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PROJEKT 

ELEVATION 

NEWSLETTER 2 

CO ZOSTAŁO ZROBIONE? 
 

Pierwszą częścią pracy w ramach projektu ELEVATION jest 

tworzenie treści edukacyjnych dla zasobów IO1, IO2 i IO3. 

Pierwszy Rezultat to pakiet 24 tematycznych zasobów w 

formacie mini-learning do nabywania kluczowych 

kompetencji, które osadzają naukę w dyscyplinach 

artystycznych; dyscyplinach kulturalnych; mediach 

cyfrowych i społecznych; sporcie i hobby. 

Drugi Rezultatem projektu jest program szkoleniowy i 

podręcznik, który ma na celu wsparcie edukatorów 

dorosłych i edukatorów społecznych w wykorzystaniu 

pełnego potencjału wbudowanych zasobów edukacyjnych. 

Trzeci Rezultat to podręcznik planowania festiwalu uczenia 

się społeczności, który zawiera wszystkie niezbędne plany i 

zasoby do zorganizowania festiwalu uczenia się 

społeczności. 

WITAMY W DRUGIM 

NEWSLETTERZE 

PROJEKTU 

"ELEVATION"! 
 

Dowiesz się o tym więcej: 

• Postępy prac partnerów w ramach 

projektu ELEVATION 

• Drugie Międzynarodowe 

Spotkanie Partnerów  

• Wyniki projektu 

CO DALEJ... 

W najbliższych miesiącach partnerstwo 

planuje: 

• Kontynuować naszą pracę nad 

"Programem doskonalenia 

zawodowego i podręcznikiem". 

• Opracowywać materiały 

szkoleniowe typu mini-learning 

format 

• Spotkać się ponownie 28 sierpnia 

w Porto w Portugalii w celu 

omówienia kolejnych etapów 

projektu. 
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DRUGIE MIĘDZY-

NARODOWE SPOTKANIE 

W POLSCE 

GDZIE NAS 

ZNAJDZIECIE? 

SPOTKANIE W RZESZOWIE, POLSKA 

Partnerzy projektu ELEVATION spotkali się na II 

Międzynarodowym Spotkaniu Partnerów w dniu 24 lutego 

2020 r. w Rzeszowie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER PRZYJMUJĄCY 

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektu Elewacji 

zostało zorganizowane przez polskiego partnera - INNEO 

(Centrum Szkoleniowo-Badawcze). 

INNEO - jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w 

Rzeszowie (Polska). Główną misją organizacji jest 

prowadzenie szkoleń i badań na rzecz rozwoju 

społecznego i gospodarczego w skali lokalnej i 

europejskiej. Obszary specjalizacji to rynek pracy, 

przedsiębiorczość, edukacja i przemysły kreatywne. 

Drugie spotkanie projektowe 

rozpoczęło się od krótkiego przeglądu 

projektu - wyników intelektualnych, 

celów, harmonogramu i ogólnego 

rozwoju.  

Spotkanie zostało wypełnione 

dyskusjami na temat zasobów 

opracowanych przez partnerstwo 

ELEVATION w poprzednich 

miesiącach.  

Po pierwsze, partnerzy przedstawili 

projekt ram dla rozwoju zasobów w 

formacie mini-learningowym 

składających się na IO3 projektu. 

Następnie partnerzy przeanalizowali i 

omówili propozycję wartości Programu 

Szkolenia Indukcyjnego IO2 dla 

dorosłych na marginesie kształcenia 

ustawicznego. Następnie partnerzy 

omówili ramy dotyczące IO3 i 

uzgodnili funkcjonalność platformy e-

learningowej.  

Dodatkowo, konsorcjum omówiło 

kwestie administracyjne, techniczne i 

zarządcze projektu.  

Spotkanie zakończyło się jasnym 

podziałem zadań między partnerami i 

ustaleniem terminów na kolejne 

miesiące.  

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  

https://elevationproject.eu/en/ 

 

I DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU! 

https://www.facebook.com/elevationEU/ 


