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Wideo w procesie edukacyjnym (2018-2020) to Strategiczne
Partnerstwo w dziedzinie Kształcenia Osób Dorosłych w ramach
unijnego programu Erasmus+.

GRUPA
DOCELOWA

CEL

Specjaliści/edukatorzy pracujący z

Poszerzenie oferty zajęć w ramach

grupami o ograniczonych

kształcenia osób dorosłych o

możliwościach, obniżonych

aktywności wykorzystujące różne

kwalifikacjach i osobami społecznie

formy tworzenia filmów, zarówno

wykluczonymi.

jeśli chodzi o metodologię, jak i ICT.

INNOWACYJNE

1. Skupienie się na konkretnych narzędziach pracy edukacyjnej z osobami
dorosłymi o specyficznych potrzebach.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby niewykwalifikowane i niemające
doświadczenia; zastosowanie technik audiowizualnych wzmacnia
przekaz, ułatwia proces nauczania i uczenia się oraz daje możliwość
rozwinięcia umiejętności cyfrowych.
3. Rzetelna ocena i krytyczne podejście do wybranych technik.
4. Ścisła współpraca organizacji stosujących formy audiowizualne w
codziennej pracy z tymi, które specjalizują się w metodologii nauczania.

Pomysł zawiązania partnerstwa zrodził się w trakcie projektu
„Nowatorskie metody edukacji dorosłych dla przyszłości Europy”
(Erasmus+). To wtedy dostrzegliśmy potencjał zastosowania
treści audiowizualnych w pracy z osobami o obniżonych
kwalifikacjach, także tych cyfrowych.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Raport: szczegółowy opis różnorodnych metod i technik związanych z
kształceniem dorosłych, zwłaszcza grup osób o ograniczonych
możliwościach i kwalifikacjach.
Praktyczne przewodniki oparte na pilotażowych zajęciach z użyciem form
wideo. Przetestujemy narzędzia i metody wykorzystujące film w pracy z
grupami osób dorosłych o ograniczonych możliwościach; naszym celem
jest zebranie informacji, opinii, sugestii lub uwag, które pomogą nam
udoskonalić dane narzędzie/metodę.
Narzędzie online zawierające opis wybranych metod edukacyjnych
wykorzystujących formy wideo. Treści te będą opublikowane zarówno w
formie tekstowej (przewodniki, skrypty, podręczniki), jak i
audiowizualnej (tutoriale, prezentacje itp.)

JAK TO OSIĄGNIEMY?
4 międzynarodowe sesje warsztatowe z zakresu uczenia się, nauczania oraz
szkolenia dla pracowników/specjalistów, każda trwająca 5 dni
1 sesja (Cotopaxi): aspekty techniczne tworzenia materiałów wideo
dla celów edukacyjnych.
2 sesja (CIAPE): tworzenie wideo CV jako szansa na poprawienie
swojej sytuacji na rynku pracy dla osób o ograniczonych kwalifikacjach i
umiejętnościach.
3 sesja (Real Time): jak korzystać z wideo uczestniczącego – praca z
materiałem audiowizualnym nie jako elementem wspierającym proces
kształcenia, ale jako ośrodek tego procesu.
4 sesja (Magenta Consultoría): jak korzystać z krótkiego materiału
wideo podczas zajęć edukacyjnych.

Po zakończeniu każdej sesji wybrani
specjaliści przeprowadzą pilotażowe
kursy (np. warsztaty, szkolenia),
podczas których przetestują
narzędzia wideo w pracy z grupami
osób o organicznych możliwościach;
ich sugestie i uwagi pomogą nam
udoskonalić i dostosować programy
edukacyjne w ramach rezultatów 2 i
3.
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