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EsCALADE-Aktualności jest przede wszystkim
obiektem cyfrowym dostępnym na wszystkich
platformach
Aktualności

i

urządzeniach.

dostarcza

EsCAlADE-

pogłębioną

analizę

wiadomości i opinii na temat społeczności
edukacyjnej
finansowanej

"Edukacja
przez

dorosłych"

Komisję

Europejską

w ramach Programu Erasmus+
Kluczowe działanie: współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk
Typ działania: strategiczne partnerstwa na
rzecz kształcenia dorosłych
Data rozpoczęcia: 14-09-2015

Data zakończenia: 13-09-2017

Konsorcjum
Konsorcjum składa się z 5 partnerów z 5
różnych krajów UE (Włochy - Polska - Łotwa -

Koordynator: Elena Lechiancole

Grecja

Organizacja: IAL Nazionale-

i

Hiszpania)

-

z

różnorodnymi

/

uzupełniającymi się umiejętnościami i wiedzą
fachową w zakresie uczenia się przez całe
życie, rozpowszechniania, wykorzystywania,

Innovazione Apprendimento Lavoro s.r.l Impresa Sociale
Kraj:
Włochy
Region: Lazio
Strona internetowa: www.ialnazionale.it

badań, zarządzania projektami, a zwłaszcza
wiedzy na temat kształcenia dorosłych .

Cele Projektu:

Więcej informacji:

•

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesStore/e2cd2b133e62-4c16-aaca-1aa0b3c4ab19

•

znalezienie najbardziej odpowiedniej
i skutecznej metodologii dla osób do
których kierowany jest projekt
poprawa metod kształcenia dorosłych,
przezwyciężanie ewentualnych podzia-
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łów w zakresie umiejętności cyfrowych
w podejściu opartym na informacjach
TIK
wzrost
skuteczności
uczenia
się
dorosłych przez całe życie, eliminując
wpływ negatywnych czynników na
grupy kształcenia
aby przyciągnąć osoby dorosłe do
systemu szkoleniowego w celu zmniejszenia poziomu niskich kwalifikacji
aby usprawnić kształcenie bardziej
odpowiadającego
obecnym
wyzwaniom rynku pracy
(przeciwdziałanie wydaleniu z rynku
pracy,
tworzenie
nowych
miejsc
pracy,nabycie nowych umiejętności)

•

•

•

•

PIERWSZE
NACYJNE

SPOTKANIE

KOORDY-

[19-21 październik 2015. IAL naionale srl
Impresa sociale]
Organizacja
pierwszego
spotkania
została
profesjonalnie zaplanowana, natomiast przed
spotkaniem partnerzy otrzymali wiele informacji o
zadaniach, które mają być omawiane podczas
spotkania. Gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się
twarzą w twarz z wszystkimi partnerami, atmosfera
była wyzywająca, ale okazała się znakomitą grupą,
mająca wiele wspólnych oczekiwań i różnych
doświadczeń, które można by podzielić się.
Tematy

CELE PRAKTYCZNE
PRODUKCJA PRAKTYCZNY CH NARZĘDZI DO

 Powitanie i prezentacja partnerów
 Przedstawienie planu pracy
 Określenie ról dla każdego partnera –
 Okrągły stół i zatwierdzenie planu pracy i ról
 Koordynacja i monitorowanie
 Narzędzia do zarządzania projektem w celu
zarzadzania
finansami
i
stanem
zaawansowania działań

WSPIERANIA I UŁATWIENIA KORZYSTANIA
NAUCZYCIELOM W PRZYPADKU AKTYWNEGO
NAUCZANIA/ PARTICIPACYJNĄ STRATEGIĘ
------------PRODUKCJA PRZEWODNIKA
MULTIMEDIALNEGO DLA WSZYSTKICH
UCZĄCYCH SIĘ ZAANGAŻOWANYCH W
KSZTAŁCENIE PZRZEZ C AŁE ŻYCIE

DRUGIE
NACYJNE

O1-DEFINICJA METODOLOGII

dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów.
ds.

identyfikuje

Zarządzania
wspólny

obszar

KOORDY-

18-19 April 2016

The Output - zostanie pomyślnie zrealizowane
Zespół

SPOTRKANIE

projektami
badań:

metodologia uczenia się osób dorosłych i osób
starszych, w szczególności podejście uczenia
się uczestniczącego.
RTA oraz INBIE zaproponowały narzędzia
i strategie badawcze

[Centre for Educational Policy Development]
Organizacja drugiego spotkania zakończyła się
sukcesem, ponieważ wszystkie działania
zaplanowane

na

pierwszą

część

projektu

zostały z powodzeniem wdrożone. Spotkanie
przebiegało sprawnie, ponieważ na

pierwszą

część wdrożenia projektu mieliśmy dobry plan
komunikacyjny. Stworzyliśmy okrągły stół na
temat prac opracowanych na potrzeby fazy
badawczej (trudności, wrażenia, opinie ...),
prezentacja wyników badań i sprawozdań,
koordynacja
nowe

i

monitorowanie,

platformy

narzędzia

i

monitorowania,

rozpowszechniania oraz stan zaawansowania
działań i sprawozdanie okresowe.

Planowanie następnych etapów
projektu, podziału zadań i wyznaczenie
narzędzi
Drugi numer będzie dostępny pod koniec lipca :
http://www.escalade.inbie.pl
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