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PROJEKT 

ELEVATION  

NEWSLETTER 1 

WITAMY W PIERWSZYM 

NEWSLETTERZE 

PROJEKTU "ELEVATION"! 
 

Opowiemy Ci o: 

• Idei przyświecającej projektowi 

ELEVATION 

• Członkach naszego konsorcjum 

• Pierwszym spotkaniu partnerów w 

projekcie 
 

IDEA PROJEKTU 
 

Projekt "ELEVATION" to projekt Erasmus+, 

opracowany w ramach współpracy między UE, 

którego celem jest wzmocnienie zdolności w 

zakresie kształcenia dorosłych. 

Zadanie angażowania zmarginalizowanych 

dorosłych w kształcenie i szkolenie nigdy nie 

było łatwe. Projekt ELEVATION proponuje 

przyciągnięcie niechętnie uczących się osób z 

powrotem do edukacji i szkoleń poprzez 

zastosowanie nowego, kompleksowego 

podejścia, które opiera się na wbudowanych 

technikach nauczania i "otwartych" festiwalach 

społecznościowych. 

ELEVATION proponuje przełomowe 

rozwiązania w dziedzinie kształcenia dorosłych 

dla osób znajdujących się obecnie na marginesie 

kształcenia ustawicznego. 

Rezultatem projektu będzie doskonalenie 

zawodowe dla osób zajmujących się 

kształceniem dorosłych w celu wspierania ich 

ciągłego rozwoju zawodowego oraz 

wykorzystania przez nich proponowanych 

zasobów kluczowych kompetencji w postaci 

mini-learningu oraz nowych, dostosowanych do 

potrzeb środowisk e-learningowych. 

Wszystkie produkty, zasoby i oprogramowanie 

wytworzone przez konsorcjum ELEVATION 

będą dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne 

dla wszystkich zainteresowanych stron, we 

wszystkich językach partnerów. 
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PIERWSZE MIĘDZY-

NARODOWE SPOTKANIE 

W IRLANDII 

TUTAJ MOŻESZ 

NAS ZNALEŹĆ: 

SPOTKANIE W VIRGINII, IRLANDIA. 

Spotkanie inaugurujące proj ekt "ELEVATION" (Podnoszenie 

umiejętności osób dorosłych na marginesie uczenia się 

przez całe życie) odbyło się w Virginii (Irlandia) 13 i 14 

września 2019 roku. Gospodarzem spotkania był The Rural 

Hub, irlandzki partner w projekcie.  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez The Rural Hub, 

a następnie przez wszystkich partnerów prezentujących 

swoje organizacje. Koordynator przedstawił plan rozwoju 

projektu wraz z terminami realizacji zadań i podziałem pracy 

pomiędzy partnerami. Partnerzy uzgodnili wszystkie 

nadchodzące działania.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO 

Projekt jest opracowywany przez sześciu partnerów z 

sześciu różnych krajów UE:  

-CALLIDUS (Chorwacja),  

-INNEO (Polska),  

-AESD (Rumunia), 

-CARDET (Cypr), 

-The Rural Hub CLG (Irlandia),  

-RightChallenge (Portugalia). 

Organizacje mają różne cechy i dziedziny specjalizacji, co 

pomaga rozwijać bardzo efektywną współpracę. 

CO DALEJ… 
• W ciągu kolejnych miesięcy każdy z 

partnerów ma przed sobą konkretne 

zadanie do wykonania: 

• Rural Hub przedstawi propozycję 

wartości dla tematu IO1 Mini-

learning Format Resources for Key 

Competence Acquisition, a 

następnie każdy z partnerów 

rozpocznie opracowywanie 1 zasobu 

zgodnie z czterema podejściami 

tematycznymi; 

• Callidus opracuje program 

doskonalenia zawodowego i określi 

kluczowe efekty uczenia się; 

• Ponownie spotykamy się w 

Rzeszowie w lutym 2020 roku, aby 

omówić kolejne etapy projektu. 
 

Odwiedź naszą stronę internetową: 

https://elevationproject.eu i 

dołączyć do naszej strony na 

Facebooku: 

www.facebook.com/elevationEU  

https://elevationproject.eu/
http://www.facebook.com/elevationEU

