
 Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 

odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Proces rozwijania umiejętności i kompetencji jest długą podróżą. 

Ta ścieżka edukacyjna wymaga narzędzi, które wesprą 

i poprowadzą nas przez etapy tego procesu i ocenią stopień 

osiągnięcia naszych celów. 

Osobisty trener JIMINY jest napędzanym sztuczną inteligencją 

narzędziem, zdolnym do działania jako kompleksowe rozwiązanie 

zabezpieczające i wspierające cały proces uczenia się 

i podnoszenia kwalifikacji. Osobisty trener JIMINY jest w stanie 

zdiagnozować indywidualne potrzeby i zapewnić 

zindywidualizowaną ścieżkę uczenia. 

Innowacyjny charakter projektu JIMINY jest wyraźnie widoczny 
w nowoczesnej i efektywnej metodologii nauczania, którą 
konsorcjum projektu stosuje w celu wspierania grup docelowych 
- osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz 

dorosłych uczących się. 

Po podręczniku JIMINY przychodzi czas na opracowanie kolejnego kluczowego 

narzędzia dla ciągłego procesu uczenia się – Osobistego trenera JIMINY. 
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UPOWSZECHNIANIE 
 
Jak powszechnie wiadomo, 
upowszechnianie pełni kluczową rolę 
dla szerzenia wiedzy o pomyśle czy 
projekcie. Jeśli nie ma informacji, 
nikt nie wie jak postępują prace, 
a nawet, że pomysł lub projekt 
istnieje. 
 
Od ostatniego wydania biuletynu 
informacyjnego w kwietniu 2020 r. 
poczyniono wiele wysiłków w celu 
ciągłego upowszechniania projektu 
JIMINY. 
 
Nawet w obecnych okolicznościach 
związanych z pandemią COVID-19, 
upowszechnianie było ciągłe 
i dostosowane do tak odmiennej 
rzeczywistości. 
 
Strona JIMINY na Facebooku jest 
źródłem użytecznych postów 
ukazujących misję i cele JIMINY, 
z ciekawymi i przydatnymi artykułami 
o inteligencji emocjonalnej, 
świadomości cyfrowej czy 
przedsiębiorczości. 
 
Jest to wspólne przedsięwzięcie 
partnerów projektu. 
 
Śledź nas na Facebooku 
www.facebook.com/jiminy.erasmus 
 
 

Lokalne artykuły są również źródłem 
istotnych informacji 
i upowszechniania w każdym 
z krajów partnerskich. 
 
Pierwszy artykuł został opracowany 
we wrześniu i skupiał się na głównych 
tematach i rezultatach, takich jak 
podręcznik JIMINY, inteligencja 
emocjonalna, świadomość cyfrowa 
i przedsiębiorczy styl życia. 
 

“Edukacja jest podróżą nie 
celem.” 

 
3 SPOTKANIE PROJEKTU JIMINY 
 
W kontekście światowej pandemii 
COVID-19, partnerstwo JIMINY 
utrzymuje regularną współpracę 
online i wykorzystuje odpowiednie 
narzędzia online do wirtualnych 
spotkań, zapewniając właściwą 
realizację projektu. 
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