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Tak oto projekt Upskillead dobiega końca,

Druga

więc

uzasadnieniu

z

przyjemnością

Państwem

podzielimy

ostatnimi

się

z

zrealizowanymi

część

konferencji

poświęcona

powstania

projektu,

była
celom,

produktom i wynikom.

działaniami.

KONFERENCJA KOŃCOWA
Konferencja podsumowująca projekt Upskillead
została zorganizowana przez Centrum Emphasys
w dniu 20 września 2018 r. w Nikozji na Cyprze.
Konferencja odniosła ogromny sukces i udało się
przyciągnąć uwagę wielu dorosłych nauczycieli,
rodziców, nauczycieli, dorosłych, seniorów i

Wszyscy

uczestnicy

zostali

zaproszeni

do

studentów.

zarejestrowania i przeanalizowania środowiska
on-line, które integruje narzędzie oceny OPEN
BADGES w ramach warsztatów przygotowanych
przez konsorcjum. Zaprezentowano także wideo
promocyjne otwierające trasę do eksploatacji i
trwałości projektu.

Podczas konferencji dr Daria J. Kuss, starszy
wykładowca

-

dyplomowany

psycholog

z

Uniwersytetu Nottingham Trent wygłosiła wykład
pt. "Uzależnienie od Internetu i gier: Wyzwania i
zalecenia".

Kolejne

Novo

mesto

i

mnożnikowe

projektu

Upskillead zostało zorganizowane 6 lipca w

Multiplier events
RIC

wydarzenie

DRPD

Novo

mesto

(Słowenia) zorganizowały Multiplier Event 16
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Błagojewgradzie w Bułgarii przez Stowarzyszenie
EUni Partners. Cele projektu, kursy ICT i
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w

tym

uczestnikom

który oferuje bezpłatną platformę edukacyjną,

wewnętrznych, nauczycielom dorosłych

zapewniającą kursy ICT, po których uczestnicy

innym zainteresowanych. Po części oficjalnej

otrzymują

uczestnicy zostali zaproszeni do rejestracji na

zdobytą

OPEN

BADGES

wiedzę.

Celem

poświadczające
wydarzenia

było

zapewnienie ciągłości, zrównoważonego rozwoju

RSS

szkoleń
i

platformie, otrzymali instrukcje, jak dotrzeć do eakademii i zapisać się na kursy.

i eksploatacji produktów oraz wyników projektu.
W

imprezie

wzięło

profesjonalistów

i

udział

ponad

interesariuszy.

70

Zostali

zaproszeni do wzięcia udziału w inicjatywach
podjętych w celu podtrzymania efektów projektu
oraz

utworzenia

"Krajowej

sieci

otwartych

identyfikatorów cyfrowej edukacji dorosłych".

Fundacja “Instytut Badan i Innowacji w
Edukacji” INBIE (Polska), zorganizowała po
raz drugi Multiplier Event 5 lipca 2018 r. z 63
uczestnikami. Główne zagadnienia omawiane i
analizowane podczas tego wydarzenia to:
- Krótkie wprowadzenie do projektu partnerstwa
W dniu 29 czerwca 2018 r. Pixel, Włochy,

strategicznego Erasmus +

zorganizowało Multiplier Event zatytułowany

-

"Rola ICT

DIGITAL LEAD: Jak projekt został opracowany i

Impreza
interesariuszy

w kształceniu dorosłych".
została
lokalnych

zorganizowana
z

dla

przemówieniem

otwierającym Josepha Vancella (University of

UPSKILLING

ADULT

wdrożony

EDUCATORS

FOR

w instytucjach partnerskich, a

szczególnie w Polsce (Badania nad kształceniem
dorosłych).

Hull) na temat "E-learning i edukacja dorosłych:

- Projektowanie przyznawanych za osiągnięcia

gdzie jesteśmy teraz?" oraz zaprezentowano

znaczków - Materiały szkoleniowe - System

wstęp do projektu Upskillead autorstwa Antonio

OPEN BADGE - platforma e-learningowa).

Giordano (Pixel). Następnie uczestnicy - którzy

-

już zasugerowali pomysły i propozycje odnośnie

learningowej i sześciu kursów opracowanych

projektu - zostali podzieleni na 3 grupy i mieli

przez partnerstwo strategiczne.

okazję porozmawiać na następujące tematy: jak

-

zwiększyć motywację dorosłych uczniów; rola

produktów

umiejętności miękkich w kształceniu dorosłych;

zrównoważonego rozwoju.

mocne i słabe strony, szanse

Praktyczna

Sposoby

prezentacja

wykorzystania
w

platformy

e-

wypracowanych

przyszłości:

aspekty

i zagrożenia w

związku między kształceniem dorosłych a ICT.
Na koniec, przedstawiciel każdej grupy został
poproszony o podsumowanie głównych wyników
wyłaniających się ze wspólnej dyskusji.

Wydarzenie

zakończyło

się

panelem

dyskusyjnym i uwagami uczestników, którzy
wykazali duże zainteresowanie platformą eakademii i możliwością korzystania z materiałów
na swoich kursach.
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RIC Novo Mesto (Slovenia)
Euni Partners (Bulgaria)
Emphasys Centre (Cyprus)
Pixel (Ιtaly)
INBIE - Research and Innovation in Education (Poland)
DRPDNM - Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia)

Zapraszamy do polubienia / petentem podpisu
naszego projektu, wypełniając ten krótki
formularz. Wszyscy, którzy polubią nasz projekt
zostaną umieszczeni na naszej stronie
internetowej: http://upskillead.eu/.

Further Information
Stay in touch with us: visit our website at: http://upskilead.eu/ and follow us on Facebook.
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This project has been funded with support from the European Commission. This publica on communica on reﬂects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
informa on contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588.

Copyright © 2019 *Upskillead Project team, All rights reserved.
The project Upskillead is funded by Erasmus+ KA204 under Grand Agreement
2016-1-SI01-KA204-021588
We need your confirmation so that you can continue to receive our notifications.
I apply for the Upskillead project. I agree with the general terms and conditions published on
http://upskillead-e-learning.eu/doc/gdpr.pdf.
We understand the importance of your personal information and your privacy. We want you to trust us and
we will convince you that we will process your personal information in accordance with the new European
legislation (General Data Protection Regulation).
In order to continue contacting and informing you about different information relevant to you after May 25,
2018, we need a new consent for the processing of personal data that you have provided to us in the past.
We will be honored if you will show us your continued trust with this consent and we will do our not to
disappoint you.
Do you agree that after 25th of May, 2018, we inform you about our future activities, products and
services, prize competitions, invitations to events, and that we send you our offers, promotional materials,
magazines, newspapers, greeting cards?
You might receive such notifications not more than once a month.
Your confirmation has been updated and you will continue to receive our notifications.
Thank you for your trust!

If you would like to change, how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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