
WPROWADZENIE 
DO PROJEKTU 
ELEVATION

Raising the skills of adults on the margins of
lifelong learning



Idea projetku

• Projekt ELEVATION jest innowacyjnym projektem, który ma 
na celu opracowanie kompleksowych i dopasowanych do 
potrzeb nowych metod uczenia się, aby zainteresować tych, 
którzy nie ukończyli podstawowej edukacji i chcą powrócić
do edukacji i szkoleń;

• Nowe podejście, które zakłada bardziej otwartą i szeroko 
rozwiniętą ofertę, opartą na zintegrowanych technikach 
nauczania i "otwartych" festiwalach nauki w społecznościach 
lokalnych.



• zapewnienie dostępu do systemu kształcenia i 
doskonalenia zawodowego dla najbardziej 
potrzebujących grup osób dorosłych uczących się, w 
szczególności tych, które nie posiadają podstawowych 
umiejętności lub mają niski poziom kwalifikacji lub nie 
mają ich wcale;

• zapewnienie edukacji grupom najbardziej 
zmarginalizowanym w celu wsparcia ich integracji w 
społeczeństwie i gospodarce.

Cele projektu



Grupy docelowe

• Głównymi grupami docelowymi projektu są: 

• Nauczyciele kształcący osoby dorosłe, którzy skorzystają ze 
szkolenia w miejscu pracy;

• Dorośli o niskich kwalifikacjach, migranci, uchodźcy, 
mniejszości etniczne itp.



• Projekt będzie trwał 24 miesiące;

• Partnerstwo obejmuje 6 partnerów i 1 partnera 
stowarzyszonego.

Podstawowe informacje



Międzynarodowe spotkania partnerów

5 Międzynarodowych Spotkań Partnerów:

TNM1 - Irlandia (wrzesień 2019);

TNM2 - Polska (luty 2020);

TNM3 - Portugalia (sierpień 2020); 

TNM4 - Cypr (luty 2021); 

TNM5 - Chorwacja (sierpień 2021); 



5 rezultatów:

• IO1 - Tematyczne mini-zasoby wiedzy w zakresie nabywania 
kompetencji kluczowych;

• IO2 - Program szkolenia w miejscu pracy i podręcznik;

• IO3 - Ramy planowania festiwali nauki;

• IO4 - Portal e-learningowy;

• IO5 - dokument strategiczny; 

Rezultaty



Multiplier Events

Multiplier Events:

• 6 Festiwali Nauki dla Społeczności w każdym kraju w maju 2021 r;

• Konferencja końcowa w Chorwacji w sierpniu 2021 roku.



Szkolenie

• W Irlandii zostanie zorganizowana sesja 
szkoleniowa, w której weźmie udział 12 
uczestników (po 2 przedstawicieli każdego z 
partnerów).
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