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Wstęp
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W ramach niniejszego modułu seniorzy nauczą się korzystania ze
smartfonów/ androidów / tabletów – nie tylko z ich funkcji podstawowych
(obsługi połączeń telefonicznych i wysyłania wiadomości tekstowych),
lecz także bardziej zaawansowanych. W dzisiejszym świecie tempo
postępu technologicznego znacznie przewyższa zdolności adaptacyjne
seniorów. Urządzenia wyposażone w ekrany dotykowe są powszechnie
obecne we wszystkich sferach życia; dlatego należy dbać o umiejętności
seniorów, by nie czuli się wykluczeni. Seniorzy mają szczególne potrzeby;
uczestnicząc w zajęciach opisanych treścią niniejszego modułu, będą
mogli wprowadzić do swoich urządzeń ustawienia według własnych
preferencji. W niniejszym module skoncentrujemy się na przedstawieniu
funkcji różnych aplikacji i zachęcaniu seniorów do korzystania z nich.
Bezpieczeństwo urządzeń i bezpieczeństwo działań w internecie jest
dzisiaj kwestią ogromnej wagi. Ważne jest zatem, by seniorzy byli
świadomi bieżących zagrożeń i wiedzieli, jak sobie z nimi radzić.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia (efekty dydaktyczne):
 Przygotowanie smartfonów/ tabletów do użytkowania
 Pogłębienie wiedzy na temat dostępnych dla seniorów systemów
zabezpieczenia sieciowego
 Wysyłanie wiadomości tekstowych i MMSów
 Ściąganie i korzystanie z aplikacji
 Korzystanie z innych funkcji smartfonów/ tabletów (np.
sprawdzanie poczty; przeglądanie stron internetowych; rejestracja
(zapis) treści itd.)
 Robienie i edycja zdjęć
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Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Podczas każdej sesji szkoleniowej prowadzący powinien upewnić się, czy
wszystkim seniorom udało się wykonać zadanie. Jeżeli którykolwiek z
uczestników nie poradzi sobie z danym zadaniem, zadaniem prowadzącego
jest udzielenie pomocy w znalezieniu i skorzystaniu z właściwej
funkcjonalności; należy jednocześnie pamiętać, że smartfony różnych
marek mogą się różnić pod względem ustawień/ menu / rozmieszczenia
funkcji. Im wyższy poziom szkolenia, tym większa powinna być
niezależność uczestników podczas wykonywania zadań.
Podejście należy dopasować do poziomu uczestników; im wyższy poziom
zaawansowania, tym mniej szczegółowe powinny być instrukcje ze strony
prowadzącego.

Tematy: smartfony/ androidy/ tablety
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1. Podstawowe informacje na temat smartfonów/ tabletów (poziom
łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Smartfony to urządzenia umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych i
wysyłanie wiadomości. Są również wyposażone w ekran dotykowy i dostęp do
internetu, co umożliwia przeglądanie stron internetowych. Rozróżniamy 3
podstawowe typy smartfonów: iPhony firmy Apple, smartfony z systemem
Android – np. Samsung czy Sony; i smartfony z systemem Windows firmy
Nokia. Android jest obecnie najbardziej popularnym systemem operacyjnym w
smartfonach.
Ze smartfonów można korzystać na wiele sposobów; mogą one służyć do
wysyłania zdjęć, prowadzenia wideokonferencji, instalowania aplikacji,
korzystania z budzika lub kalkulatora, słuchania radia, zapisu dźwięku, robienia
notatek, prowadzenia terminarza, powiększania obrazów, korzystania z sieci
Wi-Fi, korzystania z latarki, oraz obsługi punktów dostępu do sieci
bezprzewodowej (hotspotów) i technologii bezprzewodowego przesyłu
danych Bluetooth.
Tablet to zazwyczaj lekki, bezprzewodowy przenośny komputer z ekranem
dotykowym. Funkcjami tableta sterujemy, dotykając obrazów na ekranie – nie
korzystamy z myszy. Ekran tableta jest mniejszy od ekranu zwykłego
komputera, dzięki czemu urządzenie jest proste w transporcie i można je
wszędzie zabierać.
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Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Możesz zacząć sesję od pytania: co to jest tablet? Czy różni się od smartfona?
Jeśli tak – na czym polegają różnice?

2. Nawigowanie na ekranie dotykowym (poziom łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik podejmie próbę nawigowania na własnym smartfonie:
przewijania kolejnych ekranów; zmniejszania obrazu; zwiększania obrazu;
korzystania z dolnych przycisków („Cofnij”, „Ekran główny”), wyłączania i
włączania urządzenia. Prowadzący bardzo powoli zademonstruje każdą
czynność (w razie konieczności pomagając uczestnikom w obsłudze urządzeń/
powtarzając instrukcje).
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Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Pozwól seniorom powoli zbadać wszystkie funkcje. Pamiętaj, że seniorzy mogą
potrzebować więcej czasu na wykonanie wszystkich zadań. Nie ponaglaj.

