


Witamy w ostatnim numerze newslettera
Projektu INFLUENCERS!

INFLUENCERS: Koniec

Nasz projekt zbliża się ku końcowi i zostanie oficjalnie zamknięty 28 lutego, 2022 r. Była to
wielka 30-miesięczna a nie 2-letnia, jak wcześniej planowano, przygoda. Należy podkreślić,
że Projekt INFLUENCERS, otwarty 1 września 2019, zderzył się z pandemią Covid 19 więc
partnerzy mogli tylko raz spotkać się bezpośrednio podczas spotkania inauguracyjnego,
niestety nie było spotkań po zmianach w zespołach organizacji partnerskich; większość z
nas współpracowała ze sobą przez ponad dwa lata, nie spotkawszy się fizycznie ani raz…

Jednak nie zepsuło to relacji partnerskiej, dzięki której z powodzeniem doprowadziliśmy
projekt do finału!

Najświeższe wiadomości

Uczenie się, nauczanie i ćwiczenia (LTTA) finalnie wdrażano online w dniach od 21 do 23
września 2021, aby przeszkolić trenerów szkoleń z wykorzystania materiałów projektowych
w fazie pilotażowej i później, w szkoleniach prowadzonych w ich rodzinnych krajach.
Później, mając nadzieję na bezpośrednie wdrożenie pilotów, partnerzy czekali na możliwość
zorganizowania bezpośredniego spotkania. Finalnie zdecydowali się kontynuować pilotaż
online w styczniu 2022.

Poniższe materiały są zatem w trakcie pilotażu prowadzonego przez przedstawicielstwa
populacji docelowej:

- Curriculum (rozkład materiału) do kursu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonej
online, który koncentruje się na dostarczeniu wiedzy, budowaniu umiejętności i kompetencji
niezbędnych we wspieraniu młodzieży z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi
w tworzeniu następnej generacji przedsiębiorstw społecznych działających online  (IO1).

- Curriculum do materiałów szkoleniowych kursu znajomości mediów cyfrowych i mediów
społecznościowych, skierowanego do młodzieży z niepełnosprawnością li/lub chorobami
przewlekłymi (IO2).

- Program szkolenia inserwisowego (doskonalenie zawodowe) dla młodych pracowników,
wspierającego ich w korzystaniu z nowych środowisk e-learningowych, ujawniającego
potencjał przedsiębiorczości społecznej online dla młodzieży z niepełnosprawności i/lub



chorobą przewlekłą, oraz wyjaśniającego jak podejmować ważne kroki zabezpieczające
przed najczęstszymi zagrożeniami związanymi z działalnością prowadzona w środowisku
online (IO3).

- Portal e-learningowy jako tzw. one-stop-shop dostarczający natychmiastowy dostęp do
pełnego wachlarza opracowanych materiałów kursowych (IO4).

Ostatnie kroki

Aby zamknąć project, partnerzy zorganizują wydarzenia mnożnikowe, mające na celu
poszerzenie zasięgu jego rezultatów tak by informacje te trafiły do wszelkich
zainteresowanych stron, które mogą wdrożyć szkolenie INFLUENCERS w swoich
organizacjach.

Skontaktuj się z lokalnym partnerem-członkiem projektu partnerstwa INFLUENCERS, aby
poznać terminy takich lokalnie organizowanych wydarzeń?

Nie przegap tego!

Dołącz do nas na Facebooku klikając w link: https://www.facebook.com/influencersproject

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