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Przykład Dobrej Praktyki 

 

Kraj Austria 

1. Tytuł: 
Digital Days z trendami technologicznymi dla seniorów  
 

2. Typ praktyki  – wydarzenie edukacyjne  
 

3. Cele:  
Przedstawienie seniorom najnowszych technologii i trendów oraz zaprezentowanie  
i omówienie cyfryzacji w mieście Wiedeń wspólnie z miejską społecznością związaną  
z IT, technologią i biznesem a także z innymi mieszkańcami miasta. 

4. Opis praktyki:   
Tematem przewodnim tegorocznej imprezy były „Nowe technologie i talenty”.  
W strefie wystawienniczej – zwanej „Ulicą Talentów” – zostały zaprezentowane 
najnowsze technologie do zobaczenia i wypróbowania. Na 65 stacjach zwiedzający 
mogli spodziewać się np. budowy i programowania robotów lub pokazu domów 
z trendami technologicznymi dla osób starszych, takimi jak np. czujniki upadku. Tutaj 
też można było przetestować wirtualną rzeczywistość. Ponadto odbyły się dyskusje 
panelowe ekspertów z dziedziny IT, medycyny, technologii lub biznesu. Omówione 
zostały na przykład takie tematy jak: miejsce pracy przyszłości czy smart health, czyli 
urządzenia i technologie, które przyczyniają się do ochrony zdrowia. 
 
Ćwiczenia:  
Wypróbowanie i poznawanie wszystkich nowych urządzeń, technologii VR 
(ang. virtual reality - rzeczywistość wirtualna) i ogólnie nowych trendów 
technologicznych. Uczestnicy mogli je przetestować, a także wziąć udział 
w interaktywnych dyskusjach na podium z innymi uczestnikami i ekspertami. 
 
Metodologia:  
65+ stacji na „Ulicy Talentów” 
Około 780 uczestników na „Ulicy Talentów” 
18 pozycji programowych  
90+ paneli 
120+ firm uczestniczących 
Pierwsza Nagroda Miasta Wiednia im. Hedy Lamarr 
Warsztaty w formacie cichej konferencji (z wykorzystaniem słuchawek) 
 

5. Grupa docelowa: Osoby 50+ (wśród pozostałych uczestników, ponieważ wydarzenie 
jest otwarte dla wszystkich obywateli) 
 

6. Czas trwania i następne kroki (jeśli dotyczy): 
 2 dni 
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7. Materiały, zasoby:  
- sala wystarczająco duża, aby przeprowadzić tego typu wydarzenie 
- wystarczająca ilość gniazdek oświetleniowych i elektrycznych 
- różnorodne urządzenia techniczne 
- belki do prezentacji 
- kilka stoisk 
- ulotki 
 

8. Wpływ:  
Przybliżenie nowych innowacji technologicznych, otwieranie drzwi dla nowych 
innowacji i współpracy, zwiększanie potencjału udziału seniorów oraz innych osób 
dorosłych w procesach cyfryzacji i umożliwienie im konkurencyjności na rynku pracy 
oraz zwiększenie ich potencjału dla przyszłego biznesu. 
 

9. Nazwa instytucji wdrażającej / trener:  
Digital City Wien  
 

10. Website link: https://digitalcity.wien/category/events/ 
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