładem tego jest strona 

internetowa projektu Ed-way, która przewiduje funkcję zmiany rozmiaru czcionki i jest łatwa                      

w nawigacji, jak również P3AE; projekt AcTive, w którym opracowano przewodnik zawierający 

wskazówki dotyczące korzystania z platformy internetowej; lub projekt Skillsup, który zapewnia 

łatwy dostęp do zasobów. Sprawdziliśmy, że 6 z 13 analizowanych zasobów wymaga                      

od użytkowników utworzenia konta na ich stronie internetowej, aby uzyskać do nich dostęp; 

rodzaj treści dostępnych do szkolenia różni się w zależności od tekstu, wideo i treści 

interaktywnych, takich jak quizy. 

 
 

1.6  Zasoby międzynarodowe 
 

1.6.1 Przegląd narzędzi online 
 

Analiza międzynarodowych zasobów internetowych zapewniła lepszą ofertę kursów 

przeznaczonych specjalnie dla osób starszych. Kursy przedstawione w badaniu są napisane            

w języku angielskim i pochodzą z Australii i USA, a także z Wielkiej Brytanii, o których mowa             

w sekcji 1.2.n  
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Be Connected - Every Australian Online jest inicjatywą rządu australijskiego w celu wspierania 

integracji cyfrowej, a tym samym udziału w życiu społecznym wszystkich obywateli. Strona 

internetowa oferuje proste i nieformalne rozwiązanie e-learningowe w różnych tematach, 

począwszy od podstaw, poprzez bezpieczeństwo online, a nawet to, jak stać się cyfrowym 

mentorem i pomóc innym ludziom uczącym się umiejętności ICT. Inne strony internetowe 

ukierunkowane specjalnie na osoby starsze i uczące się ICT to Skillful Senior, który oferuje 

szkolenia w zakresie podstawowych i operacyjnych umiejętności ICT, szczególnie w zakresie 

obsługi sprzętu komputerowego, oraz społeczność GCF, która oferuje szkolenia w zakresie 

podstawowych i średnio zaawansowanych umiejętności cyfrowych, jak również pracy                              

i kariery zawodowej. Zidentyfikowaliśmy również platformę Meganga, która jest skierowana                

do starszych osób i ogółu społeczeństwa, początkujących w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, oferującą ustrukturyzowane kursy z różnych dziedzin,                         od 

najprostszych do bardziej złożonych. Ponadto, mimo że jest dużo szkoleń, mogą one wymagać 

aktualizacji pod względem treści i układu graficznego. Ilustrowana nauka umiejętności obsługi 

komputera Jan's Illustrated Computer Literacy 101 pojawia się jako strona internetowa, która nie 

koncentruje się na szkoleniach online, lecz jako strona zawierająca ogólne wytyczne dla 

użytkowników, dotyczące kilku programów, takich jak Microsoft Word, Excel i PowerPoint, 

skupiając użytkownika o podstawowych umiejętnościach, który już wie, jak poruszać się online                   

i postępować zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć korzystanie z jednej ze zidentyfikowanych 

aplikacji. 

 
1.6.2 Przegląd treści i efektów  

 
 

Z  wybranych kursów międzynarodowych nie ma ogólnie dostępnych danych ewaluacyjnych, ale 

niektóre zbierają opinie od użytkowników. Be Connected – Every Australian Online jest inicjatywą 

rządu australijskiego, ale chociaż użytkownicy są zachęcani do wyrażania opinii,              ani to, 

ani analiza wyników kursu nie jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej. GCF Global 

wyświetla pozytywne opinie zarówno użytkowników, jak i nauczycieli, ale ponownie                 nie 

ma analizy efektów uczenia się.  

Be Connected ma przejrzysty układ i cel - zwiększenie pewności siebie, umiejętności                   i 

bezpieczeństwa online starszych Australijczyków. Strona jest łatwa w obsłudze, umożliwiając 

użytkownikowi zmianę rozmiaru czcionki oraz udostępniając prostą listę samouczków                        

dla początkujących wykorzystujących materiały wideo i treści interaktywne. Użytkownik może 

zapisać swoje postępy za pomocą bezpłatnego konta. 
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Skillful Senior jest skierowany specjalnie do osób starszych i zapewnia użytkownikowi 

wirtualnego opiekuna, który opowiada o podstawowych zasadach korzystania z myszy, klawiatury 

i monitora za pomocą interaktywnych treści. Strona nie przytłacza użytkownika informacjami, ale 

kurs nie wykracza poza podstawy korzystania z zestawu komputerowego. 