3. Obsługa głównego menu smartfona (poziom łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik wejdzie w główne menu smartfona i wyszuka w nim
podstawowe funkcje, takie jak poziom dźwięku lub latarkę. Uczestnicy
dowiedzą się, czym jest tryb samolotowy i jak go używać. Prowadzący bardzo
powoli zademonstruje każdą czynność (w razie konieczności pomagając
uczestnikom w obsłudze urządzeń/ powtarzając instrukcje):
przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, by zobaczyć menu. Ponownie
przeciągnij w dół, by zobaczyć wszystkie ikony. Dotknij poszczególnych ikon,
by włączyć lub wyłączyć daną funkcję. Przełącz telefon w tryb wibracji. Zmień
poziom dźwięku, korzystając z menu lub przycisków w obudowie smartfona
(jeśli są). Włącz latarkę. Przełącz smartfon w tryb samolotowy.
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Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Jeżeli w sali wykładowej jest włączone światło, wyłącz je podczas włączania
latarek w smartfonach.

4. Obsługa połączeń telefonicznych i dodawanie osób do listy
kontaktów (poziom łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik doda przynajmniej 2 osoby do swojej listy kontaktów i wykona
jedno połączenie telefoniczne. Prowadzący bardzo powoli zademonstruje
każdą czynność (w razie konieczności pomagając uczestnikom w obsłudze
urządzeń/ powtarzając instrukcje):
Dodaj innego uczestnika do listy kontaktów. Na ekranie głównym dotknij ikony
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telefonu. Pojawi się przycisk ze znakiem “+”
. Kliknij przycisk. Pojawi się
kilka pól. Przeczytaj instrukcje i wprowadź właściwe informacje we właściwe
pola. Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk „Zapisz kontakt”.
Powtórz powyższe czynności, zapisując inny numer. Następnie zadzwoń do
jednej z osób, którą dodałeś(-aś) do swojej listy kontaktów. Na zakończenie
wybierz numer widniejący na tablicy. Jeżeli ktoś do Ciebie zadzwoni, nie
odbieraj.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Jeżeli uczestnicy będą chcieli wymienić się numerami telefonów, zaplanuj na to
czas (pamiętaj, by wówczas wydłużyć czas przeznaczony na niniejsze zadanie).

5. Obsługa powiadomień (poziom łatwy)
Czas pracy: 5 minut
Każdy uczestnik zrozumie treść powiadomień i nauczy się z nich korzystać.
Prowadzący bardzo powoli zademonstruje każdą czynność (w razie
konieczności pomagając uczestnikom w obsłudze urządzeń/ powtarzając
instrukcje):
This project has been funded with support from
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Po zakończeniu poprzedniego zadania masz w telefonie kilka nieodebranych
połączeń. Oznacza to, że u góry ekranu powinno pojawić się stosowne
powiadomienie. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, by je zobaczyć i na
nie zareagować. Jeżeli na ekranie pojawi się powiadomienie o nieodebranym
połączeniu, kliknij je i poszukaj ikony telefonu, by móc oddzwonić.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Jeżeli w międzyczasie ktoś otrzyma wiadomość, poinformuj go/ją, że
wiadomości będziecie wkrótce omawiać w ramach innego zadania.

6. Zdjęcia i powiększanie obrazu (poziom łatwy)
Czas pracy: 10 minut
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Każdy uczestnik nauczy się robić zdjęcia, a następnie wyszukiwać je w
telefonie. Prowadzący bardzo powoli zademonstruje każdą czynność (w razie
konieczności pomagając uczestnikom w obsłudze urządzeń/ powtarzając
instrukcje):
Na ekranie głównym dotknij ikony „Aparat fotograficzny”, następnie skieruj
urządzenie w stronę lokalizacji lub osoby, której będzie robione zdjęcie i
naciśnij przycisk, który pojawi się u dołu ekranu. Następnie użyj aparatu
skierowanego na siebie, by zrobić „selfie”. Zoom optyczny może Ci też
posłużyć jako lupa! Skieruj go na dowolny obiekt i powiększ obraz, by zobaczyć
detale. Na ekranie głównym dotknij opcji galerii zdjęć, żeby obejrzeć zrobione
zdjęcie.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Jeżeli uczestnicy nie mają galerii zdjęć na ekranie głównym, pokaż im, jak
znaleźć listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w ich smartfonach
(sposoby wyszukiwania mogą być różne, zależnie od marki i modelu
urządzenia). Korzystnym rozwiązaniem może być zademonstrowanie, jak
umieścić ikonę galerii na ekranie głównym.
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7. Pisanie wiadomości; wysyłanie wiadomości tekstowych i MMSów
(poziom łatwy)
Czas pracy: 15 minut
Każdy uczestnik napisze i wyśle wiadomość tekstową i MMS. Prowadzący
bardzo powoli zademonstruje każdą czynność (w razie konieczności
pomagając uczestnikom w obsłudze urządzeń/ powtarzając instrukcje):
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Na ekranie głównym dotknij ikony „Wiadomości”, następnie kliknij „Utwórz
wiadomość”; pojawią się 2 pola: jedno do wpisania numeru (lub wybrania
numeru z listy kontaktów), drugie – do napisania wiadomości. By wpisać
numer, dotknij pola; gdy pojawi się kursor, możesz zacząć wpisywać numer
(korzystając z klawiatury numerycznej, która pojawi się na ekranie). Następnie
dotknij drugiego pola; gdy pojawi się kursor, możesz zacząć wpisywać
wiadomość, korzystając z klawiatury u dołu ekranu. To może być czasochłonny
etap – szczególnie w wypadku seniorów nieprzyzwyczajonych do korzystania z
takiej klawiatury. By wpisać wielką literę, skorzystaj z klawisza Shift (strzałka w
górę). By wpisać znak specjalny (np. ą, ü, é), wciśnij i przytrzymaj klawisz litery
podstawowej, następnie wybierz właściwy znak z menu, które się wyświetli.
Po napisaniu całej wiadomości należy znaleźć i nacisnąć przycisk „Wyślij”).
Aby wysłać MMS, uczestnik musi ponownie wejść w menu wiadomości i
kliknąć „Utwórz wiadomość”, następnie wprowadzić w pierwszym polu numer
osoby, do której MMS zostanie wysłany. Obok pola tekstowego pojawi się
ikona aparatu fotograficznego, którą należy przycisnąć. Pojawi się galeria
zdjęć. Każdy uczestnik wybierze jedno zdjęcie i wciśnie przycisk „Wyślij”.
Uczestnicy mogą wykorzystać dowolne zdjęcie zrobione w ramach
poprzednego zadania.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Przed rozpoczęciem zadania możesz zapytać seniorów: jak sądzicie, w jakich
sytuacjach lepiej pisać wiadomości, a kiedy lepiej dzwonić?
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8. Łączenie się z siecią Wi-Fi lub podłączanie się do internetu (poziom
łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik połączy się z siecią Wi-Fi lub podłączy się do internetu.
Prowadzący wyjaśni różnicę, z podkreśleniem ewentualnych kosztów przesyłu
danych. Następnie zademonstruje bardzo powoli, jakie czynności należy
wykonać (w razie konieczności pomagając uczestnikom w obsłudze urządzeń/
powtarzając instrukcje):
-

