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Zapraszamy do lekturydrugiego Newslettera  
Projektu Influencers! 

 
 

Przypominajka: Czym jest projekt Influencers?  

INFLUENCERS to projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus +. Oficjalnie 
wystartował 1 września 2019 i angażuje 6 partnerów z Cypru, Francji, Niemiec, Irlandii, 
Polski i Portugalii. 

Konsorcjum pod kierunkiem niemieckiego koordynatora opracuje: 

- Program nauczania przedsiębiorczości społecznej online, który koncentruje się na 
budowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wspierania młodzieży żyjącej 
z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą w celu rozwijania internetowych 
przedsiębiorstw społecznych nowej generacji. (IO1) 

- Program nauczania w zakresie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i 
społecznościowych skierowanych do młodych ludzi z niepełnosprawnością i / lub 
przewleklymi chorobami. (IO2) 

- Program szkolenia zawodowego dla osób pracujących z młodzieżą, wspierający ich w 
korzystaniu z nowych narzędzi uczenia się online, ujawniający potencjał społecznej 
przedsiębiorczości online dla młodych ludzi z niepełnosprawnością i / lub długotrwałym 
schorzeniem oraz wyjaśniający, jak podjąć skuteczne środki ostrożności przeciwko 
najpowszechniejszym zagrożeniom internetowym (IO3) 

- Portal e-learningowy jako miejsce kompleksowej obsługi zapewniający natychmiastowy 
dostęp do pełnego zestawu opracowanych zasobów edukacyjnych. (IO4). 

Kim jesteśmy? 

Zespół projektu INFLUENCERS składa się z sześciu organizacji: 

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. 
(Niemcy, organizacja koordynująca):  
 
https://www.jfv-pch.de/ 

 

 
 
The Rural Hub (Irlandia):  

 
http://www.theruralhub.ie/ 
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Innovade LI (Cypr):  

 
https://www.innovade.eu/ 

 

 
 

 
 
Solution: Solidarité & Inclusion (Francja):  
 
https://asso-solution.eu/ 

 

 

 
 
 
Rightchallenge (Portugalia):  

 
https://rightchallenge.org/ 

 

 
 
 
Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety (Polska):  

 
http://aktywnekobiety.org.pl/ 

 

 

 

Co już zrobiliśmy? 

Ostatnie miesiące były intensywne, z uwagi na to, że konsorcjum rozpoczęło prace nad 
rezultatami projektu: 
 

- Odnośnie IO1:  
Koordynacja – nasz portugalski partner (Right Challenge) - Ostateczna wersja w 
języku angielskim powinna być gotowa do końca września. Na razie wersja testowa 
jest sprawdzana przez naszych lokalnych partnerów. Zebrane opinie umożliwiają 
dopracowanie programu nauczania i uzyskanie wysokiej jakości wyników. Program 
będzie dostępny online, na platformie eLearning, w październiku 2020 r. Lokalne 
wersje w językach niemieckim, greckim, francuskim, portugalskim i polskim zostaną 
udostępnione przed końcem roku. 
 
- Odnośnie do IO2:  
The Rural Hub (Irlandia) kieruje pracami wykonanymi w ramach tego rezultatu. 
Ostateczna wersja angielska jest obecnie w trakcie testowania wśród wybranych 
lokalnych ekspertów. Ich opinie pomogą zespołowi sfinalizować produkt, który 
powinien być gotowy do końca września i wkrótce potem wdrożony online za 

https://www.innovade.eu/
https://asso-solution.eu/
http://aktywnekobiety.org.pl/


 

pośrednictwem portalu INFLUENCERS. Podobnie jak w przypadku IO1, 
przetłumaczone wersje będą dostępne przed końcem roku. 
 
- Odnośnie IO3:  
niemiecki koordynator projektu opracowuje obecnie propozycję wartości dla 
doskonalenia zawodowego, która będzie podstawą do opracowania treści. Trzy 
organizacje będą zaangażowane w następujący rozwój materiałów szkoleniowych: 
Jugendförderverein Parchim / Lübz e.V. (DE), Rightchallenge (PT) i Stowarzyszenie 
Aktywne Kobiety (PL). 
 
- Odnośnie IO4:  
Projekt platformy edukacyjnej INFLUENCERS został zaproponowany przez 
INNOVADE (Cypr). Partner cypryjski pracuje obecnie nad opracowaniem 
funkcjonującego prototypu, gotowego do hostowania treści opracowanych w ramach 
IO1, IO2 i IO3. 
 

Jakie są następne kroki? 

Jak mogliście przeczytać powyżej, konsorcjum koncentruje się teraz na tłumaczeniu i 
dostosowywaniu treści IO1 i IO2 na języki narodowe projektu, aby zapewnić szerokie 
rozpowszechnienie zasobów projektu w całej Europie. Partnerzy z Niemiec, Portugalii i Polski 
będą pracować nad opracowaniem treści IO3, która zostanie wewnętrznie przetestowana 
przez organizacje partnerskie konsorcjum przed finalizacją, tłumaczeniem na języki narodowe 
i umieszczeniem na portalu eLearning. 

Gdy materiały zostaną opracowane i wdrożone online, w lutym 2021 r. (data do potwierdzenia) 
w Portugalii odbędzie się międzynarodowe szkolenie z udziałem młodzieży w celu 
przetestowania IO3. IO1 i IO2 zostaną przetestowane w każdym kraju partnerskim, zaś w 
testowaniu wezmą udział młodzi ludzie z niepełnosprawnościami lub chorujący przewlekle.  

 

Bądź na bieżąco! 

Znajdź nas na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/influencersproject 

Odwiedź naszą stronę: https://influencersproject.eu/ 
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