GCF nie jest przystosowany specjalnie dla osób starszych, ale jest łatwy w nawigacji. 

Społeczność GCF zapewnia użytkownikom ponad 2000 lekcji, a także filmy i gry interaktywne. 

Istnieje określona kolejność sesji, której należy przestrzegać, a na stronie internetowej zapisuje 

się, które lekcje zostały ukończone bez konieczności posiadania konta. Na każdej lekcji znajduje 

się również przycisk, który pozwala użytkownikowi na wydrukowanie jej. 

Meganga jest skierowana do starszych i początkujących osób, ale nie jest łatwa w użyciu, oferując 

serię artykułów i filmów instruktażowych, a nieustrukturyzowany kurs,  przechodzi                    od 

podstaw do bardziej zaawansowanych umiejętności. 

Biorąc pod uwagę aktualną stylistykę i wiedzę użytkowników oraz trendy, Jan’s Illustrated 

Computer Literacy 101 pokazuje trudny układ pod względem czytelności i interakcji interfejsu. 

Tekst jest jedynym środkiem przekazu informacji, zawierającym obrazy i ikony pomiędzy 

zamieszczonymi informacjami. 

W ramach tego przeglądu zaobserwowano również dwie strony internetowe o charakterze 

informacyjnym - AARP i Savvy Senior. Chociaż strony te nie są specjalnie ukierunkowane                     

na szkolenia online w zakresie umiejętności ICT, są one skierowane do osób starszych                       

i zawierają różne artykuły (AARP) w kilku obszarach zainteresowania, w tym ICT,                          oraz 

przydatne linki do zasobów online (Savvy Senior). Oprócz tych stron internetowych wzięliśmy 

również pod uwagę YouTube, ponieważ jest to obecnie jeden z najważniejszych środków 

nieformalnej nauki online. Wykorzystując wideo jako punkt wyjścia, YouTube zawiera kilka 

tutoriali i filmów informacyjnych, kanałów i uporządkowanych list odtwarzania treści nauczania. 

YouTube pojawia się również jako jedna z opcji, która pozwala użytkownikowi                na 

śledzenie już oglądanych filmów, gdy już ma konto Google, co może być przydatne                      do 

mapowania procesu uczenia się w danym temacie, kanale lub na liście odtwarzania. Wszystkie 

te strony internetowe mają otwarty dostęp, a jedyną inną opcją jest AARP,                    która 

umożliwia płatny dostęp z dodatkowymi korzyściami dla użytkownika wraz                               z 

możliwością logowania.   

Jedynie YouTube wymaga logowania i tworzenia konta, co jest opcjonalne                                   i 

prawdopodobnie przydatne do śledzenia poprzednio oglądanych treści.
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2. Przegląd projektów grafiki i interfejsu 
 
 
 

Oprócz analizy treści i efektywności kursu, niniejszy raport uwzględnia kluczowe aspekty 

projektowe w celu kontynuowania rozwoju działań w ramach tego projektu. Na potrzeby tej 

krótkiej analizy wyodrębniliśmy trzy aspekty projektowe, na których należy się skupić, związane 

z typografią i strukturą strony internetowej: rodzina i rozmiar czcionek tekstowych                           

oraz nawigacja po stronie internetowej. Uważamy je za podstawowe pozycje wyjściowe, które 

zostaną wzmocnione w późniejszej analizie - na przykład typografia będzie badana nie tylko               

w tekście, ale także w tytułach, napisach, kompozycji stron i strukturze informacji. Zostaną one 

również przeanalizowane w zależności od grupy docelowej, określając dobre praktyki                          

w zakresie typografii dla rozwoju mediów cyfrowych w odniesieniu do osób starszych. 

Typografia jest jedną z podstawowych zasad kompozycji graficznej (Baseman, 2005, s. 19). 

