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nido aquí, contenido aquí"
.

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el contenido del texto de un 
sitio mientras que mira su diseño. El 
punto de usar Lorem Ipsum es que 
tiene una distribución más o menos 
normal de las letras, al contrario de 
usar textos como por ejemplo "Conte-
nido aquí, contenido aquí".

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el ausar textos como por ejem-
plo "Contenido aquí, conSDFFD-
DFGFGSGF.
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Dorośli w 
Europie mają trudności 

w trzech głównych 
obszarach określonych przez 

Komisję Europejską jako 
podstawowe kompetencje: 

umiejętność czytania i 
pisania, kompetencje 

matematyczne i 
kompetencje cyfrowe. 

Biorąc pod uwagę 
tę niepokojącą sytuację, 

w App4Skills uważamy, że 
szkolenie mające na celu 

poprawę w tych obszarach, może 
stanowić częściowe rozwiązanie tej 

sytuacji. W naszym projekcie 
tworzymy narzędzie, które pozwala 

doskonalić podstawowe 
kompetencje użytkowników. 

Czy możesz nam 
pomóc?

Co to jest app4skills?

Znaczenie kształcenia dorosłych, 
które odbywa się w formie zabawy i 
w motywującym otoczeniu, jest 
niekwestionowane. Ludzie uczą się 
więcej, gdy mogą cieszyć się 
pozytywnym, motywującym, a nawet 
zabawnym środowiskiem 
edukacyjnym.

Dlatego partnerzy projektu stworzyli 
narzędzie w postaci aplikacji 
internetowej, które umożliwia 
dorosłym dostęp do otwartych, 
elastycznych i innowacyjnych treści 
do nauki, by poprawić m.in. ich 
umiejętności czytania i pisania oraz 
umiejętności cyfrowe.

Aplikacja będzie dostępna w 5 
językach: hiszpańskim, angielskim, 
włoskim, fińskim, tureckim i 
polskim.

Jak to działa?

Nowa aplikacja próbuje poszerzyć 
podstawową wiedzę, proponując 
różne zadania do wykonania, od 
przepisów kulinarnych, przez 
rękodzielnictwo, po porady 
ogrodnicze. Z App4Skills wierzymy, 
że możliwość uczenia się jak 

rozwiązać proste problemy, pomaga 
rozwijać się i doświadczać, oraz jest 
motywująca dla każdego, zarówno 
młodego, jak i dorosłego.

Dla kogo to jest?

Jest to bardzo wszechstronne 
narzędzie, które może być 
wykorzystywane zarówno przez 
profesjonalistów, którzy pracują w 
edukacji dorosłych i mogą je użyć  
by w zabawny sposób wzmocnić 
wiedzę dorosłych; jak również dla 
tych użytkowników, którzy chcą 
samodzielnie poprawić swoje 
podstawowe umiejętności.

Jaki jest cel App4skills?

Projekt App4skills ma przyczynić 
się, wraz ze strategią UE 2020, do 
rozwoju kluczowych kompetencji, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
znaczenia na rynku pracy i wkładu w 
spójne społeczeństwo, poprzez 
rozwój podstawowych umiejętności 
w kształceniu dorosłych (zwłaszcza 
umiejętności czytania i pisania oraz 
cyfrowych) oraz przyczynić się do 
zmniejszenia liczby dorosłych z 
niskimi umiejętnościami, które 
stanowią ryzyko zagrożenia 
wykluczeniem społecznym.

Jakie są cele tego narzędzia?

Konieczność promowania innowacji 
w rozwoju uczenia się dorosłych, 
dostosowywania procesu nauczania 
i uczenia się do zmian w 
społeczeństwie, głównie poprzez 
stosowanie aktywnych i opartych na 
współpracy metod, różnorodnych 
narzędzi oceny i integracji 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, prowadzi nas do 
zoferowania tego projektu, którego 
celem jest:

• Poprawa kreatywności, 
rozwiązywania rzeczywistych 
problemów w różnych kontekstach i 
rozwijania u słuchaczy zdolności 
tworzenia nowych potrzeb, 
zadawania pytań i dzielenia się 
odpowiednimi pomysłami.

