LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG
Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy
2013-1-PL1-GRU06-38713
Spotkanie grupy partnerskiej w Hiszpanii
Murcia, 3 – 4 Czerwca 2014
Organizator spotkania:
Fundación Universida Empresa Región de Murcia
Edif. ENAE – Campus de Espinardo, 30100 Murcia, Hiszpania
Raport ze spotkania
Trzecie spotkanie grupy partnerskiej zostało zorganizowane przez Fundación Universidad Empresa
Región de Murcia w Murcii, w Hiszpanii. Spotkanie odbyło się w terminie 3 – 4 Czerwca 2014
w Murcii. W spotkaniu wzięli udział regionalni/lokalni eksperci oraz przedstawiciele z grupy
partnerskiej. W terminie 4 czerwca uczestnicy projektu odwiedzili dobrą praktykę na Uniwersytecie
Popularnym w Kartagenie.
Lista uczestników spotkania w ramach projektu:
•
•
•
•

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Magdalena Wrzecion – Doradca zawodowy, Ilona
Wiącek – Specjalista ds. programów, Agnieszka Rozmus - Specjalista ds. programów;
The MRS Consultancy Ltd: Margaret Smith – Dyrektor, Roy Smith – Dyrektor;
Edupoli – Centrum usług szkoleniowych dla Dorosłych oraz Organizacji: Taina Paananen –
Kierownik projektów, Johanna Holmikari – couch, trener;
Fundacja działająca przy Uniwersytecie w regionie Murcia w Hiszpanii - Fundación
Universidad Empresa de la Región de Murcia - FUERM: Maria Consuelo Garcia Sanchez Kierownik Programów Międzynarodowych, Carlos Belmonte Fernàndez-Ballesteros Dyrektor Wydziału Badań Rynku.

Lista regionalnych / lokalnych ekspertów uczestniczących w spotkaniu:
- Przedstawiciele klasy seniorów na Uniwersytecie w Murcii
- Przedstawiciele Popularnego Uniwersytetu w Kartagenie
Cele spotkania były następujące:
- aktualizacja postępów projektu
- przygotowanie raportu cząstkowego
- przedstawienie lokalnej dobrej praktyki
- planowanie działań, które będą realizowane w najbliższych miesiącach
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Program wizyty:
Program
Spotkanie projektowe w Murcii, 3 – 4 czerwca 2014
Wtorek, 3 Czerwca

9.00 – 9.15

Przywitanie

9.15 – 11.00

Aktualizacja postępów projektu: działania i rezultaty
zrealizowane oraz zadania do wykonania
- Przedstawienie dokumentacji i rezultatów projektu.
Aneks 1.
- Raport cząstkowy: Omówienie zawartości raportu.
Aneks 2.

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

Przedstawienie klasy seniorów – Centrum szkoleniowe dla
osób 50 + na Uniwersytecie w Murcii. Aneks 3.

12.30 – 13.30

- Upowszechnianie rezultatów projektu: omówienie
zawartości strony internetowej projektu:
www.peopleover50plus.eu

- Rezultaty i działania

Środa, 4 Czerwca

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 16.30

Przedstawienie kwestionariuszy: partnerzy przedstawiają
kwestionariusze, opracowane przez partnerów, dotyczące
kluczowych kompetencji

08.30

Przejazd z hotelu do Kartageny

10.00 – 12.00

Wizyta na Popularnym Uniwersytecie w Kartagenie
Przedstawiciele Uniwersytetu przedstawili instytucję oraz
zakres działań i świadczonych usług. Uczestnicy wizytowali
klasy, warsztaty i budynek Uniwersytetu. Aneks 4.

