
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

PROJEKTU
„Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla 

osób od 50 plus do nieskończoności!”



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 Numer i nazwa Działania: 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt realizowany jest przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku 

w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa



CELE GŁÓWNE PROJEKTU

 Poprawienie jakości życia uczestników poprzez uświadomienie 

znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi 

mocnymi stronami, co pozwoli na twórczą adaptację do wyzwań 

wynikających z kolejnych etapów życia. 

 Wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności przydatne nie tylko 

w ciekawym zagospodarowywaniu „czasu wolnego”, ale możliwe, że 

również w nowej fazie kariery zawodowej.



GRUPA DOCELOWA

 Uczestnikami projektu (UP) będzie 200 osób (160 kobiet, 40

mężczyzn), w wieku 50 lat i więcej, mieszkańców Gdańska, Sopotu, 

Gdyni i pow. gdańskiego, nowodworskiego, kartuskiego.



MOTYWACJE UCZESTNIKÓW                  

W KONTEKŚCIE WSPARCIA 

 Potrzeba bycia aktywnym

 Lęk przez starością i samotnością

 Potrzeba przynależności i działania dla innych

 Motywacja do wyjścia z domu i zadbania o siebie

 Chęć wyrwania się z kieratu domowych obowiązków

 Potrzeba wypełnienia wolnego czasu

 Chęć zdobywania wiedzy oraz gotowość do rozwoju poprzez poznanie 

własnych mocnych stron i talentów



REKRUTACJA

 Wnioskodawca:

1. zweryfikuje zgłoszenia pod kątem spełniania przez kandydatów 

kryteriów formalnych (dolny limit wieku, zamieszkanie we wskazanych 

miastach/powiatach),

2. będzie dążyć do zapewnienia wyższego niż to wynika ze statystyk 

odsetka mężczyzn w gronie uczestników, tj. 20%.

Specjalista ds. Rekrutacji i Wsparcia będzie organizował spotkania z UP i 

sprawował nadzór nad wypełnianiem dokumentów rekrutacyjnych. Po 

wypełnieniu dokumentów formalnych UP będą odbywać z nim 

indywidualne spotkania, aby dobrać zajęcia dopasowane do potrzeb i 

możliwości Uczestnika/Uczestniczki.



CELE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ



Zadanie 1: Talentownia

 Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania własnymi talentami w wieku 

50+, zgodnie z teorią identyfikacji i rozwijania talentów 

amerykańskiego Instytut Gallupa.

 Nabycie umiejętności przygotowania autoprezentacji i planowania 

działań w oparciu o posiadane talenty, z wykorzystaniem doświadczeń 

osobistych i zawodowych.

 Rozwinięcie kompetencji społecznych, związanych z nawiązywaniem 

współpracy, prezentowaniem własnych doświadczeń na forum grupy 

oraz inspirowaniem innych osób do działania.





Zadanie 2: Nowoczesne technologie                     

i codzienność – podstawy obsługi komputera             

i Internetu
 Celem warsztatów jest zapoznanie i nauczenie uczestników 

podstawowych funkcji komputera klasy PC oraz oprogramowania na 

nim zainstalowanego, a także możliwości, jakie daje dostęp do 

Internetu. Kurs ma służyć przełamaniu izolacji osób starszych przez 

ich uczestnictwo w otwartych miejscach spotkań w sieci. W celu 

wyrównania wiedzy pierwsze zajęcia będą służyły niwelowaniu barier 

wejścia, będą wyjaśniały podstawowe pojęcia i oswajały np. 

z działaniem przeglądarek, poruszone zostaną zagadnienia, które 

zmniejszają strach chociażby przed uszkodzeniem sprzętu albo 

„zrobieniem czegoś źle”, tak często występujących u seniorów.





Zadanie 2: Nowoczesne technologie                     

i codzienność – media społecznościowe          

i komunikacja przez Internet
 Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami, 

jakie dają social media. Na warsztatach uczestnicy poznają popularne 

programy związane z komunikacją przez Internet (Messenger, 

WhatsApp) oraz najczęściej używane media społecznościowe, takie 

jak Facebook. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne     

w życiu codziennym, aby mogli się w przyszłości komunikować 

z bliskimi.





Zadanie 2: Nowoczesne technologie                     

i codzienność – bank, zakupy                          

i bezpieczeństwo w sieci
 Zapoznanie uczestników z bankowością elektroniczną w oparciu 

o programy demonstracyjne banków działających na terenie Polski.

 Nabycie umiejętności dokonywania szeroko pojętych zakupów 

przez Internet z wykorzystaniem porównywarek cenowych.

 Zbudowanie świadomości bezpiecznego korzystania z sieci.





Zadanie 2: Nowoczesne technologie                     

i codzienność – urządzenia mobilne i biurowe

 Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawową obsługą 

komputerów jako urządzeń dotykowych, smartfonów, tabletów 

i urządzeń biurowych, takich jak drukarki i skanery. Celem zajęć jest 

również stymulowanie umysłu seniorów, między innymi poprzez 

multimedia, które nie tylko umożliwiają osobom starszym uzyskanie 

potrzebnych informacji, ale pozwalają przede wszystkim na kontakt 

z rodziną, rozwijanie pasji, edukują, dostarczają rozrywki. 

Umożliwiają również aktywny udział w życiu społecznym, podnoszą 

jakość życia seniorów.





Zadanie 3: Porozumiewanie się w języku 

ojczystym

 Celem zajęć teoretycznych i praktycznych jest wprowadzenie do 

świadomości słuchaczy wiedzy o pragmatycznych funkcjach języka, 

tym samym nauczenie zasad skutecznej komunikacji, w celu nie tylko  

uzyskiwania poczucia sprawstwa komunikacyjnego (werbalnego 

i pozawerbalnego), ale jednocześnie zapewnienia realizacji 

przynależności do grupy społecznej, z poszanowaniem reguł 

osobowych i indywidualizacyjnych rozmówców.





Zadanie 4: Języki obce – język angielski

 Dla poziomu 0 - opanowanie języka angielskiego w codziennych 

sytuacjach życiowych na poziomie docelowym do poziomu 0+/A1.

 Dla poziomu 0+ - opanowanie języka angielskiego w codziennych 

sytuacjach życiowych na poziomie docelowym do poziomu A1/A1+.

 Dla poziomu A1 - opanowanie języka angielskiego w codziennych 

sytuacjach życiowych na poziomie docelowym do poziomu A1+/A2.





Zadanie 4: Języki obce – język włoski

 Opanowanie języka włoskiego w codziennych sytuacjach życiowych na 

poziomie docelowym do poziomu 0+/A1.





Zadanie 4: Języki obce – język 

hiszpański

 Opanowanie języka hiszpańskiego w codziennych sytuacjach 

życiowych na poziomie docelowym do poziomu 0+/A1.



WSKAŹNIKI PRODUKTU

 Zarządzanie talentami – 260 osób

 Technologie informacyjno-komunikacyjne – 100 osób

 Komunikowanie się w języku ojczystym – 120 osób

 Języki obce – 160 osób



FORMALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

LISTOPAD 2018



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

ateneum.edu.pl Strona główna > Projekty > "Pełnia talentu w pełni wieku 

– program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do 

nieskończoności"

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/pelnia-talentu-w-pelni-wieku-

program-zdobywania-k/

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/pelnia-talentu-w-pelni-wieku-program-zdobywania-k/

