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CEL
I DZIAŁANIE
Głównym celem projektu
była poprawa kompetencji
cyfrowych związanych
z obsługą ICT, kadry
zarządzającej i edukacyjnej
konsorcjum składającego się
z trzech organizacji (FIL,
UTWS i KUTW).
Dzięki podniesieniu
kwalifikacji, kadry powinny
skuteczniej promować swoje
działania za pośrednictwem
internetu
i mediów społecznościowych.

W ramach projektu
zorganizowane zostały dwie
mobilności w terminach:
03.12.2018–09.12.2018
25.03.2019-31.03.2019
Każda mobilność liczyła
po 13 uczestników. Obie grupy
odbyły szkolenia na hiszpańskiej
Teneryfie, w zakresie wdrażania
technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz nowych
technologii do procesu
nauczania i edukacji.
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ORGANIZACJE
Fundusz Inicjatyw Lokalnych jest organizacją pożytku
publicznego i zajmuje się wsparciem lokalnych społeczności,
organizacji oraz liderów społecznych. Podstawową ideą Funduszu
jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności w kwestii 1%
podatku. FIL zajmuje się również działalnością w zakresie edukacji
dorosłych. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania
projektem oraz pozyskiwania środków unijnych.
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jako
stowarzyszenie w grudniu 2011 roku. Przedmiotem jego
działalności jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw
edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, sportowych
oraz międzypokoleniowej współpracy. Celem funkcjonowania jest
również nawiązywanie współpracy z uczelniami, okolicznymi
Uniwersytetami Trzeciego Wieku i jednostkami organizacyjnymi,
działającymi w gminie Koziegłowy.
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu
powstało w 2012 roku i opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków. UTWS prowadzi edukację w różnych
dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie profilaktyki
zdrowia, kultury i sztuki, nauk społecznych oraz ekonomicznych.
Aktywizuje społeczeństwo osób starszych poprzez uczestnictwo
w różnych formach życia społecznego.

REZULTATY

Podczas szkolenia, uczestnicy
dowiedzieli się, w jaki sposób mogą
prowadzić działalność edukacyjną
za pośrednictwem mediów
komunikacyjnych w internecie.
Nowe umiejętności praktyczne,
poparte wiedzą z zakresu nowych
technologii, z pewnością
przyczynią się do zwiększenia
skuteczności działań każdej
z organizacji.
Aktywne uczestnictwo w
przestrzeni internetu nie tylko
wzmocni wymiar nowoczesności,
ale również zwiększy skuteczność
działań realizowanych w życiu
niewirtualnym. Wykorzystanie
możliwości portalu Facebook może
pomóc w promocji planowanych
wydarzeń, serwis YouTube
w rozpowszechnianiu materiałów
wideo, Instagram w dzieleniu się
foto-opowieściami, a LinkedIn
w zbudowaniu sieci branżowych
kontaktów.
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Twardymi rezultatami
wynikającymi z realizacji
projektu są:
zdobycie certyfikatu
Europass Mobilność
przez 26 uczestników
przeprowadzenie zajęć
przygotowawczych
z języków obcych
odbycie zajęć
informacyjnych z zakresu
wprowadzenia kulturowego
realizacja szkolenia
zagranicznego
z zakresu ICT

Do miękkich rezultatów
projektu zaliczyć można:
zdobycie nowych
kompetencji cyfrowych
związanych z obsługą ICT
wzrost umiejętności
językowych (j. angielski –
branżowy, podstawy
hiszpańskiego)
podniesienie poziomu
doświadczenia w zakresie
zarządzania projektami
zwiększenie wrażliwości
międzykulturowej
wzajemna wymiana
doświadczeń i dobrych
praktyk

ERASMUS+
EDUKACJA
DOROSŁYCH
Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze
niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których
celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania
uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy)
i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.
Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne kadry,
zwane mobilnościami, przez które organizacja może podnieść
jakość swoich usług edukacyjnych.
Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej
edukacji dorosłych, organizacje wymieniają się doświadczeniami,
rozwijają ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiają
kompetencje swojej kadry i pracują nad nowymi rozwiązaniami.
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DLACZEGO
WARTO?
CZYLI CO O PROJEKCIE
SĄDZĄ UCZESTNICY
„Wspólna realizacja projektu
przez Fundusz Inicjatyw
Lokalnych, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Siewierzu
oraz nasz Koziegłowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
umocniła nasze kontakty
i współpracę. Dzięki temu rodzą
się nowe pomysły na następne
działania.”

„To była dla mnie wielka przygoda,
poznanie nowego kraju i jego
kultury, nowych, mądrych ludzi.
Poszerzyłam swoje umiejętności
pracy w grupie i przywiozłam
z kursu piękne wspomnienia,
za co serdecznie dziękuję.”

„Poznanie nowej kultury zawsze
rozwija nasze horyzonty.
Bardzo ważne było tutaj
poznanie nowych ludzi,
miejsc, smaków.”

„Potrafię korzystać z różnych
aplikacji. Do tej pory mogłam
jedynie telefonować i odbierać
rozmowy. Teraz potrafię
korzystać przez telefon
z Facebooka, Instagrama, Whats
App. Mogę bez obaw dodawać
informacje, zdjęcia.”

„Nowo nabyte umiejętności
pozwalają nam na informowanie
się przez Messengera. Uczymy się
nawzajem nowych technologii,
przesyłamy sobie zdjęcia.
Pozakładaliśmy konta na
Instagramie, piszemy blogi.
Nauczyliśmy się współpracy
i zarządzania, a teraz to
procentuje. W UTW uczestnicy
kursu przekazali nabytą wiedzę
i teraz wszyscy w naszym
uniwersytecie mamy zakładane
różne aplikacje na telefon.”

„Bardzo podoba mi się taka forma
kształcenia i organizacja kursu.
Energia i zaangażowanie osób
prowadzących – niesamowite.
Dobrze prowadzone zajęcia, miła
atmosfera. Forma kształcenia
dopasowana do starszych osób.
Integracja, przyjaźń pozostaną.”
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Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji
Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko
jej autorów i Komisja Europejska oraz
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej
zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

