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CEL 
I DZIAŁANIE 

 

Głównym celem projektu była
poprawa kompetencji
zarządzania mediami
komunikacyjnymi, kadry
zarządzającej i  edukacyjnej
konsorcjum składającego się 
z trzech organizacji (FCIL,
ZUTW, UTWŁ).
Dzięki podniesieniu
kwalif ikacji, kadry powinny
skuteczniej promować swoje
działania za pośrednictwem
internetu i mediów
społecznościowych.

W ramach projektu
zorganizowane zostały dwie
mobilności w terminach: 

25.11.2018 – 03.12.2018
03.03.2019 – 11.03.2019

Każda mobilność liczyła 
po 13 uczestników. Obie
grupy odbyły szkolenia 
na hiszpańskiej Teneryfie, 
w zakresie wykorzystywania
nowych technologii i mediów
społecznościowych. 
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ORGANIZACJE

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych od 2014 roku realizuje
swoje cele statutowe, do których należą: podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność w zakresie
nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz na rzecz integracji
europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami. Fundacja współpracuje z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi wspierając ich działania poprzez doradztwo 
i szkolenia.
 
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku od 2007 roku działa 
w obszarach: „Nauka i wiedza”, „Sport i rekreacja”, „Kultura 
i sztuka” oraz w sekcji wolontariatu seniorów. W programie
edukacyjno-aktywizującym znajduje się obecnie 29 form zajęć. 
Są to wykłady przeznaczone dla wszystkich słuchaczy, warsztaty
tematyczne (m.in. plastyczne, teatralne, ogrodnicze), zespoły pracy
twórczej, lektoraty języków obcych czy zajęcia rekreacyjno-ruchowe. 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach powstał w 2007 roku 
w wyniku starań o włączenie społeczności senioralnej do systemu
kształcenia. W ramach UTWZ odbywają się zajęcia poszerzające
wiedzę ich odbiorców z różnych dziedzin. Wśród działań Uniwersytetu
są: wykłady z różnych dziedzin wiedzy, konferencje naukowe, sekcje
tematyczne (m.in. kulturalne, kulinarne, plastyczne), lektoraty języków
obcych, a także imprezy sportowe.
 
 



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.

REZULTATY
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Twardymi rezultatami
wynikającymi z realizacji
projekt 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
nowych technologii IT 
oraz mediów
społecznościowych

Do miękkich rezultatów zaliczyć
można:
 

zwiększenie wiedzy na temat 
nowoczesnych 
technologii ICT
nabycie nowych umiejętności
dotyczących cyfrowych
mediów komunikacyjnych
poprawa umiejętności
językowych w zakresie języka
angielskiego, nabycie
specjalistycznego słownictwa
używanego w naukach IT
poszerzenie wiedzy na temat 
kultury i tradycji Hiszpanii
wymiana doświadczeń oraz
poznanie organizacji kursów
dla dorosłych w innych
europejskich krajach



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 mogą wymieniać się
doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych,
poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi
rozwiązaniami.
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DLACZEGO
WARTO? 
 

 

„Dzięki zdobytym doświadczeniom
zarządzanie stało się prostsze, 
a oferta Uniwersytetu szybciej 
i w bardziej przejrzysty sposób trafia
do zainteresowanych edukacją,
poprawą stanu zdrowia, kondycji
fizycznej.”

„Na naukę nigdy nie jest za
późno. Społeczeństwo w wieku
senioralnym ma tych możliwości 
mniej. Wyjazd na Teneryfę
umożliwił mi nie tylko na
poznanie nowych technologii
informatycznych, ale również
nowej kultury, obyczajów,
historii, przyrody, kuchni,
języka."

CZYLI CO O PROJEKCIE 
SĄDZĄ UCZESTNICY

„Realizacja projektu
zmobilizowała członków 
naszego UTW do większego
zaangażowania się 
do pracy na rzecz społeczności
senioralnej.”



„Nauka języka obcego to dopiero
połowa sukcesu, możliwość
komunikowania się przynajmniej
na poziomie podstawowym,
pokonanie bariery językowej, 
to ta druga połowa. 
To umożliwił mi ten kurs. 
Nabyta wiedza i nauka zwrotów
informatycznych w języku
angielskim ułatwia mi swobodne
poruszanie się po stronach
internetowych i portalach.”

„To jest prawdziwe szkolenie,
podczas którego wiedza łatwiej
wchodzi do głowy. Połączenie
przyjemnego i bardzo
pożytecznego.”
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„Uświadomiłam sobie, że każda
kultura jest niepowtarzalna, 
co pomogło mi w pozbyciu się
rozmaitych uprzedzeń. Podróże
dają poczucie wolności. Jestem
bardziej skłonna do refleksji,
przemyśleń i pełna wrażeń.”



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


