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AGE:WISE
Pomiędzy Pokoleniami
Twarzą W Twarz:
Integracja Seniorów Przez Edukację

CELE

REZULTATY
RAPORT Z BADAŃ
RAPORT Z BADAŃ zawierający przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji międzypokoleniowej i wskazujący nowe kierunki działań.
Ponadto raport przedstawia ocenę specyficznych potrzeb edukacyjnych seniorów.

Wspieranie seniorów w rozpoznawaniu ich osobistych, cennych kompetencji i wiedzy; w ten sposób mogą
oni odzyskać pewność siebie w sferach wykraczających poza karierę
zawodową.

PLATFORMA INTERNETOWA

Umożliwienie seniorom wcielenia się w
role nauczycieli i przekazania swojej cennej wiedzy młodszym pokoleniom.

PAKIET TRENERSKI

O PROJEKCIE
AGE: WISE dąży do wypełnienia stale rosnącej luki pomiędzy Pokoleniem Z a seniorami poprzez promowanie uczenia się nie
tylko wspólnie, ale tez od siebie i o sobie
nawzajem w ramach edukacji międzypokoleniowej.
Poza upowszechnianiem edukacji międzypokoleniowej, celem jest również motywowanie seniorów do przyjęcia roli nauczycieli, dlatego też AGE: WISE zapewnia
im szkolenia umiejętności autorefleksji, narzędzia oraz pewność siebie do
rozpoczęcia nauczania.

Cyfrowe,
internetowe
NARZĘDZIE
DO
SAMODZIELNEJ
REFLEKSJI
pomagające
seniorom podnieść świadomość ich własnych
zasobów i kompetencji. Platforma zawiera FILMY
PREZENTUJACE HISTORIE SUKCESU seniorów,
tak aby zmotywować inne osoby starsze do
przejęcia roli nauczycieli i dostarczyć im cennych
wskazówek oraz inspiracji dotyczących realizacji
projektów międzypokoleniowych.

PAKIET TRENERSKI zawiera CURRICULUM dla
KURSU SZKOLENIOWEGO dla seniorów, a także
WSKAZÓWKI dla placówek edukacji dorosłych,
dotyczące praktycznych aspektów niezbędnych w
realizacji projektów edukacji międzypokoleniowej.

PAKIET NAUCZANIA
Oferowanie wskazówek dotyczących
wdrażania działań międzypokolenio
wych, co przyczynia się do zwiększania
świadomości na temat mniej konwen
cjonalnych aktywności edukacyjnych.

PAKIET NAUCZANIA dla KURSU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLENIOWYCH zawiera pięć modułów
dotyczących nauki tego, w jaki sposób uczyć innych. Wszystkie materiały są dostępne online bez
ograniczeń.

