Co jeszcze?
Projekt uwzględniał w tematyce dodatkowe
zagadnienia, o których prezentację poproszony
został każdy partner. Zakres tematyczny
międzynarodowych spotkań projektowych został
bowiem dodatkowo poszerzony o omówienie
niezawodowej edukacji dorosłych:
 seniorów
(np.
wprowadzanie
zajęć
edukacyjnych do domów seniora, uniwersytety
trzeciego wieku);
 osób niepełnosprawnych;
 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i o
utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej;
 imigrantów i uchodźców.

W ramach projektu Programu Erasmus+ pn.
“Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska
wymiana
doświadczeń”
stworzyliśmy
partnerstwo na rzecz współpracy słuchaczy, kadr
edukacji dorosłych oraz organizacji zajmujących

Kto może wziąć udział w projekcie?
W naszym projekcie może uczestniczyć kadra
pracująca w dziedzinie kształcenia i szkolenia osób
dorosłych, jak również dorośli słuchacze uczący się
aspektów niezawodowych, którzy są powiązani z
naszymi organizacjami.

się edukacją osób dorosłych z różnych
geograficznie i kulturowo regionów Europy.

Kim my jesteśmy?

Jakie są główne cele projektu?

Reprezentujemy 5 instytucji, które działają
w dziedzinie edukacji osób dorosłych i które podjęły
wspólną decyzję, aby wymienić się swoją wiedzą
i dobrymi praktykami w zakresie uczenia się przez
całe życie. Pochodzimy z Niemiec, Włoch, Litwy,
Szwecji i Polski.
W skład Partnerstwa wchodzą:
1. Galileo.it S.r.l., Rzym, Włochy;
2. Folkuniversitetet,
Stiftelsen
vid
Lunds
universitet, Lund, Szwecja;
3. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla,
Kedainiai, Litwa;
4. Senioren-Lernen-Online
UG
(haftungsbeschränkt), Kiel, Niemcy;
5. Stowarzyszenie “EBI Association”, JastrzębieZdrój, Polska [Wnioskodawca].

1. transfer wiedzy, wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie:
 systemów edukacji dorosłych;
 skutecznych sposobów motywowania osób
dorosłych do dalszego uczenie się;
 promocji kształcenia ustawicznego wśród osób
dorosłych;
 stosowanych kryteriów oceny i doskonalenia
jakości systemów szkoleniowych w ramach
edukacji dorosłych;
 zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia
osób dorosłych;
 opracowywania programów nauczania dla
dorosłych słuchaczy z wykorzystaniem ICT;
 dostosowywania oferty edukacyjnej (kierunków
kształcenia
ustawicznego
i
programów
nauczania) do potrzeb osób dorosłych;
2. wzrost potencjału administracyjnych organizacji
oferujących
możliwości
kształcenia
ustawicznego;
3. promowanie poprawy jakości i innowacyjności
systemów, instytucji i praktyk w dziedzinie
kształcenia i szkolenia osób dorosłych;
4. rozwój zawodowy kadr edukacji dorosłych,
w tym pogłębienie ich wiedzy, poprawa jakości
wykonywanych
zadań,
doskonalenie
umiejętności dydaktycznych oraz metod
i technik nauczania;
5. bardziej aktywne uczestnictwo osób dorosłych w
życiu społecznym;
6. rozwój osobisty uczestników;
7. wzrost zdolności adaptacyjnych i umiejętności
międzykulturowych uczestników;
8. poprawa kompetencji językowych uczestników;
9. nawiązanie kontaktów międzynarodowych;
10. zaktywizowanie
współpracy
pomiędzy
organizacjami lub instytucjami z dziedziny
kształcenia i szkolenia osób dorosłych w Europie.

Jaki jest czas trwania naszego projektu?
Czas trwania naszego projektu wynosi 12 miesięcy,
od dnia 01.12.2017 r. do 30.11.2017 r.
W ciągu tego okresu zorganizowaliśmy pięć
ponadnarodowych spotkań projektowych (po
jednym w każdym kraju) oraz działania loklane
(spotkania, dyskusje, konsultacje, itp.) adresowane
do kadr edukacji dorosłych i słuchaczy głównie
z naszych organziacji.

Skąd nasze zainteresowanie tematyką
edukacji osób dorosłych?
Zidentyfikowaliśmy bowiem takie potrzeby jak:
a) poprawa motywacji osób dorosłych do procesu
uczenia się;
b) promocja kształcenia ustawicznego wśród osób
dorosłych;
c) zorganizowanie procesu nauczania w takich
sposób, aby nauka była przyjemna i atrakcyjna dla
osób dorosłych;
d) zwiększenie wykorzystania ICT w nauczaniu
i uczeniu się osób dorosłych;
e) poznanie metod włączania osób dorosłych
w opracowywanie materiałów i metod nauczania
i uczenia się;
f) poznanie
wykorzystywanych
przez
kraje
partnerskie
narzędzi
do
pozyskiwania
i dostosowywania oferty edukacyjnej (kierunków
kształcenia ustawicznego i programów nauczania)
do potrzeb edukacyjnych osób dorosłych.
• możliwość współpracy poza projektowej partnerów i
ich słuchaczy

