GrandExpertS Partners

University Erlangen-Nuremberg
Innovation in Learning Institute
Fürth, Germany, Coordinator
www.ili.fau.de

Contact
Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr.-Mack-Str. 77
D-90762 Fürth
Phone: +49. 9131.85.61110
Fax: +49. 9131.85.61138
Email: info.grandexperts@ili.fau.de

Foundation for Women’s Issues
Warszaw, Poland
www.kobieta50plus.pl

www.grandexperts-project.odl.org

Dublin City University
Dublin, Ireland
www.dcu.ie

BAGSO
Bonn, Germany
www.bagso.de

Art-Age
Amsterdam, Netherlands
www.art-age.nl

Tulip Foundation
Sofia, Bulgaria
www.tulipfoundation.net

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze mededeling geeft uitsluitend de mening van de auteur
weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

GrandExpertS is een internationaal, interdisciplinair samenwerkingsproject dat
wordt gefinancierd door de Europese
Commissie in het kader van het Erasmus
+ -programma.
Het project is bedoeld om senioren
met specifieke kennis en ervaring
in staat te stellen zelf digitale
leerinhoud te ontwikkelen.
Om hen zo goed mogelijk
voor te bereiden op hun
activiteiten als e-auteur,
worden ze opgeleid en
begeleid door multimediadeskundigen en trainers
in het volwassenenonderwijs.
Aan het einde van het project zal
al het ontwikkelde leermateriaal
worden gepubliceerd op een vrij toegankelijk platform en worden gedeeld
met geïnteresseerde senioren in heel Europa.
Aangezien digitale competenties bijdragen aan vaardigheden die de eigen
kracht van mensen en hun deelname aan
de samenleving vergroot, draagt het project bij aan het actief ouder worden op
latere leeftijd.

Online training
• voor vrijwilligers die inhoud willen creëren en leveren over hun
vakgebied of kennisterrein
• multimedia verrijkt met video's, interactieve oefeningen en meer
• de cursus behandelt onder andere schrijftechnieken, leren in een
digitale omgeving en multimediaproductie

Leer-management systeem
• sspecifiek aangepast aan de behoeften en wensen van
senioren als studenten en geschikt voor stationair en
mobiel gebruik

Set van e-learning modules
• onderwerpen betreffen het dagelijks leven van ouderen in
heel Europa
• getest door senioren
• vrij beschikbaar in verschillende talen