Wi-Fi

Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu; zobaczysz ikonę sieci Wi-Fi .
Dotknij jej i ją przytrzymaj, przeciągnij suwak, by włączyć sieć Wi-Fi. Jeżeli
pokaże się kilka sieci do wyboru, wybierz jedną z nich i wprowadź hasło, jeżeli
będzie to konieczne (obok nazwy sieci Wi-Fi wymagającej hasła pojawi się
ikona kłódki: ). Wróć do ekranu głównego. Możesz zacząć korzystać z
przeglądarki, by wyszukać żądane informacje.
-
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Transmisja danych

Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, zobaczysz ikonę danych (2
pionowe strzałki)
. Dotknij jej; gdy system będzie gotowy, ikona
powinna zmienić kolor.
Wróć do ekranu głównego. Możesz zacząć korzystać z przeglądarki, by
wyszukać żądane informacje (wprowadź kluczowe słowa w widżecie
Google na ekranie głównym; wciśnij przycisk „Szukaj” – tj.
lupkę na ekranie).

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Nie zapomnij powiedzieć uczestnikom, by łączyli się wyłącznie z bezpiecznymi
sieciami Wi-Fi.
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9. Blokowanie karty SIM w smartfonie (poziom łatwy)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik zablokuje swoją kartę SIM. Prowadzący bardzo powoli
zademonstruje każdą czynność (w razie konieczności pomagając uczestnikom
w obsłudze urządzeń/ powtarzając instrukcje):
Wejdź w ustawienia z poziomu ekranu głównego lub menu głównego, znajdź i
dotknij przycisk „Zabezpieczenia”. Dotknij przycisk „Ustawienia blokowania
karty SIM”. Przeciągnij suwak, by aktywować zablokowanie karty SIM.
Wprowadź czterocyfrowy numer, by zablokować kartę SIM. Powtórz wszystkie
czynności i zatwierdź zmiany.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Istnieją inne metody blokowania ekranu, np. wzór na ekranie startowym, odcisk
palca lub rozpoznawanie twarzy. Zostaną one omówione w części
zaawansowanej (poziom trudny).
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10. Sprawdzanie systemu operacyjnego w smartfonie (poziom średni)
Czas pracy: 5 minut
Wszyscy uczestnicy sprawdzą, jaki system operacyjny zainstalowano w ich
smartfonach. Informacja ta jest konieczna ze względu na tryb instalowania
niektórych aplikacji i podłączania innych urządzeń. Prowadzący zademonstruje
każdą czynność, którą należy wykonać, w razie konieczności udzielając
częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu:
Wejdź w „Ustawienia” (z poziomu ekranu głównego lub menu głównego),
następnie w opcje „Dane telefonu” lub „Dane urządzenia”; poszukaj właściwej
informacji.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Zanim zaczniesz wyjaśniać, jak sprawdzić system operacyjny, zadaj pytanie
otwarte: po co nam ta wiedza i czemu będzie służyć?

