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INNOWACYJNE NARZĘDZIA   
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  
 dla osób zagrożonych  

wykluczeniem społecznym



Projekt Nr: 2017-1-PL01-KA204-038727

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

DANE KONTAKTOWE 
PARTNERÓW:

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

DIMITRA 
EDUCATION & Consulting [Grecja]

email: euprojects@dimitra.gr

EDICT 
Educational and Technological Training [Cypr]

email: euprojects@editc.com

ERIFO
Vocational Educational Training [Włochy]

email: erifo@erifo.it

FEH
Fundación Equipo Humano [Hiszpania]

email: je.val@fundacionequipohumano.es

METROPOLISNET
European Metropolis Employment Network [Niemcy]

email: info@metropolisnet.eu

KOORDYNATOR:
SBŁ-ITeE
Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 
(Polska)
Website: http://www.itee.radom.pl
Email: katarzyna.slawinska@itee.radom.pl
Tel: 0048 48 364 93 27
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DZIAŁANIA PROJEKTOWE 
4 Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie w siedzibie 
ERIFO, Rzym 9-10 wrzesnia 2019 r.
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 Celem międzynarodowego projektu IntoDigits jest pomoc osobom dorosłym 
o niskich kwalifikacjach w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności. Jednym  
z głównych założeń jest wzmocnienie pozycji niskowykwalifikowanych dorosłych 

przez praktyczne wykorzystanie opracowanych 42 cyfrowych narzędzi wspierających rozwój 
kompetencji matematycznych i cyfrowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
Ramy kwalifikacji w obszarze umiejętności matematycznych i cyfrowych, 
dostosowanych do konkretnej grupy docelowej.

Program szkolenia w postaci 42 cyfrowych narzędzi dla trenerów zajmujących się 
rozwojem kompetencji matematycznych i cyfrowych.

Cyfrowe narzędzie do ewaluacji umiejętności matematycznych i informatycznych w 
powiązaniu ze skalą Aktywnego Obywatelstwa (skala AC).

Konsorcjum złożone z 6 partnerów pochodzących z różnych krajów (Polski, 
Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Grecji i Cypru) opracowuje m.in.: 

Czwarte  międzynarodowe 
spotkanie partnerskie,  

Rzym, Włochy
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W ramach partnerstwa opracowywane są obecnie 42 eksperymentalne i innowacyjne 
warsztaty dotyczące kompetencji matematycznych i umiejętności cyfrowych.  
Szczególny nacisk został położony na zaprojektowanie eksperymentalnych warsztatów, 
dzięki udowodnionemu sukcesowi tego podejścia w rozwoju umiejętności miękkich 
użytkowników. Przykładem zastosowania empiryczności jest użycie LEGO, jako 
narzędzia wspomagającego nauczanie obliczeń matematycznych dla dorosłych o niskich 
umiejętnościach, którzy reprezentują grupę docelową projektu Intodigits.
Te 42 warsztaty będą stanowić część przewodnika metodologicznego, który wesprze 
trenerów wytycznymi 
i ukierunkowanymi narzędziami do przygotowania i realizacji działań w zakresie 
przekazywania wiedzy matematycznej i cyfrowej. 

Przewodnik został zaprojektowany jako zestaw narzędzi obejmujący:

 ● Krótkie wprowadzenie do warsztatów
 ● szczegółowy opis warsztatu,
 ● podejmowane wyzwania i oczekiwane wyniki po zakończeniu warsztatów,
 ● instrukcje dla trenerów / mentorów, krok po kroku, dotyczące przygotowania i realizacji 

warsztatów, w tym przydatne zasoby (np. przykładowe szablony, łącza internetowe do 
zasobów, obiektów, filmów itp.) 

 ● zasoby potrzebne (zasoby ludzkie, tj. lider społeczności, obiekty tj. sala szkoleniowa i 
materiały szkoleniowe) do wdrożenia.

Począwszy od ram kwalifikacji w zakresie umiejętności numerycznych i ram kwalifikacji 
w zakresie umiejętności cyfrowych, określonych we wcześniejszych fazach projektu,  
6 partnerów opracowało warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów 
projektu.

Podczas międzynarodowego spotkania w Rzymie, zorganizowanego przez włoskiego 
partnera ERIFO, przeanalizowano warsztaty dotyczące umiejętności matematycznych. 
Ponadto wspólnie omówiono wytyczne dotyczące warsztatów o tematyce umiejętności 
cyfrowych.

Jest to kolejny, milowy krok w cyklu projektowania. Zgodnie z dobrze określonym 
harmonogramem przystąpimy do testowania narzędzi szkoleniowych w celu uzyskania 
informacji zwrotnych od trenerów i użytkowników, w celu udoskonalenia i uzupełnienia 
zdiagnozowanych luk kompetencyjnych. Dlatego w każdym z uczestniczących krajów 
zostanie przeprowadzony pilotaż na próbie dorosłych o niskich umiejętnościach, 
z wykorzystaniem materiałów przetłumaczonych na języki partnerskie  
w odniesieniu do narzędzi specjalnie przeznaczonych dla grupy docelowej.

Partnerstwo przewiduje, że do końca lutego 2020 roku, będzie można 
przygotować materiał na platformie internetowej Intodigits, która utworzy 
internetowy zestaw narzędzi z całym pakietem szkoleniowym. 

4 Międzynarodowe  
Spotkanie Partnerskie, Rzym, Włochy
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4 Międzynarodowe  
Spotkanie Partnerskie, 

Rzym, Włochy
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 Kolejnymi krokami jest ewaluacja 42 eksperymentalnych warsztatów oraz pilotaż 
na grupie docelowej projektu - nisko wykwalifikowanych dorosłych. Przewiduje 
się, że faza testów rozpocznie się w październiku.

Wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej zostanie zorganizowane  
w celu zapoznania z definicją koncepcji drabiny aktywnego obywatelstwa. Ponadto partnerzy 
zaprezentują interesariuszom, w jaki sposób należy korzystać z zestawu narzędzi projektu 
(działania i warsztaty na rzecz rozwoju kompetencji poszczególnych osób w zakresie 
umiejętności matematycznych i cyfrowych).

W kwietniu 2020 r. W Radomiu zostanie zrealizowane ostatnie międzynarodowe spotkanie 
partnerskie IntoDigits Project. Wszyscy partnerzy omówią działania pilotażowe i ostateczne 
zatwierdzenie narzędzia oceny cyfrowej. Drugiego dnia partnerzy wezmą udział w końcowej 
międzynarodowej konferencji naukowej.