Nasza opcja analizy rozmiarów czcionek tekstowych w tym miejscu odnosi się do faktu, że tekst 

stanowi odniesienie dla kompozycji i czytelności strony, określa hierarchię i rytm za pomocą 

języka wizualnego, związanego z czasem i ruchem (nieodłącznie związanym z korzystaniem              

z ekranu urządzenia) (Worthington, 2005, str. 185–186). Biorąc pod uwagę nasz docelowy krąg 

odbiorców - osoby starsze - są to aspekty, które należy wziąć pod uwagę przed opracowaniem 

treści cyfrowych, ponieważ muszą one zostać opracowane zgodnie z warunkami poznawczymi, 

wzrokowymi i motorycznymi powszechnymi w tym segmencie populacji. 
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Rys. 3 – Liczba stron internetowych według rodziny czcionek użytej w tekście 
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Przeanalizowaliśmy i obejrzeliśmy 53 strony internetowe, które oferują kursy ICT dla osób 

starszych, z których jedna ma dwa rodzaje czcionki użyte w tekście. Na YouTube również 

pojawiają się  kursy online dla seniorów, więc dla tej strony internetowej uznaliśmy bardziej 

odpowiednie elementy typograficzne jak napisy do miniatur filmów video, komentarze i opisy. 

Wszystkie z tej samej rodziny czcionek o rozmiarze 14 pikseli. Jeśli chodzi o rodziny czcionek                   

w obserwowanych witrynach internetowych, doszliśmy do wniosku, że wszystkie czcionki 

tekstowe są bezszeryfowe, czasami posiadają w nagłówkach kroje pisma typu serif lub skrypt. 

Najpopularniejszą czcionką w naszym badaniu jest Open Sans (autorstwa Steve Matheson / 

Ascender Corp, 2011), następnie Arial (autorstwa Robina Nicholasa i Patricii Saunders / 

Monotype, 1982), Helvetica (autorstwa Maxa Miedingera i Linotype Design Studios, 1957)          i 

Roboto (by Christian Robertson, 2011). Open Sans i Roboto są dostępne w otwartym kodzie 

źródłowym za pośrednictwem Google Fonts. Ich statystyki wskazują, że obie czcionki są używane 

odpowiednio w ponad 24 i 25 milionach stron internetowych na całym świecie. Open Sans, 

Roboto i Arial pojawiają się jako czcionki wcześniej zidentyfikowane jako bardziej czytelne i 

funkcjonalne, skierowane do starszych odbiorców, badane pod kątem specyfikacji rodzaju 

czcionki, przestrzeni i wyrównania oraz struktury tekstu (Fonseca, Costa i Amado, 2014). Z tych 

trzech, Roboto wydaje się być najbardziej zrównoważonym pod względem strukturalnym, z 

bardziej zrównoważonymi proporcjami między wysokością / rozmiarem czcionki, wysokością / 

wielkością czcionki, wysokością / rozmiarem czcionki i szerokością tekstu (Fonseca i in., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4 – Liczba stron internetowych według rozmiaru czcionki użytej w tekście 
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Mimo, iż znaleźliśmy powszechne zastosowanie czcionek sans serif, oferowane rozmiary są 

niejednorodne. Mniejszy rozmiar, który zidentyfikowaliśmy, to 10,5 pikseli (px), a największy - 28 

pikseli. Z 45 analizowanych stron internetowych, 3 mają zmienne rozmiary tekstu, a tylko            2 

pozwalają użytkownikowi dostosować rozmiar czcionki. Te 2 przypadki oferują rozmiary 

zaczynające się od 14 pikseli i są jedynymi z rozmiarami czcionek powyżej 25 pikseli. Szesnaście 

pikseli pojawia się jako standardowy rozmiar dla przeglądarek stacjonarnych, zbliżony do 

minimalnego zalecanego rozmiaru tekstu wynoszącego 12 px (Fonseca i in., 2014). Wytyczne 

dotyczące interfejsu użytkownika wskazują również 16px jako minimalny rozmiar             dla 

obfitych stron tekstowych, a także sugerują, że 18px jest wygodnym rozmiarem                             dla 

przeciętnego użytkownika (Kennedy, 2018). Mimo że uznajemy, że cechy każdej czcionki mogą 

definiować warianty do odpowiedniego rozmiaru, a zatem do niniejszych wytycznych, 

sprawdziliśmy, około jedna trzecia analizowanych stron e-learningowych zawiera czcionki 

tekstowe o rozmiarach poniżej 15 pikseli i około dwóch trzecich ma rozmiar czcionki 17px                   

lub mniej.  

