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Dragi bralci,
Logirajte se v naš Tretji Bilten. Berite novice, ki so jih za vas pripravili projektni
partnerji. Berite o tem, kaj se je dogajalo v projektu Srebrna koda.
KAJ SE JE DOGAJALO V PROJEKTU
3. Trans-nacionalno srečanje je
potekalo v Milanu od 13.-14.
novembra, 2017
Projektni partnerji so se srečali v
Milanu. Srečanje je bilo posvečeno
predvsem dokončanju
izobraževalnega gradiva.

Modul 4 bo še globje posegel v
temelje računalniškega programiranja
- spoznali boste več programskih
jezikov.
Modul 5 Vsakdanje kodiranje bo zajel
veliko primerov kodiranja za
vsakdanje življenje. Presenečeno
boste ugotovili, kako boste vse spet
drugače in bolje razumeli.

Poglejmo skupaj, kako bo videti
gradivo tečaja! Tečaj bo imel pet
modulov. :
Modul 1 bo uvod v temeljne digitalne
spretnosti npr. spoznavanje hardwara
in uporaba iskalnikov ali programa
text editor.
Modul 2 bo uvod v temelje
programiranja v jezikih HTML, CSS in
Javascript. Naredili boste svojo lastno
nezahtevno spletno aplikacijo!
Modul 3 prinaša pomembne elemente
računalniškega razmišljanja in
spretnosti. Naučili se boste, kako
analizirati probleme in kako jih
reševati z digitalnimi spretnostmi.

Bi vas zanimalo sodelovati v tem
vznemirljivem usposabljanju in
skupnosti? Stopite v stik z nami in
rezervirajte si mesto!

SPOROČILO IZ SLOVENIJE

zanimanje za spreminanje algoritmov,
na področju kodiranja. Izkušeni so
(skeletalne mišice in programiranje)!
Spoznajo se na binarno štetje.
Nekateri vedo, kako sestaviti
algoritem. Navdušeno so sprejeli
kodiranje brez računalnika. Iskali so
rešitev za asfaltiranje ceste v vasi
Blatni dol, ki nima dovolj denarja za
vse, kar potrebuje.
Ta del usposabljanja je vodila Katja
Koren Ošljak, ambasadorka kodiranja
(Vir: Karina Sirk). Teden dni po tistem
so vse tri mentorice predstavile
spoznanja s tega usposabljanja na
nacionalnem radiu, Slovenija 1.
SPOROČILO IZ AVSTRIJE

V času Evropskega tedna
računalniškega programiranja se je na
Slovenski univerzi za tretje življenjsko
obdobje odvilo animacijsko srečanje
za študente SUTŽO. Digitalna
izključenost (starejših) vodi v notranje
družbene delitve pa tudi v slabljenje
družbenih vezi, kar ni dobro niti za
digitalne domorodce rojene po letu
1990, niti za starejše, ki bodo zmeraj
migranti v digitalnem svetu (Dušana
Findeisen).
Posebnih podatkov o starejših nad
straostno kategorijo od 15-74 let za
Slovenijo ni (država se uvršča na 17.
mesto, kar zadeva digitalni indeks)
Približno 43% ljudi v tej starostni
kategoriji uporablja računalnik vsaj
enkrat na teden, a na osnovni stopnji
zahtevnosti.
Karina Sirk je predstavila rezultate
raziskave projekta Srebrna koda in zdi
se, da je med starejšimi veliko
zanimanje za programiranje (več kot
40% respondentov je potrdilo, da je
temu res tako). V tem uvodnem
usposabljanju so udeleženci izkazali

Prvi festival digitalne poezije na
Dunaju 2017 se je odvil 20. novembra
2017 ob 19.30. v Prostoru za stik, TU
Dunaj.
Kaj je kodirana poezija?
Kodirana poezija je, kar pač poželite,
da je le v povezavi z jeziki kodiranja.To
je vse od pesmi, ki uporabljajo
strukturo in ključne besede
programskih jezikov do c++, od
govorjene besede do lirične poezije v
strojnem jeziku, vse do izvršljivih
scenarijev, zaradi katerih vaš prenosni
računalnik zazveni kot W.B. Yeats. To,
in še marsikaj drugega! Želimo si, da
bi raziskali , kje se človeški in
računalniški glas srečata, prepleteta in
naredita, da se zgodi kaj novega!
Dogodek so organizirali Cornelia
Travnicek, Sabrina Burtscher, Gabriel
Grill in Edith Sarau. Več:
https://codepoetry.at

