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O porjekcie i jego celach

Projekt Erasmus+ COUNT ME IN - Improving Civiv Competences of adult learners throough

digital tools - (Poprawa kompetencji cyfrowych uczących się osób dorosłych poprzez

narzędzia cyfrowe) ma na celu wsparcie rozwoju oferty edukacyjnej na polu edukacji

dorosłych skoncentrowanej na celach kształcenia oraz odpowiedzialności i autonomii osób

uczących się; ponadto projekt promuje zastosowanie technologii w edukacji i procesach

partycypacji społecznej.

Spotkanie Startowe tego projektu

odbyło się w Turynie (we Włoszech)

w Instytucie Głuchych w dniach 12-13

grudnia 2017.

Nasze pierwsze sześć
miesięcy

 

W czasie trwania projektu partnerzy

opracują platformę online z

ogólnodostępnymi zasobami

edukacyjnymi. Będzie ona zawierać:

Bazę danych INTELIGENTNE

PROJEKTY EU

Bazę danych INTELIGENTNE

POMYSŁY

Bazę danych INTELIGENTNE ZMIANY

Kurs e-learningowy „Narzędzia

cyfrowe dla inteligentnego rozwoju”

dla trenerów pracujących z osobami

o specjalnych potrzebach

edukacyjnych oraz z młodzieżą;

opracowany w języku angielskim,

polskim, chorwackim, włoskim,

łotewskim, albańskim i

hiszpańskim

https://us13.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=12b2290065718dbb96908cc82&id=113cdcb138
http://countmein.eu/
http://countmein.eu/resources-for-educators/
javascript:;


Podczas pierwszego półrocza trwania

projektu COUNT ME IN ukończono bazę

danych projektów już wdrożonych w

krajach UE i tych w trakcie realizacji, w

sumie 32 karty. Będą one zamieszczone na

platformie SMART, narzędziu powstałemu

dzięki współpracy partnerów projektu,

które każdemu zainteresowanemu pozwoli

znaleźć materiały do nauczania i uczenia

się na temat podejścia, praktyk i rozwiązań

SMART. Kolejnym krokiem będzie

opracowanie bazy danych

INTELIGENTNYCH POMYSŁÓW - w celu jak

najlepszego zintegrowania platformy, a

zaproponowane rezultaty posłużą

rozwiązywaniu problemów lokalnych

społeczności, miejsc pracy lub życia

codziennego.

Oto materiał promocyjny COUNT ME
IN przygotowany przez partnera w

projekcie - DomSpain.

Kurs e-learningowy dla dorosłych

uczniów „Spraw, aby Twoja

społeczność była

mądrzejsza” opracowany w języku

angielskim, polskim, chorwackim,

włoskim, łotewskim, albańskim i

hiszpańskim

Następne spotkanie partnerskie
odbędzie się w Collegium Balticum w
Szczecinie (w Polsce) w dniach 24-25

lipca 2018.

Oto prezentacja COUNT ME IN
przygotowana przez Instytut
Głuchych z Turynu z użyciem
Znaków Międzynarodowych.

https://youtu.be/bEul5bSQGVM
http://countmein.eu/resources-for-learners/
https://youtu.be/bySoG0bUn80
javascript:;


Prezentujemy hashtag projektu Odwiedź naszą stronę!

Skontaktuj się z nami!

The European Commission support for the production

of this publication does not constitute an endorsement

of the contents which reflects the views only of the

authors, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the

information contained therein.
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