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Już prawie! 

W przeciągu 2 miesięcy do zakończenia projektu, 
wykonujemy ostatnie kroki, aby zakończyć projekt. 
Dodajemy kilka dodatkowych zasobów do programu 
szkoleniowego, który proponuje różne ścieżki wykor-
zystania materiałów opracowanych w ramach  
projektu. Zawartość Poradnika jest już gotowa i obec-
nie dostosowujemy jego projekt do ogólnej 
identyfikacji wizualnej projektu. Dodatkowo, ostatnie 
błędy aplikacji, które pojawiły się w testach, są elimi-
nowane.Wszyscy partnerzy są zajęci przygotowaniem 
wydarzeń uowszechniających w swoich krajach,  
na potrzeby których przygotowaliśmy ulotki, baner 
 i wspólną prezentację. 

 
 
 

Wydarzenie upowszechniające 
w Wielkiej Brytanii 

edEUcation jest współorganizatorem profesjonalnego 
wydarzenia sieciowego, które odbędzie się 12 
kwietnia 2019 roku w Carlton Towers, North 
Yorkshire, skupiającego instytucje szkoleniowe dla 
dorosłych i przedstawicieli biznesu z północnej Anglii. 
Celem jest wspólne zbadanie potencjalnego wpływu 
szkolenia dorosłych dorosłych online na lokalne 
przedsiębiorstwa i gospodarkę w ogóle. 
Przedstawiciele różnych organizacji szkoleniowych 
będą dyskutować o tym, w jaki sposób można 
poprawić ofertę szkoleniową dla dojrzałych dorosłych, 
stosując podejście TAO, podczas gdy przedstawiciele 
przedsiębiorstw będą zachęcać do zwiększenia 
udziału srebrnego pokolenia w biznesie internetowym 
w wyniku ich lepszej integracji cyfrowej. 

 

Wydarzenie upowszechniające 
w Niemczech (Lipsk) 

W dniu 16 maja 2019 r. Wisamar omówi  
z edukatorami z Lipska i regionu nauczanie i uczenie 
się przez Internet w kształceniu dorosłych. 
Wykorzystując wyniki projektu TAO, Wisamar chciałby 
nawiązać z innymi uczestnikami wymianę na temat 
kompetencji cyfrowych edukatorów i dojrzałych 
uczniów. Zamierza również aktywnie wykorzystywać 
niektóre z narzędzi online zapezentowanych  
 Poradniku TAO. 

 
 

IV spotkanie partnerów  
w Schwerinie, Niemcy 

Ostatnie spotkanie partnerów projektu TAO odbyło się 
w Schwerinie w dniach 4 - 5 lutego 2019 r. Podczas 
spotkania partnerzy szczegółowo przetestowali 
aplikację, zebrali informacje zwrotne i zgłosili błędy. 
Ponadto, partnerzy analizowali różne możliwości 
prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem zasobów 
opracowanych w ramach projektu w celu udzielenia 
zróżnicowanych porad w Programie szkoleń. Podczas 
całego spotkania partnerzy osiągnęli porozumienie  
w sprawie układu graficznego Poradnika. Wśród 
innych poruszanych tematów znalazły się: ogólne 
zarządzanie projektem i sprawozdawczość, ewaluacja 
i dyseminacja, które obejmowały również planowanie 
wydarzeń upowszechniających w krajach 
partnerskich.  

 


