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PRZYPOMNIENIE:       
O CZYM JEST PROJEKT 
ELEVATION? 

To, co proponuje ELEVATION, jest 
przełomem w dziedzinie edukacji 
dorosłych dla tych, którzy obecnie 
znajdują się na marginesie procesu 
edukacji i uczenia się przez całe życie. 

Projekt ELEVATION pomaga 

zmarginalizowanym dorosłym w 
budowaniu kluczowych umiejętności, 
które będą mogli wykorzystywać przez 
całe życie, ponieważ stają się one coraz 
ważniejsze dla życia, pracy i integracji. 

NASTĘPNE KROKI… 
W najbliższych miesiącach partnerstwo 
planuje:  
- Sfinalizować tłumaczenia wszystkich 
opracowanych materiałów na wszystkie 
języki partnerów 
- Ukończyć wszystkie prace rozwojowe nad 
portalem i zamieścić wszystkie treści 
szkoleniowe 
- Skoncentrować się głównie na 
rozpowszechnianiu Platformy E-
learningowej i wydarzeniach promujących 
ELEVATION w krajach partnerskich projektu.
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WITAMY W TRZECIM 
NEWSLETTERZE 
PROJEKTU " ELEVATION"! 
 
Sytuacja epidemiologiczna w Europie znacznie 
spowolniła działania w ramach projektu ELEVATION. W 
rzeczywistości, po opracowaniu i przetłumaczeniu 
zasobów projektu, konsorcjum miało zamiar 
przetestować je w rzeczywistych warunkach z udziałem 
populacji docelowych projektu. Niestety, COVID-19 
uniemożliwił konsorcjum realizację swoich planów. 
Dlatego partnerstwo organizuje spotkania online i 
aktywnie komunikuje się za pomocą poczty 
elektronicznej, aby móc przeprowadzić wszystkie 
zaplanowane działania. 
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WYDARZENIA 
PROMUJĄCE 
FESTIWAL NAUKOWY 
Wydarzenie promujące, a dokładniej 
festiwal naukowy skupi się w 
szczególności na zaangażowaniu 
zmarginalizowanych dorosłych w 
naukę poprzez nowe działania 
festiwalowe. Wszyscy partnerzy będą 
gospodarzami co najmniej jednego 
takiego wydarzenia w trakcie trwania 
projektu. Minimum 30 osób dorosłych 
z grup społecznie marginalizowanych 
weźmie udział w wydarzeniach 
pilotażowych. 

 
KONFERENCJA KOŃCOWA 
Partnerzy wiodący będą również gospodarzami 
Konferencji Końcowej, która zbiegnie się w czasie ze 
spotkaniem partnerów w Chorwacji i na której zostaną 
zaprezentowane wszystkie rezultaty projektu. 
Odpowiedni główny mówca zostanie zaproszony do 
oficjalnego zaprezentowania produktów projektu. 
Minimum 70 specjalistów i menadżerów z dziedziny 
edukacji weźmie udział w konferencji końcowej, na 
której zostaną zaprezentowane wszystkie produkty 
projektu wraz z relacjami osób, które uczestniczyły w 
festiwalach uczenia się w społeczności lokalnej.

MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIE 
SZKOLENIOWE 
 
Program doskonalenia zawodowego będzie 
obejmował łącznie 40 godzin nauki. 3-dniowe 
Międzynarodowe Wydarzenie Szkoleniowe (TTE) 
będzie miało miejsce w Irlandii i weźmie w nim 
udział 12 profesjonalistów edukacyjnych z 
organizacji partnerskich. Udział personelu jest 
niezbędny, jeśli ma zostać osiągnięty pożądany 
kaskadowy model szkolenia. 
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu TTE będą 
wspierać lokalne szkolenia w ramach kaskadowego 
modelu szkolenia. Demonstracja umiejętności 
będzie kluczowym elementem szkolenia, a to 
pociągnie za sobą rozwój nabywania umiejętności 
w wielu obszarach produkcji medialnej przez 
każdego nauczyciela, który w nim uczestniczy. 
Zapewnia to ciągły rozwój zawodowy specjalistów 
edukacji dorosłych, który może wspierać włączanie 
grup marginalizowanych w każde środowisko 
edukacyjne. 

 

GDZIE MOŻESZ NAS 
ZNALEŹĆ? 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

https://elevationproject.eu/en/ 
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU! 
https://www.facebook.com/ele 

vationEU/ 
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