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Konsorcjum zakończyło również prace nad IO2!

Mamy gotowe materiały Otwartych Zasobów
Edukacyjnych (IO1) (jak również testowanie           

 z grupą docelową), a teraz ukończyliśmy również

opracowywać Przewodnik dla Edukatorów Osób
Dorosłych (IO2). 

Niniejszy podręcznik ma na celu wspieranie

edukatorów osób dorosłych w wykorzystywaniu

OERów podczas szkoleń z dorosłymi osobami

uczącymi się, znajdującymi się w niekorzystnej

sytuacji. Zawiera on wyjaśnienie logiki OERów,

oceny i przydatne wskazówki dotyczące szkolenia. 

Dodatkowo, przygotowaliśmy atrakcyjną broszurę
skierowaną do defaworyzowanych osób uczących

się, z najważniejszymi wskazówkami finansowymi

(w formie „zawsze rób to” i „nigdy tak”) -

broszura ta będzie dystrybuowana przez

edukatorów w trakcie szkolenie lub przy innych

okazjach. 
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Najnowsze wiadomości

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
 Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Otwarte Zasoby
Edukacyjne (OER)
Materiał przewodni 

rozwój projektu

https://www.facebook.com/FIL-Finances-in-Everyday-Life-102470124673011/?modal=admin_todo_tour
https://fil.erasmus.site/


partnerstwo

Przydatność
Innowacyjność
Łatwość użytkowania

Partnerstwo przeprowadza testowanie IO2 z grupami
docelowymi!

Przewodnik jest testowany razem z Otwartymi Zasobami

Edukacyjnymi (w formie szkolenia). Przygotowaliśmy plan
testowania, pełny raport opisujący harmonogram oraz ankiety

ewaluacyjne. Pytania dotyczą różnych aspektów i cech

materiałów, takich jak: 

Następnie udostępnimy wyniki tych procesów (testowanie przez

grupy docelowe i ocena przez ekspertów zewnętrznych)                 

i weźmiemy je pod uwagę podczas przygotowywania

ostatecznej wersji Przewodnika! Wkrótce więcej informacji

znajdziesz w naszych mediach społecznościowych i na naszej

stronie internetowej! 
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