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Kształcenie i szkolenie zawodowe  
osób niepełnosprawnych (VET) 
przez instytucje kulturalne 
2015-2017 !!
“Weź i mnie pod uwagę (CMI2)” 
!!
Ostatnio ukończone zostały pierwsze moduły e-learningowe projektu Weź i mnie pod uwagę 
(CMI2). Moduły stanowią uzupełnienie każdej mobilnej aplikacji szkoleniowej. Znajdują się w nich 
szczegółowe instrukcje dla trenerów, którzy chcieliby włączyć zawarty w modułach materiał do 
swoich programów szkoleniowych lub też stworzyć swoje własne aplikacje na podobny temat. 
Moduły, obecnie istniejące w języku angielskim http://www.cmi2elearning.eu/ i polskim http://
www.cmi2elearning.eu/pl/ , zostaną także przetłumaczone na język niemiecki, węgierski, szwedzki 
i duński. !
Materiał e-learningowy pozwala trenerowi lub nauczycielowi odpowiedzieć na następujące pytania: 
Co robią osoby szkolone? Dlaczego to robią? Jakie korzyści osiągną w wyniku wykonywanych 
czynności?  
Daje on trenerowi bądź nauczycielowi opis procesu szkoleniowego poparty materiałami wideo, 
dokumentami oraz linkami do stron internetowych.  Uwzględnione są w nim także ramowe zasady 
oceniania.  !
Powstanie jeszcze co najmniej tuzin materiałów tego typu, będących uzupełnieniem aplikacji 
szkoleniowych, a przed ukończeniem projektu zostaną one przetłumaczone na wszystkie języki 
partnerskie. Zapraszamy do śledzenia naszych prac na stronie http://www.cmi2elearning.eu/ !!
Weź i nas pod uwagę!  !
Zespół Projektu CMI2
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Partnerzy projektu: 
1. Den Selvejende Institution Gaia (GAIA), www.gaiamuseum.dk 
2. Elderberry AB (ELD), www.elderberry.nu 
3. BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST), www.best.at 
4. Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (SYMBIOSIS), www.szimbiozis.net 
5. Elearning Studios Ltd (ELS), www.e-learningstudios.com 
6. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (TEATR GRODZKI), www.teatrgrodzki.pl 
  
Dodatkowe informacje: Jolanta Kajmowicz-Sopicka 
e-mail: jolanta@teatrgrodzki.pl tel.: +48 600 382 894, +48 33 497 56 55 !
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora, 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji. 
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