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Rozszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów i innego personelu
wspierającego dorosłych słuchaczy w ramach programu Erasmus+
26 sierpnia 2021r. partnerstwo spotkało się na pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektu
„Wspieranie potrzeb osób starszych jest naszą odpowiedzialnością” Gospodarzem spotkania była polska
organizacja FUNDACJA “INSTYTUT BADAN I INNOWACJI W EDUKACJI”.
Pod koordynacją rumuńskiej organizacji ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, członkowie konsorcjum mieli
okazję przedstawić siebie i swoje organizacje, a także po raz pierwszy spotkać się osobiście. Hiszpańscy
partnerzy Association DESES-3 uczestniczył w spotkaniu online.
Podczas spotkania partnerstwo dokonało pełnego przeglądu
obecnej i przyszłej realizacji projektu, składającego się z::
•
•
•
•

raportowanie postępów
potencjalne ryzyko i środki łagodzące
kontrola budżetu
planuj działania związane z rozpowszechnianiem i
eksploatacją

Koordynator przedstawił przegląd wyników projektu,
aktualizując plan przeniesienia pierwszego z rezultatów
projektu (“Niezbędne potrzeby edukatorów w zakresie
wsparcia seniorów”) organizacjom we wszystkich krajach
partnerskich. Raport ma na celu podniesienie poziomu
umiejętności edukatorów, aby odpowiednio przyczynić się do
edukacji i rozwoju seniorów.
Badanie jest dostępne bezpłatnie w języku angielskim na
stronach internetowych projektu i partnerów, na licencji
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.
Autorzy udostępnili raport społeczności badaczy ResearchGate.
Ponadto publikacja z numerem DOI 10.5281/zenodo.4739252
została opublikowana przez Zenodo. Zenodo to
ogólnodostępne repozytorium opracowane w ramach
europejskiego programu OpenAIRE i obsługiwane przez CERN.
Publikacja umożliwia naukowcom deponowanie artykułów naukowych, zbiorów danych, oprogramowania
badawczego, raportów i wszelkich innych badań.
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Podczas spotkania partnerzy omówili także drugi rezultat projektu, “Moduły kursów dla edukatorów,
facylitatorów i wolontariuszy”, co wynika z analiz potrzeb z pierwszego rezultatu projektu.
Ramy kursu tego rezultatu projektu zostały już ustalone i zatwierdzone przez konsorcjum. Treść jest obecnie
w trakcie opracowywania i zawiera narzędzie oceny, aby lepiej odzwierciedlić zrozumienie pojęć
przedstawionych w module online.
Moduły kursu będą wkrótce dostępne na stronie Europejska platforma edukacji nieformalnej MOOC TrainingClub.eu.

Przed końcem roku, w grudniu, partnerzy spotkają się ponownie w Hiszpanii na drugim spotkaniu
transnarodowym. Podczas tego spotkania będą kontynuować prace nad sfinalizowaniem wyników projektu.
Ponadto na bieżąco odwiedzając stronę internetową projektu https://trainingclub.eu/senior, można uzyskać
aktualne informacje i szczegóły dotyczące etapów realizacji projektu. Projekt SENIOR jest współfinansowany
w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS+.