SPOROČILO IZ BOLGARIJE
Kaj pomeni KEEP50+? To je projekt
Erasmus+, ki ima cilj izmenjati zamisli,
metodologije in načine spodbujanja
podjetnosti med ljudmi, ki so stari nad
5o let, v okviru Tedna učenja odraslih
v Vilni v Litvi. Med mednarodnim
taborom Keep50+ so predstavili
zamisel projekta Srebrna koda kot
orodje za osebnostno rast in za lastne
podjetniške zamisli.

družbe in za boljšanje kakovosti
njihovega življenja.
Odprla se je razprava med izvedenci
na področju gerontologije in geriatrije,
študenti in starejšimi. V času
Gerontoloških dnevov so se srečali
predstavniki lokalne vlade,
univerzitetnih ustanov, nevladnih
organizacij in ustanove, ki iščejo
odgovor na vprašanja starajoče
poljske družbe.
SPOROČILO S PORTUGALSKE
Sračajmo se v maju v Coimbri.

Kongres
starosti in
staranja
27.-29.maj ,
2018, Coimbra, Portugalska
SPOROČILO IZ ITALIJE
Srebrno kodo so predstavili na ME v
Vedanu al Lambro (MB). Poudarek je
bil na pomenu kodiranja za vsakdanje
življenje v družinah in za odrasle.
Projekt “Educode "- krepitev vzgoje za
kodiranje v Evropi je potekal do 21.
oktobra 2017.
Dan je bil posvečen izvedbi posebnih
delavnic za družine, otroke, odrasle in
stare starše. Most med generacijami
je bil ta dogodek.

Ta mednarodni dogodek naj bi bil
bistvenega pomena za razpravo o
vprašanjih staranja kot so: staranje in
nove tehnologije, nevro psihologija
demence in njeni učinki na starejše,
utišanje starosti: od družbenega
izbrisa do prepoznanega staranja.
Branje klinično diskurzivnih kategorij
o starosti. Čuječnost v starosti. Tiha, a
obetavna revolucija.
Več informacij in prijava na:
https://www.facebook.com/ageingco
ngress

SPOROČILO S POLJSKE
SPOROČILO IZ ROMUNIJE
Srebrno kodo so predstavili na
Gerontoloških dnevih, 16.-18. oktobra
2017. Bil je to regionalni dogodek za
izmenjavo znanja in dobrih praks, pa
tudi dogodek, kjer so se iskale nove
rešitve proti izključevanju starejših iz

7.-8. julija 2017, je potekala peta
mednarodna konferenca
“Izobraževanje, razmislek, razvoj” v
Cluj-Napoca. Konferenca ERD je bila
posvečena naprednim teorijam in
praksam v izobraževanju. Konferenca
je spodbujala sodelovanje med

akademskimi krogi in praktiki, da bi ti
lahko povezali svoje interdisciplinarne
interese, premostili vrzeli v znanju,
izmenjali rezultate empiričnih raziskav
v izobraževanju.
V okviru te konference smo predstavili
romunsko Srebrno kodo in opravljeno
raziskavo, prikazali velike možnosti za
uporabo IKT v izobraževanju starejših
in vrsto potencialnih strategij, ki bi jih
bilo moč dobro uporabiti. Inovativni
pogledi so se nanašali na razvoj
programa za digitalni razvoj
v izobraževanju odraslih v okviru
sodelovalnega učenja.
Med 8.-9. septembrom 2017, se je v
Temišvaru odvila Mednarodna
konferenca NOVAMOOC z naslovom
“Novi trendi in pogledi v odprtem
izobraževanju.” Omeniti velja
izobraževanje na daljavo, pedagogiko
na daljavo, pripomočke tehnologije v
podporo takšnemu izobraževanju,
platformo za MOOC skupaj s
strategijami in modeli, ocenjevanjem
lajšanja učenja, ustvarjanjem video
vsebin, motiviranjem študentov,
zagotavljanjem kakovosti,
podeljevanjem spričeval, akreditacijo,
odprtimi badži, mešanim učenjem ,
MOOCs- Priložnost smo uporabili za

predstavitev Srebrne kode, zamisel in
cilje projekta, razložili smo, zakaj je
pomembno izobraževati starejše, pri
tem pa nakazali, katere temeljne
računalniške spretnosti velja razvijati.
Zalivanje rož, aplikacija Java Script je
bila predstavljena kot del tečaja , ki se
bo pričel jeseni. Predstavili smo tudi
druge delčke kodiranja.
Partnerji v projektu Srebrna koda
Znanie Association, Bolgarija
Eurocrea Merchand, Italja
Slovenska UTŽO, Slovenija
die Berater, Austria
AidLearn, Portugalska
Universitatea Politehnica Timisoara,
Romunija
Uniwersytet Wroclawski, Poljska

