
Uma das mais importantes transformações sociais

ocorridas nos últimos anos está relacionada 

à maior expectativa de vida das pessoas. 

O envelhecimento da população é um fenômeno

mundial e um dos principais desafios da União

Europeia. O Conselho da União Europeia está

empenhado no direito das pessoas idosas a uma

vida digna, em promover a sua independência 

e participação na vida social, econômica e cívica,

bem como em assegurar que os grupos mais

velhos permaneçam ativos como cidadãos,

trabalhadores, consumidores, cuidadores 

e voluntários.
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Assim, uma das medidas propostas é a participação

dos idosos em atividades de formação 

e aprendizagem ao longo da vida. É claro que o grupo

de idosos viaja cada vez mais para outros países 

e estabelece relações com pessoas que falam outras

línguas. Para isso, o estudo das línguas e mais

especificamente do inglês é muito importante. 

Com nosso projeto, os idosos poderão aprender 

o inglês de que precisam.

SOBRE O PROJETO

Trabalhando no livro de inglês para
idosos + plataforma de e-learning



Melhorar e expandir a oferta de oportunidades de

aprendizagem de alta qualidade adaptadas às

necessidades dos idosos para melhorar as suas

competências em várias línguas (aprendendo língua

inglesa) e competências digitais.

Expandir e desenvolver as competências dos

formadores e outros funcionários que apoiam os

idosos, especialmente para motivá-los a participar na

aprendizagem de línguas estrangeiras e no ensino

eficaz.

"Esta parceria é formada por
organizações da Polónia, Eslovénia,

Espanha, Portugal e Turquia"

Reunião de lançamento

A reunião de lançamento do nosso
projeto aconteceu no escritório da
INBIE em Częstochowa nos dias 26 
e 27.
Os detalhes do projeto foram
analisados em conjunto com os
representantes de todos os parceiros
envolvidos: foram revistas as
diferentes atividades a serem
realizadas, atribuídas as
responsabilidades pré-desenhadas,
revisto o cronograma do projeto 
e dado os primeiros passos de modo
 a alcançar os objetivos propostos 
e revistas. Foi uma reunião muito
produtiva onde se propôs a imagem
corporativa e o rascunho do website.

Professores/funcionários que apoiam o ensino de

línguas estrangeiras a idosos.

Pessoas idosas com interesse em aprender idiomas 

e com baixo nível de conhecimento de inglês

Realizamos a nossa primeira reunião online com 

a participação de todos os parceiros em 18 de fevereiro de

2022.

Reunião de coordenação do Skype. Além disso, foi

decidido concluir as pesquisas para o projeto até 28 de

fevereiro. A INBIE informou todos os parceiros sobre os

resultados do projeto da Agência Nacional Polaca.

Informação do projeto publicada na EPALE.

OBJETIVOS DO PROJETO

GRUPO ALVO

REUNIÃO DE 
COORDENAÇÃO DO SKYPE

Informações do Projeto
http://elene.inbie.pl
https://www.facebook.com/eleneproject
https://www.instagram.com/inbie.pl

Contato: elene@inbie.pl