This project has been funded with support from
the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

11. Ustawianie wielkości czcionki (poziom średni)
Czas pracy: 5 minut
Każdy uczestnik ustawi wielkość czcionek zgodnie z własnymi preferencjami.
Prowadzący zademonstruje każdą czynność, którą należy wykonać, w razie
konieczności udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu:
Z poziomu ekranu głównego lub menu głównego wejdź w „Ustawienia”,
następnie wybierz „Wyświetlacz”, a następnie „Czcionki”. Sprawdź żądaną
wielkość czcionki i kliknięciem wybierz tę, która Ci najbardziej pasuje. Na
poziomie poszczególnych aplikacji możesz zawsze zmniejszać i powiększać
tekst palcami.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Istnieje również opcja zmiany rodzaju czcionki. Możesz zaproponować
wprowadzenie zmiany w ramach niniejszego zadania.
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12. Ustawianie dzwonków i dźwięków powiadomień (poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik ustawi dzwonek smartfona zgodnie z własnymi preferencjami.
Prowadzący zademonstruje każdą czynność, którą należy wykonać, w razie
konieczności udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu:
Z poziomu ekranu głównego wybierz „Dźwięk”, a następnie poziom głośności
dla każdego z rodzajów dźwięków. Kliknij „Szczegóły”, by wybrać preferowany
dźwięk – oddzielnie dla połączeń telefonicznych i powiadomień. Gdy
wybierzesz z listy dzwonek, zostanie on odtworzony – będziesz mógł go
posłuchać. Zaznacz preferowany dźwięk, by zapisać zmianę.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Gdy wszyscy uczestnicy próbują naraz wybrać ulubiony dźwięk, może zrobić się
bardzo głośno. Pokaż/ przypomnij uczestnikom, jak ściszyć dźwięk w telefonie.
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13. Wybieranie ulubionych kontaktów - skrótów do szybkiego
wybierania numerów (poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik wybierze najczęściej używane kontakty, a następnie przypisze
im funkcję skrótu do szybkiego wybierania numeru, dodając je do
„ulubionych”, by móc je następnie sprawnie znaleźć i wykonać połączenie.
Prowadzący zademonstruje każdą czynność, którą należy wykonać, w razie
konieczności udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Z poziomu ekranu głównego wybierz „Listę kontaktów”. Wybierz z menu opcję
„Szybkie wybieranie numeru” i przypisz do niej trzy kontakty, z których
najczęściej korzystasz (kolejność jedynki-dwójki-trójki dla poszczególnych
numerów wybierasz sam(-a)). Następnie wróć do ekranu wybierania numerów
i wybierz cyfry przypisane ulubionym kontaktom, by szybko się z nimi
połączyć.
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W kolejnym kroku wejdź w „Listę kontaktów”. Wybierz kontakt, z którego
często korzystasz. Przejdź do „I” (informacji) i kliknij gwiazdkę obok imienia/
nazwiska danego kontaktu. Gdy wrócisz do listy kontaktów, ta osoba znajdzie
się u góry listy.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Rozpoczynając pracę nad zadaniem, daj uczestnikom czas na decyzję związaną z
wyborem numerów do listy „ulubionych” kontaktów.

14. Tworzenie konta Google (poziom średni)
Czas pracy: 15 minut
Każdy uczestnik utworzy własne konto Google. Prowadzący zademonstruje
każdą czynność, którą należy wykonać, w razie konieczności udzielając
częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Wejdź w przeglądarkę internetową i wpisz www.gmail.com. Kliknij opcję
„Utwórz nowe konto”. Wprowadź nazwę użytkownika (czyli nick – Twoje imię i
nazwisko może być już „zajęte”; wówczas będziesz zmuszony(-a) wybrać inną
nazwę), a następnie hasło (pamiętaj: hasło zawsze powinno być silne).
Ponownie wprowadź hasło. Możesz już korzystać ze swojego konta. Wróć na
www.gmail.com. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Teraz możesz wysyłać
This project has been funded with support from
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wiadomości mailowe (kliknij znak plusa
, wprowadź adres poczty
elektronicznej, wpisz temat wiadomości, napisz wiadomość i kliknij przycisk
„Wyślij”). Możesz również wysyłać wiadomości, korzystając z dedykowanej
aplikacji Gmail.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Poproś seniorów, żeby wysłali do Ciebie wiadomość. Napisz swój adres
mailowy na tablicy, by był widoczny dla wszystkich.

