Co to jest QEduSen?

Koordynatorzy projektu

QEduSen jest projektem wielostronnym Grundtviga
realizowanym w ramach Programu Komisji Europejskiej
„Uczenie się przez całe życie”.

Universitat Jaume I
Senior Citizens’ University
Spain

Projekt realizowany jest przez 7 instytucji partnerskich z 7
krajów europejskich: Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Łotwy,
Polski, Węgier i Bułgarii. Czas realizacji projektu: 01.11.2011 30.10.2013.

Misja projektu:
Misją projektu jest opracowanie nowych celów, metod i strategii
niezbędnych do uaktywnienia seniorów i uruchomienia dla nich
oferty edukacyjnej mającej na celu podniesienie jakości ich
życia.
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Ocena narzędzi edukacyjnych
seniorów celem
poprawy jakości ich życia

Partnerzy
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
UNIVERSITY OF HELSINKI

Finland

PALMENIA CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION

http://www.edusenior.eu

Cele projektu:










Università delle LiberEta
del Fvg

ukazanie relacji między edukacją i jakością życia (QL)
i wyeksponowanie metodologii i modeli edukacji, które są
najbardziej odpowiednie do konkretnych potrzeb osób
uczących się, instytucji i kontekstu.
stworzenie narzędzi, które mogą zostać wykorzystane przez
instytucje i trenerów, do tworzenia, przebudowy oraz oceny
programów edukacji seniorów
stworzenie oferty europejskich modeli edukacji dla osób
starszych, które sprostają wymaganiom seniorów
i pokazanie najlepszych praktyk międzynarodowych
zaoferowanie badaczom podstaw naukowych do rozwoju
nowych narzędzi i metod nauczania w celu zwiększenia QL
ludzi starszych
wywi era n i e w p ływu n a i n stytucj e, d ecyd en tó w
i stowarzyszenia, żeby korzystać z edukacji jako narzędzia na
rzecz poprawy QL seniorów i społeczeństwa w ogóle
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518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
Personality socialization
research institute
of Rezeknes augstola
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Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
Poland

Assist Net EOOD
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Więcej informacji:
http://www.edusenior.eu
Kontakt:
edusenior@uji.es

projekt wielostronny Grundtviga

TREBAG
Property and Projectmanagement Ltd
Property and Projectmanagement Ltd

Hungary

Projekt jest realizowany przy wsparciu ﬁnansowym
Komisji Europejskiej. Informacje zamieszczone na ulotce
odzwierciedlają poglądy autora. Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji zawartych w ulotce.

Edukacja seniorów jest czymś odmiennym niż edukacja
ludzi młodych. W przeciwieństwie do młodych studentów,
seniorzy (powyżej 65 roku życia lub emeryci) nie studiują, by
zaspokoić swoje oczekiwania zawodowe, lecz z powodu
osobistych zainteresowań, potrzeby towarzystwa, adaptacji
i integracji z dzisiejszym społeczeństwem, potrzeby aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, a przede wszystkim z chęci
poprawy jakości życia poprzez proces uczenia się przez całe
życie. Edukacja staje się zatem sposobem na wzrost jakości
życia seniorów.

Edukacja
Zawartość

Kompetencje

Metodologie

Narzędzia

Metody, strategie i cele kształcenia seniorów powinny być
tak przeprojektowane, aby maksymalizować efektywność i we
właściwy sposób wpływać na społeczno-wychowawczą
działalność oferowaną osobom starszym. W konsekwencji
instytucje edukujące seniorów powinny mieć jakieś wsparcie
w realizacji tego zadania.

Wymiary, aspekty

EduSenior
Jakość
życia

Wskaźniki

 Przewodnik dla instytucji
edukacyjnych
 Narzędzia oceny jakości

W ramach tego projektu opracowane zostaną dwa różne,
ale komplementarne produkty. Pierwszym z nich będzie
przewodnik po podstawach edukacji seniorów i zakresie
strategii optymalizacji działalności instytucji edukacyjnych,
których dotyczy ta koncepcja. Drugim produktem będzie
zestaw narzędzi do oceny pomiaru jakości procesu kształcenia
oraz zalecenia prowadzące do zwiększenia poziomu jakości
życia seniorów.

Potrzeby seniorów
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Przewodnik będzie przeznaczony dla instytucji
(menedżerów, pracowników) i trenerów (nauczycieli), aby
zapewnić im pomoc w wykorzystaniu optymalnej strategii
skierowanej konkretnie do seniorów. Zestaw narzędzi być może
nie zaspokoi w pełni potrzeb oceny (wewnętrznej lub
zewnętrznej) placówki edukacyjnej, lecz będzie zawierał
zalecenia dotyczące poprawy zidentyﬁkowanych słabych
punktów. Projekt ma również na celu oddziaływanie na
poczynania decydentów i nauczycieli akademickich
(naukowców).

