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Comp-Up
MOTIVATE ADULTS TO IMPROVE 
BASIC COMPETENCES

COMP-UP to europejski projekt Erasmus+, którego celem jest podniesienie kompetencji 
specjalistów ds. edukacji osób dorosłych, którzy wspierają nisko wykwalifikowanych 
słuchaczy (pomagając im rozwinąć umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz 
umiejętności cyfrowe). COMP-UP oferuje edukatorom osób dorosłych podtrzymanie 
motywacji słuchaczy poprzez zebranie zrealizownych wczesniej projektów.

Co zostało osiągnięte w ciągu ostatnich miesięcy?

Zakończyły się prace nad  Zbiorem Narzędzi COMP-UP. Partnerzy mogli się więc skupić na 
opracowaniu  Programu Szkoleniowego, który będzie wspierał edukatorów osób dorosłych 
w ich pracy nad rozwojem strategii motywacji słuchaczy o niskich kwalifikacjach. Program 
składa się z 5 modułów, stworzonych przez partnerów:

	Moduł 1: Ocena kompetencji kluczowych
	Moduł 2: Techniki ułatwiające pracę
	Moduł 3: Podejścia integracyjne w edukacji osób dorosłych
	Moduł 4: Zaangażowane i motywacja
	Moduł 5: Budowanie sieci kontaktów

Czym jest COMP-UP?

https://comp-up.erasmus.site/wp-content/uploads/2020/10/Comp-Up-Tool-collection_EN.pdf
https://comp-up.erasmus.site/wp-content/uploads/2021/07/COMP-UP-IO2-Curriculum_final-with-interactive-links.pdf
https://comp-up.erasmus.site/
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W ramach Programu Szkoleniowego partnerzy stworzą też wprowadzające seminaria 
internetowe do każdego modułu. Materiały będa dostępne z napisami w języku: angielskim, 
włoskim, rumuńskim, niemieckim, polskim, węgierskim, hiszpańskim oraz szwedzkim.

Co dalej?

Obecnie zespół projektowy kończy prace nad Zestawem Narzędzi Motywacyjnych 
COMP-UP.  Bedzie on praktycznym źródłem wiedzy do realizacji warsztatów 
motywacyjnych dla dorosłych słuchaczy o niskich kwalifikacjach. Zestaw Narzędzi 
Motywacyjnych to szczegółowy opis działań, zasobów oraz metod wdrożenia materiału.  
Partnerzy zadbają o  zaangażowanie edukatorów do pilotażu opracowanych już wyników 
projektu.
Partnerzy uczestniczyli też w dwóch kolejnych spotkaniach projektowych, które – ze 
względu na restrykcje Covid-19 – odbyły się w formie zdalnej. Spotkania te, pomimo że 
odbyły sie w formie zdalnej, były bardzo owocne. Pod koniec czerwca rozpocznie się 
krótkoterminowe, wspólne szkolenie (również w trybie online). Partnerzy omówią pilotaż 
opracowanych materiałów projektowych. 
W następnym wydaniu naszego biuletynu opiszemy szczegółowo wydarzenia pilotażowe,  
z krajów partnerskich, a także opowiemy o szkoleniu, które odbędzie się w dniach 22 czerwca 
– 8 lipca 2021 r. Zachęcamy do bycia na bieżąco z nowymi ionformacjami nt. projektu 
COMP-UP! 

Jestem specjalistą w dziedzinie 
edukacji dorosłych - gdzie mogę 
znaleźć więcej informacji?
Więcej informacji na temat naszej działalności i rozwoju 
można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz 
na Facebooku. Jeśli dostrzegasz potencjał projektu  
i wiesz, jak mógłbyś wykorzystać jego rezultaty w swojej 
pracy, skontaktuj się z nami – w drugiej połowie 2021 
roku będziemy organizować wydarzenia, na których  
zaprezentujemy wypracowany materiał. Zapraszamy!

Miejsce:
Firenze, Graz, Almeria, Kristianstad, Miercurea Ciuc, Rzeszów.

Ile to kosztuje?
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Komisji Europejskiej, w ramach programu 
ERASMUS+, materiały projektowe będą darmowe dla wszystkich zainteresowanych osób.

https://comp-up.erasmus.site/#
https://www.facebook.com/compupmotivateadults