12.00 – 13.30

Uzgodnienia partnerów dotyczące przyszłych działań –
certyfikaty mobilności. Partnerzy ustalili daty spotkań
bilateralnych oraz tematykę przyszłych spotkań

13.30 – 15.00

Lunch
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Prezentacje:
- Prezentacja Przedstawicieli Klasy Seniorów – dział szkoleniowy dla osób 50 + na Uniwersytecie
w Murcii. Aneks 3.
Uniwersytet w Murcii został utworzony 15 lat temu dla osób powyżej 55 roku życia i ma na celu
motywowanie do nauki. Kursy rozpoczęły się w terminie 1997 – 1998 w Murcii, w kolejnych latach
2002-2003 w Lorca oferując program szkoleniowy dla dorosłych oraz dając początek Klasie
Seniorów na Uniwersytecie w Murcii.
Klasa Seniorów jest programem nauczania na Uniwersytecie w Murcii dedykowanym dla osób
powyżej 50 roku życia, które z różnych powodów nie mogły podjąć nauki na uniwersytecie
we właściwym czasie, opuściły szkołę albo studia uniwersyteckie. Celem jest promocja rozwoju
osobistego oraz wartości uczenia się przez całe życie.
Program szkoleniowy Klasy Seniorów składa się z szerokiego zakresu materiałów z różnych
obszarów wiedzy. Celem jest zapewnienie edukacji opierającej się na następujących aspektach
życiowych: kulturalnych, naukowych, politycznych, społecznych.
Cele Klasy Seniorów:
Poprawa jakości życia osób 50 + poprzez wzrost wiedzy oraz perspektywę uczenia się przez całe
życie. Cel jest osiągany poprzez następujące cele specyficzne: zapewnienie studentom wiedzy,
procedur i metodologii koniecznej do właściwego rozwoju nauczania; promocja lepszego
rozumienia życia w społeczeństwie aby korzystać z oferowanych rozrywek (kulturalnych, fizycznych,
intelektualnych…); zapewnienie możliwości dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem w interakcji
z różnymi grupami pracowniczymi aby zdobyć nowe doświadczenie, które umożliwiłoby każdemu
uczestnikowi powrócić do społeczeństwa dzięki nowym umiejętnościom; wspomaganie adaptacji
osób dorosłych do szybkich zmian, co jest charakterystyczne w naszych czasach; sprzyjanie
współpracy z Uniwersytetem w Murcii.
Program nauczania składa się z czterech kursów, w ramach których można wybrać 10 przedmiotów
dowolnie. Jeden przedmiot jest przewidziany na 30 godzin szkoleniowych. Ponadto proponuje się
uzupełniające działania szkoleniowe: kursy komputerowe, kursy języka angielskiego. Studenci
powinni zapisać się na 8 przedmiotów podczas pierwszego roku nauki.
Przykładowe zajęcia, które mogą być realizowane w pierwszym roku nauki: antropologia, historia
architektury, ekologia, dbanie o zdrowie, obsługa komputera, ekonomia, tworzenie tekstów
literackich, wprowadzenie do wyrazu literackiego, biologia, muzyka.
Nowe projekty obejmują następujące działania: panel dyskusyjny, fotografia, organizacja
konferencji, wycieczek.
- Wizyta i przedstawienie prezentacji na Popularnym Uniwersytecie w Kartagenie. Aneks 4.
Uniwersytet Popularny rozpoczął swoją działalność w 1901r. w Oviedo. Uniwersytet Popularny
w Kartagenie został ufundowany w czerwcu 1931r. przez Pana Antonio Oliver Belmas (pedagog,
nauczyciel, poeta…) oraz Panią Carmen Conde Abellan (nauczyciel, poeta,…) oboje pracowali nad
rozwojem edukacji w Kartagenie.
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Cele nauczania:
 motywacja oraz ułatwienie wszystkim mieszkańcom dostępu do edukacji, szkoleń
oraz usług kulturalnych;
 rozwój osobisty oraz zbiorowy uczestników;
 zachęcanie do rozwoju indywidualnego (rola gender, edukacja z zakresu pokoju, zdrowie,
ochrona środowiska);
 promowanie udziału w strukturze społecznej, kulturalnej oraz politycznej;
 rozwój oferty szkoleniowej promującej zatrudnienie;
 umożliwienie społecznej integracji poprzez edukację oraz szkolenia, realizację programów
skierowanych do najbardziej defaworyzowanych grup społecznych;
 ułatwienie dostępu oraz użytkowanie nowych technologii, realizacja działań przeciw
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
Uniwersytet w Kartagenie organizuje różnorodne kursy oraz warsztaty:


Edukacja: oferta szkoleniowa obejmuje szkołę średnią, szkolenie zawodowe, dostęp
do wykształcenia Uniwersyteckiego dla osób w wieku od 25 do 45 lat.



