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Więcej informacji o projekcie
Active through education project:

        Website: www.active.europeanproject.eu
 

           Znajdź nas na FB:
 

Active-through-
education-Erasmus-

Project 

Zespół projektu
 

Partnerzy z 5 różnych krajów (Polska, Bułgaria,
Hiszpania, Rumunia i Grecja) połączyli siły, aby

pomyślnie zrealizować  projekt.
 
 

Kontakt 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji 
nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie może zostać 
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w niej zawartych.
.

Aktywni poprzez edukację
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METODY NAUCZANIA oraz
tematyka zajęć, krórą

zaprezentują partnerzy
 
 
 
 
 
 

- Jak wykorzystać potencjał organizacji
pozarządowych i bibliotek w edukacji osób

60+ (Rumunia) 
 

- Jak wykorzystać zajęcia kulturowe oraz
trening umiejętności miękkich na rzecz

seniorów (Bułgaria) 
 

- Jak bezpiecznie korzystać z mediów
społecznościowych i Internetu (Hiszpania)

 
 - Treningi pamięci i ćwiczenia umysłu  dla

seniorów (Polska) 
 

- Wideokonferencja jako narzędzie
komunikacji, przydatne zwłaszcza w dobie

pandemii (Grecja)
 
 

REZULTATY
 

 - Warsztaty / szkolenia dla starszych 
słuchaczy, których efektem jest rozwój ich

umiejętności,
 

- Strona internetowa projektu 
 www.active.europeanproject.eu

 
- Strona na Facebooku dla osób

zainteresowanych tematem,
 

- Publikacja „Zbiór dobrych praktyk Aktywni 
 poprzez edukację” zawierający wskazówki 

dla nauczycieli osób dorosłych.

Działania edukacyjne
 
 

Krótkoterminowe wspólne szkolenie kadry - dla 
edukatorów i pracowników z organizacji 
partnerskich,  którego tematem będzie 
edukacja osób powyżej 60. roku życia, 

w tym metody dydaktyczne.
 

SZKOLENIA LOKALNE w każdym kraju - 
zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń 

edukacyjnych (warsztaty, kurs, seminarium) dla 
osób 60+ w celu  rozwoju ich umiejętności.

Cel projektu
 
 

Głównym celem projektu „Aktywni poprzez
edukację” jest doskonalenie metod pracy

edukacyjnej zosobami 60+ w oparciu o
sprawdzone w Europie metody nauczania oraz

aktywnego starzenia się

Grupy docelowe
 
 

Osoby 60+ oraz wolontariusze
Kadra, w tym edukatorzy dorosłych 

Organizacje pozarządowe
Społeczność lokalna

 


