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Grudzień 2021, Komunikat prasowy 
 

Poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów i innego personelu 

wspierającego osoby dorosłe uczące się 

w ramach programu Erasmus+ 

 
11 grudnia w Hiszpanii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe partnerstwa strategicznego 

“Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility”, które zgromadziło partnerów z Rumunii – Asociatia 

TEAM4Excellence oraz Voluntariat pentru Viață, z Hiszpanii – Association DESES-3, z Polski – INBIE i  z Włoch 

– Petit Pas Aps. Partnerstwo spotkało się ponownie, aby dalej pracować nad zwiększeniem poziomu 

zaangażowania seniorów w udziale w zajęciach edukacyjnych i wymianie doświadczeń- gospodarzem 

spotkania był partner hiszpański Association DESES-3. 

Koordynator z Rumunii, organizacja ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, zaprezentowało konsorcjum stworzoną 
wspólnie publikację IO2 Moduły kursu i omówiono i zaplanowano działania w IO3 Kurs szkoleniowy online & 
praktycznych scenariuszy. Spotkanie to miało miejsce po pierwszym roku realizacji projektu i oznacza 
zakończenie modułów kursu IO2 dla edukatorów, facylitatorów i wolontariuszy. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Przy  okazji  spotkania partnerzy omówili również trzeci wynik projektu „Szkolenie online i scenariusze 
działań praktycznych”, który zostanie opracowany w strukturze Moodle i będzie obejmował dla każdego z 5 

 Podczas spotkania partnerzy omówili pełny plan bieżącej i 
przyszłej realizacji projektu, na który składają się: 

• 1-roczna ocena jakości pracy, rozpowszechniania, 
kontroli budżetu i zarządzania ryzykiem 

• Dyskusje związane z wydarzeniem upowszechniającym 
nr 2 

• Ocena jakości modułów kursu IO2 dla nauczycieli, 
facylitatorów i wolontariuszy, dalsza praca i ulepszenia 

• Dyskusja na temat rozwoju IO3 Online 

• Szkolenie i praktyczne scenariusze zajęć 

• Treści multimedialne, narzędzia do tworzenia układu 
kursu online i pilotażu 

Koordynator przedstawił przegląd wyników projektu, rewidując plan przeniesienia drugiego z rezultatów 
projektu zatytułowanego „Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka” (dostępny tutaj 
https://zenodo.org/record/5767087#.YbyWEWiZNPY  wersja w języku polskim) do struktury Moodle w 
celu opracowania kursów szkoleniowych IO3 Online i scenariuszy zajęć praktycznych skierowanych 
specjalnie do nauczycieli, facylitatorów, wolontariuszy i płatnego personelu, oferujących rozwój osobisty 
i nowoczesne środowisko uczenia się dla swoich uczestników. 
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kursy, treści multimedialne do modułów kursu dla edukatorów w języku angielskim i językach partnerów, 
materiały edukacyjne maksymalizujące uczestnictwo uczniów; Każdy kurs online będzie również zawierał 
linki do innych przydatnych zasobów internetowych i dobrych praktyk w tej dziedzinie edukacji seniorów. 
 
Wkrótce wersja angielska będzie dostępna do konsultacji na naszej platformie MOOC   

https://courses.trainingclub.eu/ 

 

 

 

Oprócz omówienia nadchodzących działań projektowych do realizacji, partnerzy postanowili ponownie 

spotkać się osobiście na czwartym międzynarodowym spotkaniu projektowym w maju we Włoszech, aby 

pracować nad organizacją kolejnego ważnego kamienia milowego w celu osiągnięcia krótkoterminowego 

wspólnego szkolenia personelu dla nauczycieli , facylitatorzy i wolontariusze pracujący z seniorami. „Projektuj 

i twórz scenariusze praktycznych działań wspierających seniorów. 

 

Na stronie projektu http://trainingclub.eu/senior/ dostępne będą aktualizacje i szczegółowe informacje na 

temat etapów realizacji projektu wspieranego przez program ERASMUS+ i współfinansowanego przez UE. 

 

Jeśli jesteś pedagogiem lub wolontariuszem pracującym z seniorami, bądź na bieżąco, aby być na bieżąco                   

z nadchodzącymi możliwościami projektów. 
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