15. Personalizacja konta Google (poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
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Każdy uczestnik dokona personalizacji swojego konta Google. Prowadzący
zademonstruje każdą czynność, którą należy wykonać, w razie konieczności
udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Wprowadź adres swojego konta Google (www.gmail.com), wejdź w
„Ustawienia”
, następnie w „Zobacz wszystkie ustawienia”. Zostań w części
ogólnej. Przewijaj w dół, aż znajdziesz pole z napisem „Podpis”. W to pole
wpisz imię, nazwisko i inne wybrane przez siebie informacje. W tym polu
możesz także umieścić obrazek. Nie zapomnij zapisać zmian. Kolejna
wiadomość, którą wyślesz, będzie podpisana.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
W aplikacji można również włączyć i wyłączyć inne opcje (autokorekta, „Cofnij
wysyłanie”, „Dynamiczna poczta”, „Sprawdzanie gramatyki”, „Wiadomość o
nieobecności”).
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16. Google Play i ściąganie aplikacji (poziom średni)
Czas pracy: 20 minut
Każdy uczestnik ściągnie minimum 2 aplikacje. Prowadzący zademonstruje
każdą czynność, którą należy wykonać, w razie konieczności udzielając
częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Aplikacja mobilna (apka) to rodzaj oprogramowania, z którego korzystamy w
urządzeniu przenośnym (w smartfonie, tablecie, smartwatchu itp.). Aplikacje
mobile pierwotnie służyły obsłudze prostych funkcjonalności, takich jak
terminarz (kalendarz) lub budzik. Następnie przystosowano je do obsługi gier
mobilnych, systemu GPS, przelewów bankowych, kupna biletów i wielu innych
funkcji. Aplikacje można ściągać ze sklepu Google Play na system Android;
niektóre z nich są darmowe, za inne trzeba zapłacić.
Najbardziej popularne aplikacje dla/ wśród seniorów:
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Facebook – umożliwia komunikowanie się z innymi, wysyłanie wiadomości,
pokazywanie zdjęć, odbywanie wideorozmów itd. To doskonałe narzędzie
podtrzymywania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, orientowania się, co się u
kogo dzieje – lecz także dzielenia się informacjami na temat własnego życia
przez publikowanie zdjęć lub tekstów na swojej ścianie. Dodatkowe
informacje na temat korzystania z Facebooka zawarto w module 2
(Komunikacja i współpraca). W module 5 (Obywatelstwo cyfrowe) opisano
proces tworzenia strony na Facebooku.
ShopWell – to aplikacja wspomagająca seniorów w dopasowaniu
przyzwyczajeń żywieniowych i produktów do potrzeb związanych ze
zdrowiem. Po założeniu profilu użytkownika ShopWell sporządza listę
zakupów (produktów o określonych walorach odżywczych), proponując
zdrowe zamienniki ulubionych potraw i ułatwiając proces odkrywania nowych
produktów dopasowanych do profilu użytkownika.
Powstała również specjalna aplikacja dla seniorów, “Magnifying Glass with
Light” (lupa z oświetleniem), ułatwiająca odczytywanie drobnego druku przez
jego powiększanie. Narzędzie to wyposażono również w funkcję latarki
umożliwiającej odczytywanie tekstu przy słabym oświetleniu – czytanie menu
w restauracji, ulotki leku czy seryjnych numerów urządzeń elektronicznych nie
będzie już źródłem stresu.
Wejdź w menu główne i włącz „Przesył danych” lub sieć Wi-Fi. Dotknij
głównego ekranu. Wyszukaj listę zainstalowanych aplikacji. W większości
smartfonów wystarczy przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu, by w nią
wejść. W starszych modelach może pojawić się osobna ikona z listą aplikacji.
This project has been funded with support from
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Następnie dotknij ikony „Google Play”. Wpisz w przeglądarkę nazwę aplikacji,
którą chcesz zainstalować (na przykład WhatsApp). Naciśnij zielony przycisk
„Zainstaluj”. Poczekaj chwilę – po kilku sekundach pojawi się powiadomienie o
zakończonej instalacji. Wejdź w aplikację. Podaj swój numer telefonu.
Wprowadź kod weryfikacyjny. Zezwól aplikacji na dostęp do Twoich
kontaktów. Możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Rozpocznij rozmowę o informacjach/ aplikacjach potencjalnie pożytecznych dla
seniorów. Czego potrzebują seniorzy?
Jeżeli uczestnicy szczegółowo opiszą swoje wymagania, spróbuj znaleźć
aplikację zgodną z ich potrzebami (w przeglądarce). Następnie ściągnijcie
aplikację wspólnie, nawet jeżeli jest to inna aplikacja, niż przewidziana w
podręczniku.
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17. Korzystanie z aplikacji do komunikowania się (WhatsApp, Viber)
(poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik wyśle wiadomości i zadzwoni do różnych osób, korzystając z
aplikacji WhatsApp/Viber. Prowadzący zademonstruje każdą czynność, którą
należy wykonać, w razie konieczności udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś
utknie w miejscu.
By powtórzyć ćwiczenie z poprzedniego zadania, seniorzy zadecydują, czy
wolą zainstalować aplikację Viber czy WhatsApp, a następnie podejmą próbe
samodzielnej instalacji. W razie konieczności udzielenia instrukcji, wskazany
jest instruktaż krok po kroku, by nikt się nie zgubił.
Kliknij ikonę WhatsApp. Następnie kliknij zakładkę „Czat”
, wybierz
osobę, której chcesz wysłać wiadomość i wpisz tekst wiadomości.
Jeżeli chcesz do kogoś zadzwonić, wybierz osobę, z którą chcesz porozmawiać,
a następnie wybierz jedną z dwóch opcji widocznych przy imieniu/nazwisku:
rozmowy lub wideorozmowy. Aby porozmawiać, widząc
swojego rozmówcę, kliknij ikonę kamery. Zadzwoń do jednego z uczestników
szkolenia, również korzystając z kamery.
This project has been funded with support from
the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Kliknij ikonę aplikacji
Viber. Następnie kliknij
zakładkę
„Czat”, wybierz osobę, której chcesz wysłać wiadomość i wpisz tekst
wiadomości.
Jeżeli chcesz do kogoś zadzwonić, wybierz osobę, z którą chcesz porozmawiać,
a następnie wybierz jedną z dwóch opcji widocznych przy imieniu/nazwisku:
rozmowy lub wideorozmowy. Aby porozmawiać, widząc
swojego rozmówcę, kliknij ikonę kamery. Zadzwoń do jednego z
uczestników szkolenia, również korzystając z kamery.

