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Kurs treningowy M-Easy:
Matematyka jest prosta
Dołącz do nas i popraw swoje
umiejętności matematyczne
w innowacyjny sposób, korzystając
z aplikacji mobilnych i nauki online!

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź:
http://measy.lpf.lt/
https://www.facebook.com/projectMEasy/

Znaczenie i doskonalenie umiejętności matematycznych
Czy kiedykolwiek myślałeś, że umiejętności matematyczne są niezbędne
w codziennym życiu i na rynku pracy?
Wszędzie gdzie jesteś zaangażowany w rzeczywiste sytuacje możesz napotykać
pytania związane z obliczeniami i działaniami matematycznymi. Matematyka
jest ważna dla każdego i bez wątpienia może być interesująca i użyteczna.
Szkolenie M-Easy pomaga w nauce matematyki i rozwijaniu umiejętności
matematycznych przy użyciu urządzeń mobilnych i komputera. Możesz
korzystać z aplikacji w dowolnym momencie i miejscu - nawet w trybie offline,
więc nie potrzebujesz stałego połączenia z Internetem:
Pobierz aplikację M-Easy ze sklepu Google Play lub ze strony internetowej
projektu M-Easy: http://measy.lpf.lt/mobile_app.html
•

• Aby rozpocząć szkolenie online na komputerze, przejdź do strony
internetowej M-Easy i kliknij przycisk "Podnieś swoje umiejętności
matematyczne".
• Możesz uczyć się samemu lub przy wsparciu pedagoga, samodzielnie lub
w grupie. Wybór należy do Ciebie!

Główne etapy kursu szkoleniowego M-Easy
Rozpocznij naukę poprzez uważne przeczytanie
przewodnika ucznia.
Można go również pobrać i korzystać z niego w trybie offline.
Zostaniesz przeprowadzony przez cały kurs i dowiesz się jak
zacząć i jak z niego korzystać.
Oceń swoje umiejętności za pomocą narzędzia oceny
umiejętności matematycznych!
Zajmie Ci to około 50 minut. Po zakończeniu otrzymasz
szczegółowe informacje na temat 27 ważnych umiejętności
matematycznych, które mogą być potrzebne, aby poprawić lub
wziąć udział w bardziej rozbudowanym kursie nauki
matematyki.
Wykorzystaj e-Katalog do odświeżenia i udoskonalenia
podstawowej wiedzy matematycznej poprzez wykorzystanie
starannie dobranych i przetestowanych aplikacji na telefony
komórkowe. E-Katalog proponuje dwie możliwości dla
uczących się: możliwość wyboru umiejętności do poprawy
lub wypróbowania konkretnych aplikacji. Otrzymasz listę
aplikacji z opisem i linkami do pobrania i nauki.
Dla dalszego rozwoju osobistego użyj aplikacji mobilnej M-Easy
dedykowanej dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym
Android i ucz się matematyki rozwiązując zadania bazujące na
rzeczywistych sytuacjach. Aplikacja M-Easy składa się z zadań
obejmujących 21 kategorii takich jak zakupy, budżet, podróże,
wypoczynek i wiele innych inspirowanych rzeczywistymi
sytuacjami życiowymi. Dzięki tym odniesieniom będziesz gotowy
zastosować zdobytą wiedzę w swoim codziennym życiu!
Skontaktuj się z moderatorem poprzez kącik ucznia,
który umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie cennych
porad, dzięki którym kurs treningowy M-Easy stanie się
jeszcze większą przyjemnością!
Po ukończeniu kursu sprawdź swój postęp korzystając ponownie z oceny
umiejętności matematycznych.

