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Maj 2022, komunikat prasowy 
 
 

Szkolenie online oraz scenariusze zajęć praktycznych, które będą 
wkrótce dostępne w ramach projektu SENIOR 

 

6 maja 2022 r. we Włoszech odbyło się III międzynarodowe spotkanie projektowe partnerstwa strategicznego 
„Wspieranie potrzeb osób starszych to nasza odpowiedzialność”, które zgromadziło partnerów z Rumunii – 
Asociatia TEAM4Excellence i Voluntariat pentru Viață, Hiszpania – Association DESES-3, Polska – INBIE  
i Włochy – Petit Pas Aps. Partnerstwo spotkało się ponownie, aby dalej pracować nad zwiększeniem poziomu 
zaangażowania seniorów w udział w zajęciach edukacyjnych i wymianie doświadczeń, których gospodarzem 
jest Petit Pas z Włoch. 

Podczas tego spotkania dokonaliśmy przeglądu naszej pracy projektowej. Rano omówiliśmy moduły kursów 
dla edukatorów, facylitatorów i wolontariuszy oraz szkolenia online i scenariusze zajęć praktycznych. Po 
obiedzie, między innymi, mieliśmy grupę roboczą ds. uczenia się, szkolenia i nauczania, która odbędzie się we 
Włoszech w dniach 23-27 maja.  Ustaliliśmy, jak zaprojektować i stworzyć praktyczne scenariusze działań 
wspierających seniorów. Ponadto odbyliśmy dyskusję grupową na temat planowania wydarzeń 
upowszechniających w krajach partnerskich. 

   

Koordynatorzy przedstawili przegląd wyników projektu, weryfikując plan przekazania wyników projektu 
grupom docelowym, do których należą organizacje pracujące z osobami starszymi lub szkolące osoby starsze, 
pracownicy socjalni, edukatorzy, facylitatorzy, wolontariusze pracujący na rzecz osób starszych uczących się 
i samych seniorów. 

Pierwszym rezultatem projektu jest analiza potrzeb, która dotyczy kilku aspektów edukacji, od potrzeb 
edukatorów pracujących z seniorami po metody utrzymania zaangażowania seniorów w działania.  

Drugim rezultatem projektu jest  Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka, oferuje organizacjom 
i profesjonalistom pracującym z seniorami możliwość doskonalenia swoich procesów za pomocą metod 
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wypracowanych na poziomie europejskim. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, rumuńskim, 
polskim, włoskim i hiszpańskim na stronie projektu Wspieranie osób starszych jest naszą odpowiedzialnością. 

Podczas spotkania partnerzy omówili również trzeci rezultat projektu „Kurs szkoleniowy online i scenariusze 
działań praktycznych”, który zostanie opracowany na strukturze Moodle i będzie zawierał treści 
multimedialne dla modułów kursu dla edukatorów w języku angielskim i językach partnerów, materiały 
edukacyjne aby zmaksymalizować uczestnictwo uczniów. Każdy kurs online będzie również zawierał linki do 
innych przydatnych zasobów internetowych i dobrych praktyk w tej dziedzinie edukacji seniorów. Wkrótce 
kurs będzie dostępny na platformie MOOC https://courses.trainingclub.eu/. 

 

Jeśli jesteś edukatorem lub wolontariuszem pracującym z seniorami, bądź na bieżąco zapoznając się na 
bieżąco z nadchodzącymi możliwościami projektów na stronie internetowej projektu 
http://trainingclub.eu/senior/, gdzie publikujemy najnowsze aktualizacje i szczegóły dotyczące etapów 
realizacji projektu. 

Projekt “Wspieranie osób starszych jest naszą odpowiedzialnością” otrzymał dofinansowanie z Komisji 
Europejskiej w ramach Umowy o Dotację nr 2020-1-RO01-KA204-080320, Partnerstwa Strategiczne 
ERASMUS+. 


