Koordynator projektu
Social Innovation Fund, Litwa
http://lpf.lt/

Partnerzy projektu:
Danmar Computers, Polska
www.danmar-computers.com.pl

CARDET - Centre for the Advancement of Research &
Development in Educational Technology, Cypr
www.cardet.org

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Włochy
www.danilodolci.org

Kaunas Region Educational Centre, Litwa
www.centras.krs.lt

Vizuali, UAB, Litwa

Poprawa integracji nisko wykwalifikowanych
dorosłych poprzez rozwój ich umiejętności
matematycznych i wsparcie społeczności

www.vizuali.lt

Nr projektu 2017-1-LT01-KA204-035219
die Berater Unternehmensberatungs GmbH, Austria

http://measy.lpf.lt/

www.dieberater.com

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź:
http://measy.lpf.lt/
https://www.facebook.com/projectMEasy/
Lub skontaktuj się z nami: sif@lpf.lt
Wsparcie Komisji Europejskiej w realizacji tego projektu nie stanowi poparcia dla zawartych w nim treści, które
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Projekt M-Easy przyczyni się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”: zmniejszenie liczby
nisko wykwalifikowanych dorosłych z zakresu umiejętności matematycznych do 15%, zwiększenie
wskaźnika zatrudnienia do 75%; zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%.
Cele projektu:
• Poprawa umiejętności matematycznych nisko wykwalifikowanych dorosłych w tym migrantów,
uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl dzięki zastosowaniu innowacyjnych aplikacji mobilnych
• Poszerzenie i rozwinięcie kompetencji nauczycieli osób dorosłych poprzez przeprowadzenie szkolenia
ICT dla osób o niskich kwalifikacjach
• Wzrost zaangażowania lokalnych społeczności w wspieraniu inkluzji i integracji osób dorosłych
• o niskich kwalifikacjach poprzez edukację i naukę.

Grupy docelowe:
• Nisko wykwalifikowani dorośli w tym migranci, uchodźcy oraz osoby ubiegające się o azyl
• Nauczyciele osób dorosłych, zajmujący się szkoleniem umiejętności matematycznych osób o niskich
kwalifikacjach
• Nauczyciele osób dorosłych zajmujący się edukacją społeczną.

Trzy rezultaty intelektualne projektu:
1. Kurs szkoleniowy M-Easy w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych.
Kurs szkoleniowy jako otwarty zasób edukacyjny oferuje możliwość nauki za pomocą dwóch mediów
cyfrowych: jednym z nich jest aplikacja na urządzenia mobilne, a drugi jest dostępny online na stronie
internetowej opartej na wirtualnym środowisku nauczania. W skład kursu wchodzą:
• Zbiór aplikacji mobilnych zestaw 21 aplikacji mobilnych opartych na innowacyjnym podejściu do
rozwiązywania problemów i umożliwiających rozwijanie umiejętności matematycznych
• e-Katalog - zbiór istniejących aplikacji mobilnych powiązanych z podstawowymi umiejętnościami
matematycznymi

• Kącik ucznia dający dostęp do kontaktu z nauczycielem w celu zadawania pytań
• Ocena umiejętności matematycznych umożliwiająca testowanie wstępnych i końcowych umiejętności
matematycznych
• Przewodnik dla ucznia zawierający krótki film instruktażowy, w którym krok po korku wytłumaczono,
w jaki sposób zarządzać nauką poprzez wirtualne środowisko uczenia się i aplikacje mobilne.
2. E-Toolkit dla nauczycieli osób dorosłych „Rozwijanie kompetencji potrzebnych do skutecznego
prowadzenia kursu szkoleniowego M-Easy”.
E-Toolkit zawiera zestaw internetowych materiałów metodycznych dla nauczycieli osób dorosłych, aby
pomóc rozwinąć im kompetencje, których potrzebują, aby pomóc nisko wykwalifikowanym dorosłym
w doskonaleniu ich umiejętności matematycznych. E-Toolkit składa się z pięciu powiązanych ze sobą
narzędzi edukacyjnych.
3. Warsztaty edukacyjne dla lokalnych społeczności „Sukces inkluzji i integracji osób dorosłych
o niskich kwalifikacjach poprzez edukację”
Warsztaty te są przeznaczone dla nauczycieli osób dorosłych w celu poszerzenia wiedzy na temat
szkolenia lokalnych społeczności i zaangażowania ich w promowaniu inkluzji i integracji osób dorosłych
o niskich kwalifikacjach poprzez uczenie się przez całe życie.

Ogólna metodologia dla wszystkich trzech rezultatów intelektualnych opiera się na otwartych
zasobach edukacyjnych (OZE) w celu promowania otwartego dostępu do opracowanych narzędzi
edukacyjnych.
Oczekiwany wpływ projektu przewiduje lepszą integrację osób dorosłych o niskich kwalifikacjach,
w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów, na rynku pracy i w społeczeństwie poprzez
edukację i zwiększenie ich umiejętności matematycznych o co najmniej 40%.

