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Szanowny Panie, Szanowna Pani,
Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego biuletynu stworzonego w ramach projektu M-Easy.
Jeśli temat projektu Cię zainteresował, zachęcamy do dzielenia się biuletynem w mediach społecznościowych
oraz na twojej stronie.

Projekt M-EASY ma dwa cele:
1) Zapewnienie wysokiej jakości możliwości uczenia się opartych na technologiach ICT w celu poprawy
podstawowych umiejętności matematycznych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl
i migrantów;
2) Zwiększenie świadomości lokalnych społeczności na temat znaczenia pomocy edukacyjnej
dla nisko wykwalifikowanych osób dorosłych, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów.

Wytworzone zostaną trzy produkty intelektualne:
1) Szkolenie dla rozwijania umiejętności matematycznych "M-Easy”;
2) Zestaw narzędzi dla osób kształcących dorosłych "Rozwijanie kompetencji potrzebnych do skutecznego
prowadzenia szkolenia "M-Easy";
3) Materiały szkoleniowe dla warsztatów społeczności lokalnych "Sukces integracji i integracji osób o niskich
kwalifikacjach poprzez edukację".

Ogólna metodologia dla wszystkich 3 produktów intelektualnych opiera się na otwartych zasobach edukacyjnych
w celu promowania otwartego dostępu do opracowanych narzędzi edukacyjnych.
Ogólny spodziewany wpływ na osoby o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osoby ubiegające się o azyl,
migrantów, to ich lepsza integracja z rynkiem pracy i społeczeństwem poprzez edukację i podniesienie poziomu
umiejętności matematycznych co najmniej o 40%.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tego projektu nie stanowi poparcia dla treści,
która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Rozpoczęcie projektu M-Easy
Pierwsze spotkanie projektu M-Easy odbyło się
w Rzeszowie w biurze Danmar Compter. Przedstawiciele
wszystkich
organizacji
partnerskich
uczestniczyli
w dwudniowym spotkaniu 9-10 listopada 2017 r.
Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji
organizacji partnerskich, po którym nastąpiła dyskusja nad
koncepcją projektu i burza mózgów na temat wyników
intelektualnych z działaniami, które mają być wykonane
w cyklu projektu. Drugie posiedzenie skupiało się głównie
na planie upowszechniania i instrumentach komunikacji
dla partnerów. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem
dalszych etapów wdrażania O1 i dalszych punktów
działania.
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tego projektu nie stanowi poparcia dla treści,
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do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

