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Finalizacja rezultatów projektu

kursem "Zgłębiamy tajniki czytania i pisania" dla
nauczycieli osób dorosłych pracujących z osobami
dotkniętymi analfabetyzmem funkcjonalnym
aplikacją internetową dla osób dorosłych o niskim
wykształceniu i niskich kwalifikacjach
Biblioteką zasobów LearnersMot2, w której znajdują się
artykuły, publikacje, filmiki i inne otwarte materiały
edukacyjne dla nauczycieli osób dorosłych  

Z radością informujemy, że wszystkie rezultaty projektu są
już ukończone i zarówno nauczyciele osób dorosłych jak i
dorośli uczniowie mogą z nich korzystać!
Przez ostatnie dwa lata partnerzy projektu pracowali nad:

Wszystkie produkty projektu znajdują się na stronie
internetowej LearnersMot2: 
https://learnersmot2.eu/pl/o-projekcie
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W dniach 13-14 października 2022 r. w siedzibie Fundacji OIC Poland w Lublinie odbyło się
ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu. Tym razem partnerzy skupili się
na dopracowaniu materiałów i finalizacji działań, które realizowali przez cały okres
realizacji projektu. Dyskutowali na temat osiągniętych celów oraz znaleźli chwilę na
zwiedzanie pięknego miasta. 

Cieszymy się, że możemy być częścią projektu LearnersMot2 oraz że mogliśmy dzielić się
naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi! Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się

ponownie realizując nowe projekty!

Organizacja warsztatów, kursu w formule blended-
learning oraz wydarzeń upowszechniających

Warsztaty prowadzone przez uczestników szkolenia w Lublanie. Trenerzy podczas sesji
przekazują zdobytą na szkoleniu wiedzę edukatorom z krajów partnerskich. 
Kurs w formule blended-learning składający się z warsztatów z trenerem, samodzielnej
nauki oraz testowania opracowanych produktów projektu.
Wydarzenia upowszechniające organizowane w każdym kraju partnerskim. Celem tych
wydarzeń jest promocja rezultatów projektu wśród grupy docelowej.

Na zakończenie realizacji projektu partnerzy planują lub już organizują następujące
wydarzenia:
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3.
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Jeśli jesteś nauczycielem osób dorosłych i szukasz okazji do rozwijania

swoich umiejętności, odwiedź strony internetowe i social media partnerów
projektu i skontaktuj się z nimi, aby wziąć udział w wydarzeniach!

Ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów
projektu
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