
Jedna z najważniejszych przemian społecznych, jakie
zaszły w ostatnich latach, związana jest z wydłużeniem
życia ludzi.
Starzenie się społeczeństwa jest zatem zjawiskiem
ogólnoświatowym i jednym z głównych wyzwań
stojących przed Unią Europejską. Rada Unii Europejskiej
jest zaangażowana w prawo osób starszych do godnego
życia, promując ich niezależność i udział w życiu
społecznym, gospodarczym i obywatelskim, a także
zapewniając, aby starsze grupy pozostały aktywne jako
obywatele, pracownicy, konsumenci, opiekunowie               
i wolontariuszy.
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Jednym z proponowanych działań jest zatem uczestnictwo
osób starszych w szkoleniach i uczeniu się przez całe życie.
Wyraźnie widać, że grupa osób starszych coraz częściej
podróżuje do innych krajów i nawiązuje relacje z osobami
posługującymi się innymi językami. Nauka języków,       
a dokładniej angielskiego jest bardzo ważna. Dzięki
naszemu projektowi osoby starsze będą mogły uczyć się
angielskiego, którego potrzebują.

O PROJEKCIE

Praca w podręczniku do języka angielskiego
dla seniorów + platforma e-learningowa



Poprawa i poszerzanie oferty wysokiej jakości

możliwości uczenia się dostosowanych do potrzeb

osób starszych w celu poprawy ich umiejętności

wielojęzycznych (nauka języka angielskiego) i

umiejętności cyfrowych.

Poszerzanie i rozwijanie umiejętności trenerów i innych

pracowników wspierających osoby starsze,                       

w szczególności motywowanie ich do udziału w nauce

języków obcych i efektywnego nauczania.

„Partnerstwo tworzą organizacje
z Polski, Turcji, Hiszpanii,

Portugalii i Słowenii”

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne naszego projektu
odbyło się w siedzibie INBIE w Częstochowie   
 w dniach 25 - 27.04.2022.
Szczegóły projektu zostały przeanalizowane
wspólnie z przedstawicielami wszystkich
zaangażowanych partnerów, różne działania do
wykonania zostały przeanalizowane,
przydzielono wcześniej zaprojektowane
obowiązki, dokonano przeglądu
harmonogramu projektu i pierwszych kroków
do wykonania, podjęta w celu osiągnięcia
założonych celów została zweryfikowana. Było
to bardzo owocne spotkanie, podczas którego
zaproponowano wizerunek firmy oraz projekt
strony internetowej.

Nauczyciele i kadra wspierająca nauczanie języków

obcych osób starszych.

Osoby w podeszłym wieku, zainteresowane nauką

języków i posiadające niski poziom znajomości języka

angielskiego.

Odbyliśmy nasze pierwsze spotkanie online z udziałem

wszystkich partnerów 18 lutego 2022.  Ponadto

postanowiono wypełnić ankiety projektu do 28 lutego.

INBIE poinformował wszystkich partnerów o wynikach

projektu Polskiej Agencji Narodowej. Informacje o

projekcie opublikowane w EPALE.
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Informacje o projekcie
http://elene.inbie.pl
https://www.facebook.com/eleneproject
https://www.instagram.com/inbie.pl

Kontakt: elene@inbie.pl


