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Dlatego też istnieje wyraźny związek między zwiększaniem 

kompetencji cyfrowych a wysiłkami na rzecz tworzenia bardziej 

integracyjnych i spójnych społeczeństw. Wniosek jest taki, że 

zarówno nauczyciele dorosłych, jak i osoby poszukujące pracy 

muszą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. 

Podstawową umiejętnością każdej osoby do osiągania dobrych 

wyników w miejscu pracy i lepszej integracji w życiu społecznym 

i gospodarczym jest także inteligencja emocjonalna. 

Samoświadomość, samozarządzanie, motywacja, empatia 

i umiejętności społeczne są obecnie uznawane za czynnik sukcesu 

osobistego i zawodowego. 

Celem projektu JIMINY jest poprawa technik inteligencji 

emocjonalnej, świadomości cyfrowej i przedsiębiorczego stylu 

życia wśród członków grup znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji oraz edukatorów dorosłych. 

 

W dzisiejszych czasach niski poziom kompetencji cyfrowych może postawić osobę 

w niekorzystnej sytuacji, nie tylko na rynku pracy, ale podczas codziennego 

funkcjonowania w społeczeństwie. 
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Październik 2020 
 
Partnerzy projektu z Rumunii 
(ADES), Portugalii (Mindshift Talent 
Advisor), Polski (CWEP), Grecji 
(SYMPLEXIS), Hiszpanii (Innohub), 
Irlandii (CCS Digital Education) 
i Włoch (LABC), spotkali się po raz 
pierwszy w Curtea de Arges 
(Rumunia), aby rozpocząć pracę 
nad projektem i zaplanować 
najbliższe działania. 
 
Listopad 2020 
 
W celu wsparcia rozpowszechniania 
projektu uruchomiono stronę 
JIMINY na Facebooku i od tego 
czasu wszyscy partnerzy publikują 
cotygodniowe wpisy na tematy 
związane z inteligencją 
emocjonalną, świadomością 
cyfrową i przedsiębiorczym stylem 
życia, zarówno w języku 
narodowym jak i angielskim. 
Odwiedź stronę 
www.facebook.com/jiminy.erasmus  
 
 
Grudzień 2019 – Marzec 2020 
 
"Edukacja jest podróżą, a nie 
celem!" - to motto 
opracowywanego przez partnerstwo 
JIMINY modułowego poradnika, 
który ma na celu wspieranie 

rozwoju różnych technik 
doskonalenia: 
 
 Inteligencja emocjonalna, 

samoświadomość 

i samozarządzanie 

 Świadomość społeczna, 

zarządzanie społeczne, 

planowanie działań 

 Świadomość cyfrowa, 

umiejętności cyfrowe 

 Zasoby cyfrowe, media 

społecznościowe 

 Przedsiębiorczy styl życia, 

bezpieczne ekonomicznie 

decyzje 

 Samoodpowiedzialność, łączenie 

marzeń - umiejętności - 

możliwości, realizacja celów 

 Walidacja kompetencji, 

poczucia inicjatywy 

i przedsiębiorczości 

Punktem wyjścia do stworzenia 
podręcznika było przeprowadzenie 
przez partnerów badania 
aktualnego stanu wiedzy we 
wszystkich krajach 
uczestniczących. 
 
Kolejnym krokiem było 
zorganizowanie szeregu grup 
fokusowych z ekspertami 
i omówienie tematyki podręcznika. 
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