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"Zgłębiamy tajniki czytania i pisania.
Kurs blended learning"

rozwijania podstawowych umiejętności potrzebnych w
miejscu pracy i w codziennym życiu poprzez wprowadzenie
nauczania kontekstowego i kooperatywnego (umiejętność
pracy w zespole)
zrozumienia charakteru procesu socjalizacji/edukacji
technologicznej
zastosowanie matematyki w życiu codziennym
rozwijania umiejętności uczenia się,  motywowania do
nauki oraz pozostania w edukacji.

Z radością oznajmiamy, że kurs modułowy "Zgłębiamy tajniki
czytania i pisania. Kurs blended learning dotyczący
zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu w sytuacjach
życia codziennego oraz edukacji doskonalącej podstawowej
umiejętności" jest już dostępny na naszej stronie
internetowej: https://learnersmot2.eu/. 

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do stosowania i
tworzenia nowych metod pracy z osobami dorosłymi w celu:

Kurs składa się z 6 modułów, quizów oraz dobrych praktyk.

W tym numerze

"Zgłębiamy tajniki czytania 
 i pisania." Kurs blended
learning dla trenerów
Tworzenie aplikacji
internetowej dla osób
dorosłych o niskim
wykształceniu i niskich
kwalifikacjach
Spotkanie partnerów
projektu oraz następne
działania

LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners

https://learnersmot2.eu/
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Tworzenie aplikacji internetowej dla osób dorosłych o niskim
wykształceniu i niskich kwalifikacjach

Czytanie i pisanie
Pisownia
Matematyka
Rozwiązywanie problemów
Komunikacja

Partnerzy pracują obecnie nad kolejnymi rezultatami projektu. Jednym z nich jest aplikacja
internetowa zaprojektowana w celu wsparcia osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i o
niskim wykształceniu w zdobywaniu potrzebnej im wiedzy i podstawowych umiejętności. 
W aplikacji zostaną wykorzystane m.in. mechanizmy gier oraz mechanizmy myślenia, aby
zwiększyć zaangażowanie użytkownika i efektywność nauki. Wspomniane gry/ćwiczenia mają
na celu poprawę następujących umiejętności uczniów dorosłych:

Zostań z nami! Aplikacja będzie dostępna wkrótce na naszej stronie internetowej! 

Spotkanie partnerów projektu oraz następne działania
Partnerzy projektu spotkali się w Nikozji na Cyprze!
Po raz pierwszy partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście podczas międzynarodowego
spotkania partnerów projektu w Nikozji zorganizowanego przez EUROSUCCESS. Wspólnie
podjęli istotne decyzje w sprawie projektu i lepiej się poznali.  
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Partnerzy
 
 

Wkrótce partnerzy i eksperci
wezmą udział w działaniu
szkoleniowym w Lublanie, gdzie
przeprowadzą sesje szkoleniowe
dotyczące poszczególnych
modułów aplikacji internetowej,
którą wspólnie opracowują.
Szkolenie ma na celu
dopracowanie rezultatu projektu
przed udostępnieniem go
użytkownikom.
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