Instrukcje/ wytyczne dla prowadzących:
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Zacznij wyjaśniać, jak korzystać z aplikacji WhatsApp; następnie przejdź do
aplikacji Viber. Wyjaśniając zasady korzystania z aplikacji WhatsApp, zapytaj
uczestników, czy ktoś wolałby, żebyś korzystał(-a) z aplikacji Viber, by wymienić
się numerami telefonów, co umożliwi uczestnikom wysyłanie sobie nawzajem
wiadomości tekstowych. Możesz kontynuować dyskuję, wyjaśniając różnicę
między aktualizacją a upgrade’ami (systemu, oprogramowania itd.)

18. Zdjęcia i korzystanie z ustawień zaawansowanych (poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik zrobi kilka zdjęć, korzystając z różnych funkcjonalności
smartfona (przybliżanie i oddalanie obrazu, włączanie i wyłączanie flesza
[lampy błyskowej], ustawianie jakości obrazu itp.). Prowadzący zademonstruje
każdą czynność, którą należy wykonać, w razie konieczności udzielając
częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Dotknij ekranu i wejdź w aplikację aparatu fotograficznego. U góry ekranu
pojawi się kilka ikon. Zbadaj dostępne Ci funkcje, robiąc zdjęcia.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Poproś seniorów, by zrobili zdjęcia zbliżenia Twojego laptopa w sepii.
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19. Nagrywanie filmików (poziom średni)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik nagra filmik z wykorzystaniem funkcjonalności smartfona.
Prowadzący zademonstruje każdą czynność, którą należy wykonać, w razie
konieczności udzielając częściowej pomocy, jeżeli ktoś utknie w miejscu.
Dotknij ekranu głównego i wejdź w aplikację kamery. Naciśnij czerwony
przycisk (obok przycisku robienia zdjęć), by rozpocząć nagrywanie. Gdy
skończysz nagrywać, naciśnij przycisk ponownie.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Podziel uczestników na zespoły dwuosobowe. Zadanie polega na wzajemnym
nagrywaniu się przez 10 sekund, a następnie na obejrzeniu/ odsłuchaniu
nagrań.
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20. Przypisywanie różnych dzwonków różnym kontaktom (poziom
trudny)
Czas pracy: 5 minut
Każdy uczestnik przypisze różne dzwonki różnym osobom z listy kontaktów.
Prowadzący zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach
zadania; uczestnicy będą powtarzać za prowadzącym.
Z poziomu ekranu głównego wejdź w listę kontaktów. Dotknij kontaktu,
któremu chcesz przypisać określony dzwonek. Wejdź w edycję kontaktu –
wejdź w opcję „Więcej”, by zobaczyć więcej opcji. Przeciągnij palcem w górę
od dołu ekranu, by zyskać dostęp do wszystkich opcji. Według ustawień
domyślnych dzwonek dla osoby z Twojej listy kontaktów jest dzwonkiem
domyślnym – identycznym dla całej listy kontaktów. By zmodyfikować ten
parametr, dotknij opcji „Dzwonek”. Wybierz jeden z dzwonków z listy. Zapisz
zmiany.
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Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Gdy wszyscy uczestnicy próbują naraz wybrać ulubiony dźwięk, może zrobić się
bardzo głośno. W razie konieczności przypomnij uczestnikom, jak ściszyć dźwięk
w telefonie.

21. Personalizacja ekranu głównego (poziom trudny)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik skonfiguruje własny ekran z wykorzystaniem najczęściej
używanych aplikacji i/lub widżetów. Prowadzący zademonstruje kolejne
czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy będą powtarzać za
prowadzącym.
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Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj dowolne puste miejsce. Pojawi się
dodatkowe menu, umożliwiające zmianę ikon i tła, jak również zestaw aplikacji
zawsze dostępnych z poziomu ekranu głównego. Skonfiguruj ekran główny
zgodnie z własnymi preferencjami, umieszczając na nim przynajmniej 3
najczęściej wykorzystywane aplikacje.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Zanim przejdziesz do instruktażu, podziel uczestników na zespoły trzyosobowe i
pozwól im porozmawiać o typach telefonów komórkowych, z których
najczęściej korzystają.

22. Blokowanie smartfona (poziom trudny)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik zabezpieczy swój smartfon blokadą. Prowadzący
zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy
będą powtarzać za prowadzącym.
Dlaczego zabezpieczamy smartfon wzorem lub kodem PIN?
-

by chronić prywatność danych
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-

by upewnić się, że nikt nie skorzysta z naszego telefonu bez naszej
wiedzy i zgody

Wejdź w „Ustawienia”, przeciągnij palcem i wejdź w opcję „Zablokuj ekran”.
Pojawi się szereg opcji: kod PIN, wzór, hasło lub brak blokady. Wybierz
preferowany rodzaj zabezpieczenia. Nie zapomnij o powtórzeniu kodu PIN,
wzoru lub hasła.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Pozwól seniorom wybrać preferowany rodzaj blokady ekranu: kod PIN, wzór lub
hasło.