Zakres szkoleń: kurs komputerowy, nowe technologie komunikacyjne, nauka języków
obcych.



Szkolenie wspierające zatrudnienie

Szkolenie opiera się na programach i działaniach, których celem jest udział uczestników
w szkoleniach mogących przyczynić się do znalezienia pozycji na rynku pracy:
 informacja i doradztwo;
 szkolenia zawodowe z zakresu specjalizacji wybranych na podstawie analizy rynku
oraz możliwości rozwoju siły roboczej;
 rozwój umiejętności bazowych: samoocena, autonomia, rozwiązywanie konfliktów,
komunikacja, praca w grupie;
 dodatkowe szkolenia z technik zdobycia zatrudnienia, doświadczenie zawodowe,
monitoring zatrudnienia, szkolenia i działalność rozrywkowa.


Działalność warsztatowa: rysunek, ceramika, rzeźba, warsztat tekstylny.



Nauka języków obcych: angielski, niemiecki.



Literatura warsztatowa: warsztaty w stowarzyszeniach na peryferiach miasta, warsztaty
w centrum kulturalnym



Cyfrowa umiejętność czytania i pisania: obsługa sieci , przetwarzanie obrazu, sieć społeczna



SAO - Orientacja i doradztwo szkoleniowe, usługi kulturalne i społeczne
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Uzgodnienia pomiędzy partnerami dotyczyły takich kwestii jak: terminy przyszłych spotkań,
omówienie zakresu raportu cząstkowego, uzgodnienia dotyczące dokumentacji oraz
zrealizowanych rezultatów.
WAŻNE DATY
Spotkania projektowe w krajach partnerskich
Daty spotkań grupy partnerskiej:
2 – 3 Września 2014 – Spotkanie w Finlandii
Daty spotkań bilateralnych:
4 – 5 Grudnia 2014 – Spotkanie w Wielkiej Brytanii
11 – 12 Marca 2015 – Spotkanie w Hiszpanii
Maj 2015 – Spotkanie w Polsce
Aneks 1

Documentation and outputs
Partnership meeting in Murcia 02 - 05 June
2014

Documentation and outputs in the project

short description of the
document

internal - only for
use of partners
who is responsible or external
for the preparation document
When

Documentation in the project

Meeting briefing

Report

Partners during each
mobility take minutes. A
written record of what is
said and decided at a
meeting. These are our
future plans. Thanks to
that we know what should
be done.
After every mobility the
report is prepared by host
organization. It is short
description of programme,
tasks that have been
realized during the partner
meeting.

All partners. It is a
written document
that all partners
sign.

internal - only for
use of partners,
accessible on
after each partner
the dropbox
meeting

Host organisation

internal,
accessible on
the dropbox

after each partner
meeting
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Evaluation of
participants
Programmes of the
partner meetings
List of attendance

Monitoring report

Memorandum/
Letters of support

The record from the
meeting with local
organizations
Certificates for
participants

Interim report

Final report

After every mobility
(good/poor features of the
project..) participants fill in
evaluation qiestionnaires.
Programmes are
documents prepared for
partner meetings
List of attendance is clear
On the page 45 Monitoring
is described. The
document supervises if the
project is going on as
planned. The 29 Mai I sent
you the document via email.

All participants of
the partner
meeting

Host organisation
Host organisation
The coordinator
prepares the
document on the
base of
information
provided by
partners.

Documents that inform us
about the cooperation with
local/regional
All partners
representatives
In case if partner from
Poland organises the
meeting with local/regional
representatives prepares
It is not obligatory
the record.
for all.
Certificates for participants Host organisation
All partners - each
partner
individuallly
prepares the
document. Key
points are
presented and
discussed during
the meeting in
Interim report
Murcia.
All partners - each
partner
individuallly
prepares the
document. Key
points are
presented and
discussed by
Final report
partners.

internal,
accessible only
for project
partners
internal,
accessible on
the dropbox

at the end of the
partner meeting
before the partner
meeting

internal

during the partner
meeting

internal

It is updated after
partner and
bilateral meetings

internal,
accessible on
the dropbox
external
document,
accessible on
the project
website

ready
It is prepared after
each
local/regional
meeting

internal

for The National
Agency

Deadline
30.06.2014.

for The National
Agency

Deadline

external
document,
accessible on
the dropbox and
the project
website, the
brochure

ready

Outputs

Glossary

Glossary with definitions

All partners
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Desk research

Questionnaires

The bank of tools

Desk research index
related to the situation of
People over 50 in the
context of education,
counseling of People over
50.

