
PROGRAM ERASMUS+  
 

ZMIENIA ŻYCIE, OTWIERA UMYSŁY! 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w 
dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2014-2020. Każdego roku z 
dofinansowania mogą skorzystać 
organizacje i szkoły, które potrzebują 
wsparcia do zorganizowania ciekawych i 
wartościowych inicjatyw. Program zakłada 
wprowadzenie innowacji w zakresie 
edukacji, szkoleń czy pracy z młodzieżą w 
całej Europie. Oferta jest skierowana do 
szerokiego wachlarza organizacji 
działających w różnych sektorach: 
edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia 
zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja 
dorosłych czy sport. Otwiera przed 
uczestnikami wspaniałe możliwości nauki, 
szkoleń, pracy, jak i wolontariatu 
zagranicą. Gorąco zachęcamy do 
współpracy!

 

GOLDEN LINKS – Edukacja Dorosłych 
 

Golden Links - bringing inclusion into 

multicultural teaching  

Opis projektu: 

Europa, w której żyjemy obecnie to już nie 
ta sama Europa naszych rodziców czy 
dziadków. To nieprzerwanie kształtująca 
się, dynamiczna społeczność, której 
przyświecają, jak wierzymy, te same 
wartości, co dawniej. Chcemy, by były one 
obecne na różnych płaszczyznach: 
lokalnych, regionalnych czy narodowych, a 
także w życiu każdego jako jednostki. 
Dzięki projektowi "Golden Links", który 
realizujemy w naszej europejskiej 
rzeczywistości, mamy nadzieję wpływać na 
systemy edukacyjne i społeczne w różnych 
ich wymiarach, na każdej z wymienionych 
płaszczyzn.  

Celem projektu jest zmierzenie się z 
wyzwaniami, przed jakimi stajemy w 
naszej codziennej pracy z dorosłymi, 
którzy różnią się od siebie na tle 
językowym, kulturowym czy religijnym. 
Wyzwania te dotyczą zarówno 
edukatorów jak i uczniów, dlatego projekt 
koncentruje się na obydwu grupach, 
których obecność i aktywność jest 
niezbędna przy procesie uczenia się i 

nauczania. Wierzymy, że, aby proces ten 
był skuteczny, obie strony muszą się 
dobrze rozumieć. Zależy to, w przypadku 
edukatorów, od ich otwartości oraz 
właściwego przygotowania. Mają oni do 
czynienia z uczniami z różnych środowisk, 
o nierzadko skomplikowanej przeszłości, 
co może prowadzić do nieporozumień, a 
także niezamierzonych efektów, z powodu 
braku wiedzy czy kompetencji 
międzykulturowych. Kolejnym problemem  
jest niewystarczająca wiedza edukatorów 
w zakresie samego procesu uczenia się, 
technik motywacyjnych, nowoczesnych 
technologii, social media oraz polityki 
oświatowej. Jesteśmy przekonani, że 
wszystkie wymienione czynniki są 
niezbędne, aby miał miejsce 
profesjonalny, dwustronny proces uczenia 
się i nauczania. 

 

        



DZIAŁANIA 
 

Planujemy przeprowadzić wachlarz 

szkoleń, m. in: "Otwarty nauczyciel, 

otwarty uczeń", "Nowoczesne technologie 

w nauczaniu", "Kompetencje 

interkulturowe edukatorów", "Edukacja 

dorosłych i rozwój lokalny", "Nowe trendy 

w nauczaniu dorosłych". Ponadto, podczas 

trwania projektu każdy z partnerów będzie 

przeprowadzał działania lokalne. ECM w 

tym celu angażuje edukatorów, uczniów, 

organizacje pozarządowe, szkoły i władze 

samorządowe. Nasze działania lokalne, a 

także ogólnopolskie, umożliwia nam 

rozległa sieć szkół, głównie z województw 

łódzkiego i mazowieckiego, z którymi od 

lat współpracujemy. Naszą grupę 

docelową stanowią przede wszystkim 

rodzice, którzy chcieliby podnieść swoją 

umiejętność czytania i pisania, a także 

kompetencje cyfrowe oraz 

międzykulturowe. Projekt umożliwia nam 

wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk, 

aby móc zapewnić jak najlepszą opiekę 

osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym.  

REZULTATY 
 

Rezultaty, jakie chcemy osiągnąć: 1. 

Zestaw wskazówek na temat tego, jak 

pracować z grupą dorosłych o  dużym 

stopniu różnorodności, szczególnie w 

zakresie nauczania pisania i czytania, 

języków obcych oraz kompetencji 

międzykulturowych i cyfrowych. 2. Zestaw 

narzędzi przydatnych zarówno online jak i 

offline, skierowany do nauczycieli 

pracujących z osobami dorosłymi. 

Będziemy dążyć do pozytywnej zmiany 

postrzegania relacji nauczyciel-uczeń, 

szczególnie w kontekście 

międzykulturowym oraz do uwzględnienia 

potrzeb, często niedostrzeganych, 

uczniów dorosłych. 

 

Europejskie Centrum Młodzieży 
www.ecm.edu.pl  
www.facebook.com/ecmlodz/ 
Łódź ul. Zakładowa 147 a                
42 617 13 88 
kontakt@ecm.edu.pl 
monika.luszczek@ecm.edu.pl 

✓ Wymiany młodzieży 
✓ Projekty edukacyjno-językowe 
✓ Warsztaty i szkolenia dla dorosłych 
✓ Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

 

www.ka204goldenlinks.com 
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