23. Edycja zdjęć (poziom trudny)
Czas pracy: 10 minut
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Każdy uczestnik dokona edycji zrobionych zdjęć. Prowadzący zademonstruje
kolejne czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy będą powtarzać
za prowadzącym.
Wejdź w aplikację obsługi („Galerię zdjęć”) na smartfonie. Wybierz zdjęcie do
edycji. Wejdź w zdjęcie i kliknij ikonę „Edytuj”. Zobaczysz różne opcje filtrów
do wykorzystania. Kliknij każdy filtr, by zorientować się, jaki efekt zapewniają.
Możesz zmienić kolory, rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie, przyciąć je lub coś na
nim narysować. Wybierz preferowaną funkcjonalność. Nie zapomnij o
zapisaniu zmian.

Instrukcje/ wytyczne dla prowadzących:
Jeżeli pracowałeś(-aś) z tymi samymi uczestnikami w części kursu poziomu
średniego, możesz wykorzystać zdjęcie, które zrobili poprzednio (laptop w
sepii).
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24. Ściąganie zdjęć na komputer (poziom trudny)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik ściągnie zdjęcia ze smartfona na komputer. Prowadzący
zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy
będą powtarzać za prowadzącym.
Podłącz smartfon do komputera kablem USB. Gdy na smartfonie pojawi się
okno dialogowe, zezwól na dostęp do danych na smartfonie. Wyszukaj folder
„Aparat fotograficzny”. Wybierz zdjęcia lub filmiki do skopiowania, skopiuj je i
wklej na twardy dysk komputera. Odłącz kabel USB.

Instrukcje/ wytyczne dla prowadzących:
Upewnij się, że w sali wykładowej jest dostępny komputer z kablem USB.
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25. Usuwanie i aktualizacja aplikacji (poziom trudny)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik dokona aktualizacji i usunięcia jednej aplikacji. Prowadzący
zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy
będą powtarzać za prowadzącym.
Aktualizacja aplikacji i oprogramowania w urządzeniu jest ważną czynnością.
Poprawia jakość funkcjonowania aplikacji, usuwa błędy z oprogramowania
i/lub zastępuje starsze ich wersje nowszymi. Bardzo często naprawia również
problemy nierozpoznane przed uruchomieniem programu/ oprogramowania/
urządzenia. Aktualizacje są zazwyczaj darmowe, na przykład w wypadku
aktualizacji wersji 2.0 do 2.1.
Upgrade zapewnia zmiany, przy czym zazwyczaj w tym wypadku modyfikacje
są szeroko zakrojone i istotne. Pojawia się szereg nowych właściwości i opcji
niedostępnych w wersji wcześniejszej. Przykładem jest upgrade systemu
operacyjnego Windows z wersji 8 do Windows 10. Upgrade zazwyczaj wiąże
się z opłatą.
Usuwanie aplikacji: dotknij ekranu głównego, następnie wejdź w „Ustawienia”
i „Aplikacje”. Znajdź aplikację, którą chcesz usunąć i jej dotknij. Obok nazwy
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aplikacji znajdują się dwa przyciski: wymuszony („twardy”) stop i „Odinstaluj”.
Kliknij „Odinstaluj” i zatwierdź wybór.
Aktualizacja: wejdź w aplikację sklepu Google Play. Dotknij Menu i przewijaj
do opcji „Ustawienia”. Kliknij opcję „Ustawienia”. Dotknij opcji „Automatyczna
aktualizacja aplikacji”. Zaznacz opcję aktualizacji aplikacji wyłącznie po
podłączeniu urządzenia do sieci Wi-Fi.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Zadanie możesz zacząć od pytania na rozgrzewkę: słyszeliście o aktualizacjach?
Na czym polegają? Możesz kontynuować dyskuję, wyjaśniając różnicę między
aktualizacją a upgrade’ami (systemu, oprogramowania itd.)
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26. Nagrywanie wiadomości głosowych w aplikacji WhatsApp (poziom
trudny)
Czas pracy: 5 minut
Każdy uczestnik nagra i wyśle wiadomość głosową. Prowadzący
zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach zadania; uczestnicy
będą powtarzać za prowadzącym.
Otwórz aplikację WhatsApp. Kilknij na „Czat”, jak podczas wysyłania
wiadomości tekstowych. Obok pola do wpisania tekstu znajduje się ikona
mikrofonu:
. Aby nagrać wiadomość głosową, dotknij i trzymaj ikonę
wciśniętą przez cały czas nagrywania. Wiadomość jest nagrywana wyłącznie
pod warunkiem, że ikona mikrofonu jest wciśnięta

. Wyślij wiadomość.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
By uniknąć chaosu i hałasu, zaproponuj, aby wszyscy nagrali to samo zdanie lub
identyczny fragment znanej piosenki.
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27. Tworzenie konwersacji grupowej w aplikacji WhatsApp (poziom
trudny)
Czas pracy: 10 minut
Każdy uczestnik utworzy grupę i wyśle wiadomość do kilku osób jednocześnie.
Prowadzący zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach
zadania; uczestnicy będą powtarzać za prowadzącym.
Wejdź w aplikację WhatsApp. Wybierz zakładkę „Czat”. W górnym prawym
rogu pokażą się trzy kropki. Kliknij je, by otworzyć menu.