• Poprawa postrzegania kwestii 
uczenia się matematyki przez 
dorosłych, poprawa umiejętności 
czytania i pisania oraz promowania 
swoich umiejętności cyfrowych, 
zwiększając ich zainteresowanie, 
motywację, elastyczność i 
wytrwałość w uczeniu się przez całe 
życie, korygowanie negatywnych 
postaw tradycyjnie związanych z 
nauką, takich jak brak pewności 
siebie, poczucie własnej wartości lub 
lęk.
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• Przygotowanie dorosłych do 
ciągłego i samodzielnego uczenia 
się, rozwijania krytycznego myślenia 
i promowania równości, spójności 
społecznej i aktywnego 
obywatelstwa.

• Promowania rozwoju zawodowego 
trenerów dorosłych w zakresie 
podstawowych umiejętności, 
zapewniając im nowe narzędzie do 
uczenia się dorosłych w nieformalny 
sposób.

Gdzie i kiedy będzie dostępna?

Narzędzie będzie darmowe, jest 
obecnie w fazie testowania, dlatego 
liczymy na to, że wszyscy chętni je 
przetestują i przekażą nam uwagi na 
temat ulepszeń, których 
potrzebujemy do wdrożenia. 
Wszystkie informacje można znaleźć 
na stronie internetowej:

Kto zaprojektował to narzędzie i dlaczego?

Innowacje technologiczne, które pojawiły się w naszym życiu w ostatnich 
dziesięcioleciu, przyniosły zmiany strukturalne, które zdecydowanie 
wpłynęły na praktycznie wszystkie obszary naszego życia.

Technologia zmieniła sposób, w jaki się odnosimy, nasze nawyki i styl życia, 
nasz sposób rozumienia i spędzania wolnego czasu, a także nasz sposób 
uczenia się i nauczania.

Z tego powodu Fundacja Juan de los Toyos opracowała wraz z 
organizacjami z pięciu innych krajów europejskich, założenia projektu 
europejskiego w Programie Erasmus+, odnoszącego się do strategii 
„Edukacja i szkolenie 2020”

Wśród organizacji uczestniczących są:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

Commission: literacy, mathematical competence 
and digital competence. For example, in Europe, 

olds have poor reading skills; and around 55 million 
adults between 15 and 65 years of age have literacy 

competences, the 2013 OECD Survey on Adult 
Competencies (PIAAC) found that 24% of European 

adults scored at (or below) level one in a scale of 

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.
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¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace demasia-
do tiempo que un lector se distraerá con 
el contenido del texto de un sitio mien-
tras que mira su diseño. El punto de usar 
Lorem Ipsum es que tiene una distribu-
ción más o menos normal de las letras, 
al contrario de usar textos como por 
ejemplo "Contenido aquí, contenido 
aquí". Estos textos hacen parecerlo un 
español que se puede leer. Muchos 
paquetes de autoedición y editores de 
páginas web usan el Lorem Ipsum como 
su texto por defecto, y al hacer una bús-

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, 
el texto de Lorem Ipsum no es sim-
plemente texto aleatorio. Tiene sus 
raices en una pieza cl´sica de la 
literatura del Latin, que data del año 
45 antes de Cristo, haciendo que 
este adquiera mas de 2000 años de 
antiguedad.

Richard McClintock, un profesor de 
Latin de la Universidad de Hamp-
den-Sydney en Virginia, encontró una  
en un pasaje de Lorem Ipsum, y al 
seguir leyendo distintos textos del 
latín, descubrió la fuente indudable. 

Lorem Ipsum viene de las secciones 
1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus 
Bonorum et Malorum" (Los Extremos 
del Bien y El Mal) por Cicero, escrito 
en el año 45 antes de Cristo. Este 
libro es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el Renacimien-

Co to jest app4skills?

Znaczenie kształcenia dorosłych, 
które odbywa się w formie zabawy i 
w motywującym otoczeniu, jest 
niekwestionowane. Ludzie uczą się 
więcej, gdy mogą cieszyć się 
pozytywnym, motywującym, a nawet 
zabawnym środowiskiem 
edukacyjnym.

Dlatego partnerzy projektu stworzyli 
narzędzie w postaci aplikacji 
internetowej, które umożliwia 
dorosłym dostęp do otwartych, 
elastycznych i innowacyjnych treści 
do nauki, by poprawić m.in. ich 
umiejętności czytania i pisania oraz 
umiejętności cyfrowe.

Aplikacja będzie dostępna w 5 
językach: hiszpańskim, angielskim, 
włoskim, fińskim, tureckim i 
polskim.

Jak to działa?