All partners

Questionnaires to evaluate
motivation of People over
50 to take part in general
education and their level
of key competences.
All partners
The bank of tools to
assess key competences
of People over 50 - tools
gathered from every
partner country. It can be
tests or simulation games
that evaluate the key
competences (for example
ICT skills, languages
skills, entrepreneurial
skills). Tools that exists in
your countries. That kind
of tools can be used by
(guidance) counsellors in
your countries.
All partners

Personal profiles

At each project partner
meeting you present us
good practices. It will be
presented on the website
in the form of the template
nr 1.
All partners
Documents provided by
People over 50. The target
group will give information
about their interests, future
plans connected with their
citizenship life in the IT
form: blogs, CD or by email. Information will be
added to the website.
Partners to decided to
prepare it in the form of
template nr 2.
All partners

Website of the
project

Website of the project

All partners

Brochure

Brochure

All partners

Good practice

external
document,
accessible on
the dropbox and
the project
website.
external
document,
accessible on
the dropbox and
the project
website, the
brochure

external
document,
accessible on
the dropbox and
the project
website, the
brochure
external
document,
accessible on
the dropbox and
the project
website, the
brochure

external
document,
accessible on
the project
website
external
document
external
document,
accessible on
the project
website
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Aneks 2

Partner project meeting in Murcia, 02 nd – 05th June, 2014

Progress report
The deadline to submit the progress report – 30.06.2014.
The link to the form is sent by the National Agency.
Questions in the report:
Please describe briefly the partnership activities undertaken and the results achieved so far.
- Kick-off meeting in Katowice, Poland
The seminar was arranged on the 27 th of November, 2013 in Katowice. Participants were
regional local experts, employees of the VLO and the Grundtvig Partnership project partners.
In the evening the cultural meeting took place. On the next day, participants of the project
visited the good practice in the Silesian Foundation of the Entrepreneurship Support in
Gliwice - the project „Active people over 60!”.
The goals of the meeting were as the following: to get to know each other with partners, to
share practices in the field of counselling (assessment tools for describing key competences),
methods of development of key competences, active forms of senior support (exchange of
information and the visit of the good practice), to introduce project partners to local group of
experts. The programme of the partner meeting (……)
- Partner project meeting in Leeds, the UK
The 2ndTransnational Partnership Meeting, Leeds, UK (dates 27 – 28 March 2013).
The programme of the partner meeting included: presentation by The MRS Consultancy Ltd –
“Working with the Over 50s in community learning and in the workplace.” ; presentation of
the representative of the Leeds City College – “Work in the Community to support the Over
50s” + Question and Answer session; Presentation by the Worker’s Educational Association –
leading provider of adult and community learning in the UK. www.wea.org.uk; general
project discussion with partners: confirmation of Letters of Support, glossary, dissemination –
review of logo and project website, other dissemination opportunities, initial ideas around the
construction of Questionnaires to evaluate the motivation of Over 50s and their use.
- Partner project meeting in Murcia, Spain
The programme of the meeting: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Activities at the regional/local level
- signing a Memorandum of Understanding on Cooperation and letters of support with
local/regional experts in partner countries
- information about the project is on the VLO website
- 23.10. 2013 the meeting in the VLO with local experts from the silesian region took place.
Project activities
- creation of a project website
- maintaining an e-mail contact between the partnership visits
- creation of the glossary
- preparation of the information for the desk research index
- partners work on the development of questionnaires, gather personal profiles of People over
50 – information will be added to the space to blog, ……..
- 2 reports from the partnership meetings
- evaluation form for all project meetings
- 3 lists of attendance
- 3 programmes of the meeting
- dropbox – partners decided to share materials via dropbox
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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