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Newsletter Nr 4 

Blisko mety! 

I w końcu nadszedł ten moment. Po 20 
miesiącach ciężkiej pracy i zaangażowania 
wszystkich czterech partnerów, zakończyliśmy 
realizację projektu TAO.  
W ramach projektu odbyły się cztery spotkania 
partnerskie (w Gdańsku, Lipsku, Richmond 
 i Schwerinie), z których trzy połączone były  
ze szkoleniem. 
Opracowaliśmy trzy rezultaty: 
1.Program szkoleń, który zawiera: 
a. zasady metodyki nauczania dorosłych, którzy 
uczą się na późniejszym etapie życia;  
b. ogólny kontekst i przesłanki dla szkolenia 
edukatorów  dojrzałych osób dorosłych;  
c. przykłady treści i metod prowadzenia sesji 
szkoleniowych. 
2. Przewodnik dla edukatorów – który zawiera 
praktyczną wiedzę na temat nauczania osób 
dorosłych w wieku 50+ oraz odpowiednie 
narzędzia online.  
3. Aplikacja - Aplikacja TAO na urządzenia mo-
bilne to praktyczne, gotowe do użycia narzędzie 
dedykowane edukatorom osób dorosłych. 
Zawiera najważniejsze informacje z Poradnika 
dla edukatorów, zestaw narzędzi z praktycznymi 
wskazówkami i zasobami online (np. klasy wir-
tualne) oraz praktyczne wskazówki dotyczące 
nauczania osób powyżej 50 roku życia. 
Wszystkie materiały są dostępne w trzech 
wersjach językowych i można je bezpłatnie 
pobrać ze strony internetowej projektu: 
www.tao.eu.com.pl

 
 

Wydarzenie upowszechniające 
w Wielkiej Brytanii 

Odbyło się 12 kwietnia 2019 roku w Carlton 
Towers, North Yorkshire, skupiając instytucje 
szkoleniowe dla dorosłych i przedstawicieli 
biznesu z północnej Anglii. Celem było wspólne 
zbadanie potencjalnego wpływu szkolenia 
dorosłych dorosłych online na lokalne 
przedsiębiorstwa i gospodarkę w ogóle. 
Przedstawiciele różnych organizacji 
szkoleniowych dyskutowali o tym, w jaki sposób 
można poprawić ofertę szkoleniową  
dla dorosłych, stosując podejście TAO, podczas 
gdy przedstawiciele przedsiębiorstw zachęcali 
do zwiększenia udziału srebrnego pokolenia  
w biznesie online w wyniku ich lepszej integracji 
cyfrowej. 

 

 

 

Wydarzenie upowszechniające 
w Lipsku, Niemcy 

Wisamar zorganizował wydarzenie 
upowszechniające 16 maja 2019 roku.  
W pierwszej części imprezy dyskutowano  
na temat korzystania z narzędzi online - 
prywatnie i w klasie, korzyści płynących  
z korzystania z narzędzi online, możliwości 
narzędzi online oraz barier w korzystaniu z nich 
u dorosłych. Po podejściu do tematu w opisany 
sposób, zaprezentowano wyniki pracy w ramach 
intelektualne projektu TAO - Program Szkoleń, 
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Poradnik dla edukatorów i aplikację TAO. 
W drugiej części wydarzenia testowano  
niektóre z narzędzi internetowych zawartych  
w Poradniku TAO. 
 
 

Wydarzenie upowszechniające 
w Schwerinie, Niemcy 

 
Odbyło się ono 7 maja w Schwerinie  
w Niemczech. Podczas spotkania 
zaprezentowano ideę projektu TAO  
i opracowane w toku jego realizacji rezultaty. 
Druga część spotkania poświęcona była 
praktycznym aspektom wykorzystania 
rezultatów projektu, w tym wsparciu 
technicznemu dla aplikacji. 
 
 

 

 

 

Wydarzenie upowszechniające 
w Sopocie, Polska 

Wydarzenie odbyło się 29 maja w SWPS Uniwer-
sytet Humanistycznospołeczny w SopocieKon-
ferencja była podzielona na trzy bloki  
tematyczne: Nowy program edukacyjny na rzecz 
zapobiegania demencji, Praktyczne narzędzia 
dla edukatorów do nauczania osób dorołsych 
 i starszych online ze szczególnym uwzględnie-
niem rezultatów wypracowanych w projekcie 
TAO oraz Metody stymulacji pamięci u osób 
starszych.  

 

 

 

 

 

 

Podsumowując, projekt TAO 
przyniósł trzy wymierne i bardzo 

praktyczne rezultaty, które 
naszym zdaniem są odpowiedzią 

na brak materiałów  
dla edukatorów osób dorosłych. 

Mamy nadzieję, że będą oni 
nadal korzystać z tych mate-

riałów, dzięki czemu edukacja 
osób w wieku 50+ będzie  

bardziej efektywna i jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca dla 

obu stron. 

 

Aby dowiedzieć się więcej  
o projekcie i uzyskać dostęp do jego 

rezultatów, zapraszamy  
do odwiedzenia strony internetowej 

projektu: 

www.tao.eu.com.pl 
 