Nowa aplikacja próbuje poszerzyć 
podstawową wiedzę, proponując 
różne zadania do wykonania, od 
przepisów kulinarnych, przez 
rękodzielnictwo, po porady 
ogrodnicze. Z App4Skills wierzymy, 
że możliwość uczenia się jak 

rozwiązać proste problemy, pomaga 
rozwijać się i doświadczać, oraz jest 
motywująca dla każdego, zarówno 
młodego, jak i dorosłego.

Dla kogo to jest?

Jest to bardzo wszechstronne 
narzędzie, które może być 
wykorzystywane zarówno przez 
profesjonalistów, którzy pracują w 
edukacji dorosłych i mogą je użyć  
by w zabawny sposób wzmocnić 
wiedzę dorosłych; jak również dla 
tych użytkowników, którzy chcą 
samodzielnie poprawić swoje 
podstawowe umiejętności.

Jaki jest cel App4skills?

Projekt App4skills ma przyczynić 
się, wraz ze strategią UE 2020, do 
rozwoju kluczowych kompetencji, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
znaczenia na rynku pracy i wkładu w 
spójne społeczeństwo, poprzez 
rozwój podstawowych umiejętności 
w kształceniu dorosłych (zwłaszcza 
umiejętności czytania i pisania oraz 
cyfrowych) oraz przyczynić się do 
zmniejszenia liczby dorosłych z 
niskimi umiejętnościami, które 
stanowią ryzyko zagrożenia 
wykluczeniem społecznym.

Jakie są cele tego narzędzia?

Konieczność promowania innowacji 
w rozwoju uczenia się dorosłych, 
dostosowywania procesu nauczania 
i uczenia się do zmian w 
społeczeństwie, głównie poprzez 
stosowanie aktywnych i opartych na 
współpracy metod, różnorodnych 
narzędzi oceny i integracji 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, prowadzi nas do 
zoferowania tego projektu, którego 
celem jest:

• Poprawa kreatywności, 
rozwiązywania rzeczywistych 
problemów w różnych kontekstach i 
rozwijania u słuchaczy zdolności 
tworzenia nowych potrzeb, 
zadawania pytań i dzielenia się 
odpowiednimi pomysłami.

• Poprawa postrzegania kwestii 
uczenia się matematyki przez 
dorosłych, poprawa umiejętności 
czytania i pisania oraz promowania 
swoich umiejętności cyfrowych, 
zwiększając ich zainteresowanie, 
motywację, elastyczność i 
wytrwałość w uczeniu się przez całe 
życie, korygowanie negatywnych 
postaw tradycyjnie związanych z 
nauką, takich jak brak pewności 
siebie, poczucie własnej wartości lub 
lęk.

• Przygotowanie dorosłych do 
ciągłego i samodzielnego uczenia 
się, rozwijania krytycznego myślenia 
i promowania równości, spójności 
społecznej i aktywnego 
obywatelstwa.

• Promowania rozwoju zawodowego 
trenerów dorosłych w zakresie 
podstawowych umiejętności, 
zapewniając im nowe narzędzie do 
uczenia się dorosłych w nieformalny 
sposób.

Gdzie i kiedy będzie dostępna?

Narzędzie będzie darmowe, jest 
obecnie w fazie testowania, dlatego 
liczymy na to, że wszyscy chętni je 
przetestują i przekażą nam uwagi na 
temat ulepszeń, których 
potrzebujemy do wdrożenia. 
Wszystkie informacje można znaleźć 
na stronie internetowej:

Kto zaprojektował to narzędzie i dlaczego?

Innowacje technologiczne, które pojawiły się w naszym życiu w ostatnich 
dziesięcioleciu, przyniosły zmiany strukturalne, które zdecydowanie 
wpłynęły na praktycznie wszystkie obszary naszego życia.

Technologia zmieniła sposób, w jaki się odnosimy, nasze nawyki i styl życia, 
nasz sposób rozumienia i spędzania wolnego czasu, a także nasz sposób 
uczenia się i nauczania.

Z tego powodu Fundacja Juan de los Toyos opracowała wraz z 
organizacjami z pięciu innych krajów europejskich, założenia projektu 
europejskiego w Programie Erasmus+, odnoszącego się do strategii 
„Edukacja i szkolenie 2020”

Wśród organizacji uczestniczących są:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

https://application4skills.wordpress.com/

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.


