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Co to jest Comp-Up?
COMP-UP to europejski projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest aktualizacja kompetencji specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych (AEP), którzy
wspierają uczące się osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach w procesie poprawy umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności informatycznych. Ponadto, COMP-UP oferuje tym specjalistom możliwość utrzymania motywacji tej grupy docelowej
poprzez gromadzenie już zrealizowanych z powodzeniem projektów w tej dziedzinie.

Co planujemy zrealizować w ciągu dwóch lat trwania projektu?
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Aby odpowiedzieć na potrzeby zidentyfikowane i podkreślone w badaniu umiejętności
osób dorosłych przeprowadzonym przez PIAAC, które pokazuje, że 70 milionów Europejczyków boryka się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania, obliczeniami i korzystaniem z narzędzi cyfrowych w życiu codziennym ...
… COMP-UP rozwinie swoje rezultaty (wszystkie dostępne w języku włoskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, węgierskim, hiszpańskim, szwedzkim) w następujący sposób:
 Zbiór narzędzi COMP-UP będzie zbiorem już opracowanych europejskich i krajowych projektów, narzędzi
i metodologii w dziedzinie motywacji i oceny umiejętności
 Program szkolenia COMP-UP zapewni kompetencje
dla AEP w celu opracowania skutecznych strategii pomocy, wskazówek i motywacji dla nisko wykwalifikowanych dorosłych osób uczących się oraz korzystania
z narzędzi oceny umiejętności w zakresie umiejętności
czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych
 Strona internetowa COMP-UP / biblioteka webinarów będzie zawierać wszystkie opracowane materiały
i rezultaty
 Zestaw motywacyjny COMP-UP będzie praktycznym
zasobem dla AEP do realizacji warsztatów motywacyjnych dla nisko wykwalifikowanych dorosłych osób
uczących się, wraz z opisem krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzić działania
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Wszystkie opracowane materiały COMP-UP, które są skierowane głównie do pracowników AEP pracujących z osobami dorosłymi o niskich kwalifikacjach (zbiór
narzędzi, program szkoleniowy, biblioteka webinarów, zestaw narzędzi motywacyjnych) będą dostępne na stronie internetowej projektu.

Jestem specjalistą ds. Edukacji osób dorosłych, gdzie
mogę znaleźć więcej informacji?
Możesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności i rozwoju na
naszej stronie internetowej https://comp-up.erasmus.site/#
lub na Facebooku. Jeśli chcesz bezpośrednio zaangażować się
w projekt, ponieważ widzisz potencjał i możesz wykorzystać jego
wyniki w swojej pracy, nie wahaj się skontaktować z naszymi partnerami lokalnie, ponieważ będziemy organizować wydarzenia pod
koniec 2021 roku, aby zaprezentować wszystkie opracowane materiały, do czego serdecznie zapraszamy.

Lokalizacje:
Florencja, Graz, Almeria, Kristianstad, Miercurea Ciuc, Rzeszów.

Ile to będzie mnie kosztować?
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Komisji Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+, wszystkie rezultaty projektu będą
dostępne bezpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych.

Co się wydarzyło do tej pory?
Konsorcjum odbyło już pierwsze dwa spotkania, a zbiór narzędzi jest już sfinalizowany. Partnerzy pracują nad zapewnieniem tłumaczeń dla zbioru narzędzi, a także
opracowują moduły programu szkoleniowego, które będą dostępne do końca października 2020 r. Śledź nasze newsy, będziemy Cię informować!
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