Jeśli chodzi o nawigację, obecne wytyczne dotyczące projektowania zorientowane                             

na użytkownika zwiększają świadomość złożoności systemów nawigacyjnych i hierarchii,              

które mogą przyczyniać się do poczucia zagubienia lub dezorientacji na stronie internetowej (Lin, 

2017). Wytyczne dotyczące projektowania stron internetowych dla osób starszych są jeszcze 

bardziej stanowcze w tym aspekcie, wskazując na jasne i proste systemy nawigacyjne z 

minimalną liczbą połączeń, aby nie przeciążać pamięci krótkotrwałej (Fonseca i in., 2014). 

Wytyczne te obejmują unikanie menu, które zobowiązuje do poruszania myszką, a zatem 

korzystania z doskonałych umiejętności motorycznych. Przykładami tego są rozwijane listy, 

rollover (Fonseca et al., 2014) lub rozwijane menu (Kurniawan i Panayiotis, 2005). Skupiając się 

na szkoleniu online dla osób starszych, te pojęcia zachęciły nas do analizy hierarchii, sposobów    

i poziomów nawigacji każdej strony internetowej. Biorąc pod uwagę różne rodzaje nawigacji 

(Kalbach, 2007), rozważaliśmy następujące poziomy nawigacji dla analizowanych stron 

internetowych: 

• 1 poziom: strona główna lub strona docelowa witryny  

• 2 poziomy: strona internetowa zawierająca nawigację główną lub globalną (wspólna jako 

punkt odniesienia dla systemu nawigacyjnego)  

• 3 poziomy: strona internetowa z nawigacją globalną, która zawiera kolejne nawigacje 

lokalne związane z nawigacją główną  

• 4 lub więcej poziomów: nawigacja globalna z więcej niż 1 poziomem nawigacji lokalnych 
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Tabela I – Liczba stron internetowych według poziomów nawigacji 
 

 

 

 

W naszym przeglądzie wykryliśmy 6 stron internetowych z więcej niż jednym paskiem                      

lub systemem nawigacyjnym, zazwyczaj wyświetlającym pomocniczą nawigację lub menu 

połączone z większą strukturą (np. nawigacja podstawowa jest dedykowana celowi strony, 

podczas gdy nawigacja drugorzędna łączy stronę internetową z szerszą strukturą, taką jak firma 

lub przedsiębiorstwo). Jeśli chodzi o poziomy nawigacji, znaleźliśmy dwa przypadki                          

bez wyraźnego paska nawigacji lub systemu, pokazując tylko linki do strony głównej jako opcje 

nawigacji; zostały oznaczone etykietą poziomu 1. Doszliśmy do wniosku, że większość stron 

internetowych korzysta z nawigacji strukturalnej (Kalbach, 2007) i zawiera jedną nawigację 

główną / globalną, zgodnie ze standardem górnego i głównego menu z bezpośrednimi linkami. 

Sprawdziliśmy jednak, że 19 z 53 analizowanych przez nas stron internetowych pokazuje 

systemy nawigacyjne z 3 lub więcej poziomów, powszechnie charakteryzujące się rozwijanymi 

menu, a co za tym idzie, bardziej złożoną hierarchią i interakcjami. 
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Wnioski 
 
 
 

Analiza dotyczyła stron internetowych ze wszystkich krajów partnerskich na poziomie 

europejskim oraz międzynarodowym i pozwoliła nam zidentyfikować cechy niezbędne                        

do włączenia i uwzględnienia w ICTskills4All. 

Jednym z głównych celów badań było ustalenie skuteczności i wpływu kursów online, jednak 

okazało się to trudne ze względu na brak danych, dostępnych na stronach internetowych. 