Wybierz opcję pierwszą: „Nowa grupa”. Dodaj do niej uczestników, kilkając ich
imiona/ nazwiska. Po dodaniu wszystkich żądanych uczestników dotknij ikony
. Następnie nadaj grupie nazwę, wpisz ją w odpowiednie pole i
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zatwierdź, wciskając zielony przycisk.
Teraz możesz wysyłać wiadomości do wszystkich członków grupy
jednocześnie. Utwórz grupę przynajmniej 3 osób i wyślij im wiadomość.

Instrukcje/ wytyczne dla prowadzących:
Poproś seniorów, by utworzyli grupę pod nazwą „Najlepsi Kumple” i wysłali do
wszystkich jej członków wiadomość „Dobrego dnia”.

28. Nawigacja w mapach Google (poziom trudny)
Czas pracy: 20 minut
Każdy uczestnik nauczy się korzystać z nawigacji w mapach Google.
Prowadzący zademonstruje kolejne czynności do wykonania w ramach
zadania; uczestnicy będą powtarzać za prowadzącym.
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Otwórz w smartfonie aplikację Google Maps. Kliknij białe pole u góry ekranu i
wprowadź adres, do którego chcesz być poprowadzony(-a). Aplikacja znajdzie
cel Twojej podróży na mapie. U dołu ekranu kliknij „Wyznacz trasę”. Następnie
wybierz sposób przemieszczania się/ środek transportu (piechotą, rowerem,
samochodem, komunikacją publiczną) i wciśnij przycisk „Start” u dołu ekranu.
Aplikacja wyznaczy trasę do celu.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
O ile jest to możliwe, wyjdźcie na zewnątrz na krótki spacer, korzystając z
aplikacji Google Maps.

29. Bezpieczeństwo sieciowe, ochrona danych w urządzeniu (poziom
trudny)
Czas pracy: 20 minut
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Ochrona danych w urządzeniach mobilnych jest istotna. Niezabezpieczone
dane mogą paść ofiarą ataku wirusów lub hakerów. Istnieje szereg metod
zabezpieczania danych:
1. Upewnij się, że ekran jest zablokowany. Są różne sposoby blokowania
ekranu: wzorem, kodem PIN, odciskiem palca, oprogramowaniem
rozpoznawania twarzy – wybór należy do Ciebie. Użytkownik wybiera
również czas, po upływie którego ekran blokuje się, jeżeli telefon jest w
stanie spoczynku (bezczynności). Zalecamy ustawienie stosunkowo
krótkiego czasu, by ekran zablokował się samoczynnie, nawet jeśli Ty
zapomnisz tego zrobić.
2. Ustawiaj silne hasła dla aplikacji, z których korzystasz. Optymalnym
rozwiązaniem jest ustawienie innego hasła dla każdej aplikacji, szczególnie
zawierającej Twoje dane osobowe.
3. Aktualizuj urządzenia. Aktualizacje systemu operacyjnego służą poprawie
funkcjonowania systemu i podnoszą jakość zabezpieczeń. Aktualizacje
mogą również chronić urządzenia przed nowymi zagrożeniami. Możesz
sprawdzić, czy system Twojego urządzenia jest zaktualizowany, wchodząc
w opcje „Dane telefonu” lub „Informacje ogólne”, a następnie
„Aktualizacje systemu”.
4. Łącz się wyłącznie z bezpiecznymi sieciami Wi-Fi. Sieci Wi-Fi są dostępne
prawie wszędzie. Upewnij się, że korzystasz wyłącznie z sieci bezpiecznej.
This project has been funded with support from
the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

5. Ściągając aplikacje upewnij się, że korzystasz z bezpiecznego źródła
(oficjalnych sklepów z aplikacjami). Możesz również sprawdzić opinie na
temat programów, które zamierzasz instalować. Cyberprzestępcy tworzą
apki do złudzenia przypominające oryginały popularnych aplikacji.
Starannie dobieraj aplikacje do ściągnięcia.
6. Instaluj oprogramowanie antywirusowe. Na rynku jest bardzo wiele
programów chroniących komputery PC i laptopy – mogą Ci również
posłużyć do zabezpieczenia telefonu.

Instrukcje/ wskazówki dla prowadzących:
Pytanie na rozgrzewkę: w jaki sposób chronicie swoje urządzenia?

Wnioski
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Niniejszy moduł jest źródłem wiedzy o sposobach sprawnego korzystania
z telefonów komórkowych i/lub tabletów. Chcemy zachęcić seniorów do
korzystania z różnych opcji i funkcjonalności, oraz do pełnej
samodzielności podczas korzystania z urządzeń mobilnych.
Przygotowaliśmy trzy moduły szkoleniowe; ukończenie każdego z nich
wymaga około 90 minut. Każdy moduł opracowano z myślą o
powtarzaniu umiejętności nabytych w czasie poprzedniej sesji, oraz o
ciągłym pogłębianiu wiedzy.
W ramach niniejszego modułu omówiono następujące tematy:
•
•
•
•
•
•

ustawienia ogólne i personalizacja smartfonów,
obsługa połączeń telefonicznych i zarządzanie kontaktami,
media: robienie zdjęć i nagrywanie filmików,
podstawowe aplikacje mobilne,
komunikacja z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp / Viber,
bezpieczeństwo urządzeń przenośnych.

Materiał zawiera opis najbardziej popularnych funkcjonalności
smartfonów, z których mogą korzystać seniorzy.
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