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Finalizacja prac nad aplikacją
internetową dla osób dorosłych
o niskim wykształceniu i niskich
kwalifikacjach

czytania i pisania
pisowni
matematycznych
rozwiązywania problemów
komunikacji
uczenia się.

Partnerzy kończą prace nad aplikacją internetową, która
wkrótce będzie dostępna przez stronę internetową projektu
również w języku polskim. Angielska wersja aplikacji jest już
dostępna na stronie: https://learnersmot2-
frontend.herokuapp.com/ 

W aplikacji zostaną wykorzystane mechanizmy z gier oraz
mechanizmy myślenia w kontekście niezwiązanym z grami,
aby zwiększyć zaangażowanie użytkownika i efektywność
nauki. Gry/ćwiczenia mają na celu poprawę następujących
umiejętności uczniów dorosłych:
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LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners
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Znajdź nas!
Learnersmot 2  - strona
internetowa

 
Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Biblioteka zasobów LearnersMot2

Strategie motywacyjne 
Techniki uczenia się
Tworzenie treści
Ćwiczenia praktyczne
Metody ewaluacji
Technologia i narzędzia cyfrowe w edukacji dorosłych.

Ostatnim rezultatem projektu jest biblioteka zasobów, stworzona przez partnerów projektu
w celu wyposażenia edukatorów w materiały edukacyjne w zakresie następujących tematów:

Wszystkie te zasoby są darmowe i łatwo dostępne w Internecie. Wkrótce zostaną
umieszczone na stronie internetowej projektu:  https://learnersmot2.eu/.  
Bądź na bieżąco!

Szkolenie w Lublanie oraz następne działania
W maju 2022 partnerzy i nauczyciele osób dorosłych spotkali się w Słowenii, aby wziąć
udział w szkoleniu. Zorganizowali sesje szkoleniowe, prezentując moduły z kursu "Zgłębiamy
tajniki czytania i pisania" oraz wspólnie przetestowali aplikację internetową. Mieli także
okazję zwiedzić piękną Lublanę!

Projekt nr 2020-1-ES01-KA204-081775 
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
 

Partnerzy
 
 

lokalne warsztaty, podczas których
uczestnicy szkolenia w Lublanie
będą dzielić się zdobytą wiedzą
kurs w formie blended dla
nauczycieli osób dorosłych,
składający się z sesji z osobą
prowadzącą oraz samodzielnego
uczenia się.

W związku z tym, że czas realizacji
projektu powoli się kończy, partnerzy
planują lub już organizują wydarzenia
rozpowszechniające projekt:

Więcej informacji na temat warsztatów 
i kursu w formie blended znajdziesz na
Facebooku LearnersMot2 oraz na mediach
społecznościowych partnerów projektu. 
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