Bardzo niewiele projektów/usług dostarcza danych na temat ich zapotrzebowania                       i 

użyteczności. W związku z tym trudno jest określić, co się udało, a co nie. Informacje zwrotne są 

przekazywane przez indywidualnych uczących się i są prawdopodobnie zbierane                         dla 

fundatorów, ale nie są łatwo dostępne dla badaczy. Niektórzy dostawcy mogą postrzegać 

ICTskills4All jako konkurenta, który przyciągnie użytkowników do swoich usług. Fundatorzy mogą 

być w lepszej pozycji, aby dostarczyć dane dotyczące skuteczności, ponieważ mają          w tym 

swój interes i większe zainteresowanie wykazaniem efektu swojej pracy. 

Szkolenia online często tracą w porównaniu z nauką bezpośrednią, ponieważ, jak wskazano     w 

dorobku intelektualnym nr 2, interakcje społeczne z innymi uczącymi się osobami oraz kontakt z 

trenerami odgrywają ważną rolę w motywowaniu i przeprowadzaniu starszych osób przez proces 

uczenia się, aby pomóc i wspierać ich w czasie rzeczywistym, gdy użytkownik ma problem. 

Stanowi to dwie główne luki indywidualnego szkolenia online. Kursy online dla seniorów są często 

częściowo finansowane przez rządy, jako środek zachęcający osoby starsze do przejścia na 

kanały cyfrowe w celu interakcji z urzędami i innymi usługami. Obniża to koszty świadczenia usług 

publicznych, ale jednocześnie może być wadą dla starszych osób, które cenią sobie interakcje z 

personelem, podczas przeprowadzania transakcji. 

Projektowanie grafiki i interfejsów wydaje się być kluczowym zagadnieniem dla pomyślnego 

dostarczania treści i szkoleń, czyli obszarów, które często decydują o sukcesie, efektywności                 

i  trwałości zasobów online. Jeśli chodzi o analizę w dziedzinie projektowania, zmienna ta będzie 

ewoluować w bardziej szczegółową obserwację projektowania zorientowanego na starszego 

użytkownika, koncentrując się na dodatkowych aspektach. Niemniej jednak zdajemy sobie 

sprawę, że istnieje kilka stron internetowych, które są skierowane do osób starszych,                   a 

nie wykazują wyraźnej konstrukcji zgodnej z konkretnymi wytycznymi dla tej grupy docelowej. 

Tekst przeważa jako środek przekazywania informacji i wiedzy w otwartych / bezpłatnych 

witrynach internetowych i doszliśmy do wniosku, że wiele zidentyfikowanych kursów nie było   
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w pełni przystosowanych dla osób starszych i skorzystałoby jakościowo na większych 

rozmiarach czcionek i zoptymalizowanym układzie z jaśniejszymi hierarchiami 

informacji. Ponadto wymóg utworzenia konta użytkownika w niektórych witrynach 

internetowych ogranicza wykorzystanie zasobów internetowych poprzez 

skomplikowanie interakcji na stronie internetowej lub poprzez barierę finansową,                    

w przypadku, gdy jest to płatne uczestniczenie/użytkowanie.  

Ponadto doszliśmy do wniosku, że kurs online, a w szczególności jego interfejs, byłby 

bardziej intuicyjny dzięki prostym cyklom do naśladowania i prostym systemom 

nawigacyjnym - cechom, które nie są jednolite, co wynika z naszej obserwacji. 

Ten krótki przegląd sugeruje, że istnieje potrzeba wdrożenia odpowiednich wytycznych 

graficznych i wytycznych dotyczących projektowania UX/UI do tworzenia stron 

internetowych dla osób starszych, co powinno być przedmiotem troski dla autorów stron 

internetowych skierowanych do tej grupy odbiorców i dla tych z ogólnoświatowym 

zasięgiem. Przy opracowywaniu platformy ICTskills4All należy zaangażować się          w 

planowanie rozwoju treści, skupiając się na samym projektowaniu i informacji, 

uwzględniając nowe usługi, które stają się dostępne, sugerując tematy, które są spójne 

z aktualnym kontekstem technologicznym - na przykład niewiele zasobów 

szkoleniowych online oferuje szkolenia dla iOS (system operacyjny Apple Inc. dla 

urządzeń mobilnych). We wnioskach podkreślono również znaczenie projektów 

promujących rozpowszechnianie i stosowanie polityki w zakresie zasobów 

internetowych dla starszych odbiorców, uznając projektowanie graficzne, internetowe    i 

zorientowane na użytkownika za kluczowe obszary dostępności i włączenia cyfrowego. 
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