
PARTNERZY

 

6 partnerów z 5 krajów UE

"Zgłębiamy tajniki czytania i pisania.
Kurs w formule blended-learning
dotyczący zapobiegania analfabetyzmowi
funkcjonalnemu w sytuacjach życia
codziennego oraz edukacji doskonalącej
podstawowe umiejętności"

Aplikacja internetowa dla osób dorosłych
o niskich kwalifikacjach 
i niskim wykształceniu 

Biblioteka zasobów LearnersMot2
zawierająca materiały edukacyjne dla
nauczycieli osób dorosłych

Learnersmot 2  - webpage
 
 

Learners Mot 2 - Facebook
 

Creating a
continuous

supportive learning
environment 

for the 45+, low
educated and low

skilled learners
 
 

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

https://www.edensol.eu/en/index.html
https://www.upi.si/
http://www.utzo.si/en/
https://www.eurosc.eu/en/
https://www.ugd.edu.mk/
https://www.oic.lublin.pl/
https://learnersmot2.eu/
https://learnersmot2.eu/
https://www.facebook.com/Learners-Mot-2-102421268497592/
https://learnersmot2.eu/


PROJEKT
Projekt LearnersMot2 jest kontynuacją projektu
LearnersMot realizowanego w ramach
programu Erasmus+. Bezpośrednio adresowany
jest do nauczycieli osób dorosłych, a pośrednio
- do osób dorosłych o niskim wykształceniu 
i niskich kwalifikacjach. 
Głównym celem tego projektu jest zapewnienie,
że trenerzy osób dorosłych zdobędą wiedzę 
i umiejętności potrzebne do stworzenia
produktywnych i efektywnych środowisk
uczenia się dla osób dorosłych, których
kwalifikacje są poniżej wymogów zawodowych,
społecznych i kulturowych w codziennych
środowiskach nauki.

Rezultat 1: "Zgłębiamy tajniki czytania
i pisania" - Kurs w formule blended
learning dotyczący zapobiegania

analfabetyzmowi funkcjonalnemu w
sytuacjach życia codziennego oraz

edukacji doskonalącej podstawowe
umiejętności

Celem kursu jest zachęcenie do rozwijania 
 trwałej motywacji u osób dorosłych o niskim
poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach,
a także doskonalenie umiejętności zawodowych
trenerów osób dorosłych, umożliwiając im
tworzenie  środowiska edukacji pozaformalnej
dla swoich uczniów.

Kurs składa się z 6 modułów, zawierających
quizy i praktyczne ćwiczenia.
https://learnersmot2.eu/start-course.php?
lang=pl 

Rezultat 3:  Biblioteka zasobów
LearnersMot2

Biblioteka zasobów zawiera materiały
edukacyjne na otwartych zasobach takie jak
artykuły, publikacje, podcasty i filmiki w
różnych językach. Produkt ten służy jako
dodatkowe narzędzie do samokształcenia dla
edukatorów osób dorosłych pracujących z
osobami o niskim wykształceniu i niskich
kwalifikacjach.
https://learnersmot2.eu/learnersmot-
gym/resources

Rezultat 2: Aplikacja internetowa 
 dla osób dorosłych o niskim

wykształceniu i niskich
kwalifikacjach 

W aplikacji wykorzystane są mechanizmy z
gier oraz mechanizmy myślenia w kontekście
niezwiązanym z grami, aby zwiększyć
zaangażowanie użytkownika i efektywność
nauki. 
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CO ZROBILIŚMY

 

 
60 uczestników kursu w formule blended-
learning
6 wydarzeń upowszechniających
6 warsztatów
12 dobrych praktyk
4 newslettery
4 międzynarodowe spotkania partnerów 

motywowanie pracowników
zwiększenie umiejętności zawodowych
szkolenie nauczycieli

Ćwiczenia mają na celu poprawę umiejętności
uczniów dorosłych takich jak: czytanie i
pisanie, pisownia, matematyka,
rozwiązywanie problemów, komunikacja,
umiejętność uczenia się.  W aplikacji znajduje
się 180 ćwiczeń.
https://learnersmot2-
frontend.herokuapp.com/

REZULTATY PROJEKTU

 

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne 
za darmo na stronie internetowej

LearnersMot2!

https://learnersmot2.eu/start-course.php?lang=pl
https://learnersmot2.eu/start-course.php?lang=pl
https://learnersmot2.eu/learnersmot-gym/resources
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/

