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Vad är COMP-UP?
COMP-UP är ett europeiskt Erasmus+ projekt som syftar till att uppdatera kom-
petensen hos yrkesverksamma vuxenutbildare som jobbar med vuxenstudenter 
med låga färdigheter inom  läs- och  skrivkunnighet,  räknekunnighet  och  digita-
la  färdigheter. Dessutom erbjuder COMP-UP en möjlighet för vuxenutbildare att 
enklare arbeta med motivation för vuxenstudenter genom att tillhandahålla ett 
paket med redan framgångsrikt genomförda projekt och metoder på området. 

Vad planerar vi att förverkliga under de två projektåren? 
Att agera på de behov som identifierats och framhållits i PIAAC-undersökningen 
om vuxnas färdigheter som visar att 70 miljoner européer kämpar med grundläg-
gande läs- och skrivkunskaper, beräkning och att använda sig av digitala verktyg 
i vardagen…
...COMP-UP kommer att producera följande resultat (allt erbjuds på italienska, 
polska, rumänska, ungerska, spanska och svenska):

	COMP-UP Tool Collection, kommer att vara en sam-
ling av redan utvecklade europeiska och nationella 
projekt, verktyg och metoder inom motivation och 
kompetensbedömning.

	COMP-UPs läroplan, kommer bidra till kompetens-
förhöjning för vuxenutbildare inom nätverkande, 
vägledning, motivationsstrategier för lågutbildade 
och kompetensbedömningar inom läs- och skriv-
kunnighet, räknekunskaper och digitala färdigheter.

	COMP-UPs hemsida/webinar bibliotek, kommer 
att innehålla alla de framtagna material, produkter 
och resultat från projektet.

	COMP-UP motivation toolkit, kommer vara en till-
gänglig metod för vuxenutbildare att öka motivatio-
nen hos studenter med låg utbildningsbakgrund ge-
nom anpassade steg-för-steg workshops. 
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Allt framtaget COMP-UP-material (tool collection, läroplan, hemsida/webinar) 
avsett för vuxenutbildare som arbetar med vuxna med låg utbildningsbakgrund 
kommer att finnas tillgängligt på projekthemsidan. 

Jag arbetar som vuxenutbildare, var kan jag  
hitta mer information?

Du kan hitta mer information om våra framsteg och aktiviteter på 
vår hemsida: https://comp-up.erasmus.site/#  eller på projek-
tets Facebooksida. Om du vill bli involverad i projektet eller an-
vända de resultat och material som tas fram tveka inte att höra av 
dig lokalt till projektpartnern i ditt land. Vi kommer även att hålla 
evenemang i slutet av 2021 där vi kommer presentera allt materal 
som har utvecklats inom projektet. 

Plats:
Florens (Italien), Graz (Österrike), Almeria (Spanien), Krisitanstad 
(Sverige), Miercurea Ciuc (Rumänien), Rzeszów (Polen). 

Hur mycket kommer det att kosta?
Tack vare finansieringen från Europeiska kommisionen under ER-
ASMUS+ programmet kommer allt projektmaterial och metoder 
att vara helt gratis för den som vill använda det.

Vad har hänt än så länge?
Projektkonsortiet har haft sina två första transnationella möten och COMP-UP 
tool collection är redan färdigställt. Just nu inväntar vi översättning av dokumen-
tet på alla partnerspråk samtidigt som arbetet med läroplanen påbörjats. Läro-
planen beräknas vara klar i slutet av oktober 2020. Håll utsikt efter fler nyheter 
från projektet!


