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W tym numerze

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

LEARNERSMOT2
MOTIVATING ADULT LEARNERS

PIERWSZY NEWSLETTER 

Spotkania projektowe

W związku z pandemią COVID-19 partnerzy projektu
przeprowadzili trzy spotkania w formie zdalnej.
Pierwsze spotkanie - inauguracyjne - odbyło się 
w dniach 24-25 listopada 2020 roku.
Podczas spotkania partnerzy mieli okazję się lepiej
poznać, a także omówić założenie projektu i plany na
kolejne działania.

LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners
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"Zgłębiamy tajniki czytania i
pisania. Kurs w formule blended
learning dotyczący zapobiegania
analfabetyzmowi funkcjonalnemu
w sytuacjach życia codziennego
oraz edukacji doskonalącej
podstawowe umiejętności"

Kurs "Zgłębiamy tajniki czytania i pisania" jest integralną
częścią projektu LearnersMot2, będącego kontynuacją projektu
LearnersMot (www.learnersmot.eu), realizowanego w ramach
Programu Erasmus+. Niniejszy kurs jest skierowany głównie do
edukatorów dorosłych i ma na celu pomóc im zrozumieć
złożoność zjawisk analfabetyzmu i alfabetyzmu funkcjonalnego.
Składa się on z 6 modułów zawierających teoretyczne treści,
filmy wideo, praktyczne i interaktywne ćwiczenia oparte na
metodach cyfrowych. Moduły te zawierają treści dotyczące
społecznych, zawodowych i kulturowych obszarów życia, temat
motywacji, umiejętności liczenia oraz cyfryzacji i metod
cyfrowych w kształceniu osób dorosłych.
Zostań z nami! Kurs będzie dostępny online już wkrótce. 

Partnerstwo rozpocznie prace nad
aplikacją mobilną dla osób dorosłych
o niskim poziomie wykształcenia         
i niskich kwalifikacjach. Aplikacja ta
będzie powiązana z Ramami
Koncepcyjnymi i kursem "Zgłębiamy
tajniki czytania i pisania". Podobnie
jak pozostałe rezultaty projektu,
aplikacja ta ma na celu poprawę
podstawowych umiejętności osób
dorosłych.

   Następne działania
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