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Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz czwarty newsletter stworzony w ramach projektu 
M-Easy. Wcześniejsze wydania można znaleźć w sekcji News & Events na stronie internetowej 
projektu http://measy.lpf.lt/gallery.html. Jeśli interesuje Cię tematyka projektu, zachęcamy do 
udostępniania newslettera w mediach społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej. 
 
Najnowsze osiągnięcia w projekcie M-Easy 
 
Właśnie rozpoczął się ostatni rok projektu M-Easy i jesteśmy zajęci pracą nad dalszym 
rozwojem rezultatów projektu i przygotowywaniem testów (faza pilotażowa). Oto kilka nowości 
z naszej pracy: 

 e-Katalog: Każdy partner przeszukał i zidentyfikował istniejące aplikacje mobilne, które 
mogą być łatwo wykorzystane przez uczniów o niskich umiejętnościach 
matematycznych do samodzielnej nauki. Kolekcje z każdego kraju są dostępne na 
stronie internetowej projektu M-Easy: 

o Angielski e-Katalog 
o Włoski e-Katalog 
o Polski e-Katalog 
o Litewski e-Katalog 
o Cypryjski e-Katalog 

 
 Narzędzie oceny: Partnerzy opracowali 

narzędzie oceny dla uczniów, aby ocenić ich 
umiejętności matematyczne przed i po 
szkoleniu M-Easy. Narzędzie oceny jest 
prawie gotowe i jest obecnie tłumaczone na 
języki partnerskie. 
 

 Aplikacja mobilna: W tej chwili tworzona jest aplikacja mobilna. Wszystkie zadania 
aplikacji oparte są na rzeczywistych sytuacjach, takich jak pożyczki, operacje walutowe, 
gotowanie, naprawa domu lub prace budowlane, wynagrodzenia i wydatki, planowanie 
czasu... . Aby rozwiązać te zadania, potrzebna jest wiedza matematyczna. Jeśli uczący 
się nie wie, jak rozwiązać zadanie, może zobaczyć jak je wykonać, dzięki opcji 
wyjaśnienia zadania. Zadania są niepowtarzalne dlatego że, można użyć własnych 
danych do ich rozwiązania. Początkowa wersja zestawu aplikacji mobilnych została 
ukończona i można ją pobrać ze strony internetowej w celu przetestowania. Ostateczna 
wersja 22 aplikacji będzie dostępna w kwietniu 2019 roku. 
 

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE: 

Państwa członkowskie UE ustanowiły  

wzorzec według którego do 2020 r. co 

najmniej 15% dorosłych powinno 

uczestniczyć w uczeniu się przez całe 

życie. M-Easy odgrywa ważną rolę 

w dążeniu do tego celu, opracowując 

innowacyjne narzędzie do uczenia się 

dorosłych. 

http://measy.lpf.lt/gallery.html
http://measy.lpf.lt/e-directory.html
http://measy.lpf.lt/e-directory_it.html
http://measy.lpf.lt/e-directory_pl.html
http://measy.lpf.lt/e-directory_lt.html
http://measy.lpf.lt/e-directory_el.html
http://measy.lpf.lt/mobile_app.html
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 Szkolenie w środowisku wirtualnym: Obecnie opracowywane są kursy szkoleniowe 
dla krajowych etapów pilotażowych. 
 

 Poradnik dla nauczycieli osób dorosłych: Obecnie opracowuje się 5 modułów dla 
nauczycieli osób dorosłych. Otrzymają oni metodologię, plan lekcji i przewodnik, w jaki 
sposób uczyć dorosłych matematyki. 
 

Spotkanie partnerów w Wiedniu, Austria 
 
W dniach 6 i 7 grudnia 2018 r. Partnerzy M-Easy 
zorganizowali zimowe spotkanie partnerów 
w Wiedniu (Austria) w celu koordynacji oraz 
zaplanowania kolejnych kroków w ramach projektu 
M-Easy. Głównym celem spotkania było dokonanie 
przeglądu stanu aplikacji mobilnych do rozwijania 
umiejętności matematycznych i sfinalizowanie 
narzędzia oceny przed i po szkoleniu. 
 
Nadchodzące wydarzenia 
 
Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu M-Easy jest szkolenie, które odbędzie się 
w Palermo, Włochy (27-31 maja 2019 r.). 
 
Lokalne i krajowe wydarzenia upowszechniające i warsztaty społecznościowe są obecnie 
planowane i wkrótce zostaną ogłoszone przez partnerów M-Easy! 
  
 
 

Koordynator projektu 

Social Innovation Fund 

Litwa  

www.lpf.lt 

 

www.lpf.lt 

sif@lpf.lt  

Partnerzy projektu 
Danmar Computers 

Polska 

www.danmar-

computers.com.pl  

CARDET  

Cypr 

www.cardet.org  

die Berater 
UnternehmensberatungsGmbH 
Austria 
www.dieberater.com  

Vizuali, UAB 

Litwa 

www.vizuali.lt  

Kaunas Region  

Educational Centre 

Litwa 

www.centras.krs.lt  

Centro per lo Sviluppo  

Creativo Danilo Dolci 

Włochy 

www.danilodolci.org  

Kontakt:: http://measy.lpf.lt/          https://www.facebook.com/projectMEasy/           E-mail: sif@lpf.lt  
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