
ПАРТНЕРИ

 

6 партнери од 5 Eвропски земји

„Длабоко во писменоста 2.
Мешан курс за функционална
писменост и образование за
подобрување на основните
вештини"
Web-апликација за ниско
образовани и слабо
квалификувани возрасни
ученици
LearnersMot2 Библиотека на
ресурси која содржи едукативни
матерјали за работа со
возрасни ученици и е со
отворен пристап

Learnersmot 2  - веб страница
 
 

Learners Mot 2 - Facebook
 

Создавање
постојана околина

за поддршка на
учењето за ниско

образовани и слабо
квалификувани

возрасни ученици
над 45 години

 
КОНТАКТ:

https://www.edensol.eu/en/index.html
https://www.upi.si/
http://www.utzo.si/en/
https://www.eurosc.eu/en/
https://www.ugd.edu.mk/
https://www.oic.lublin.pl/
https://learnersmot2.eu/
https://learnersmot2.eu/
https://www.facebook.com/Learners-Mot-2-102421268497592/
https://learnersmot2.eu/


ПРОЕКТ

LearnersMot2 е продолжение на проектот
LearnersMot Еразмус+. Тoj е директно насочен кон
едукаторите за возрасни ученици и индиректно -
за нискообразовани и слабо квалификувани
возрасни.

Главната цел на проектот е да се осигура дека
едукаторите на возрасни ученици ги имаат
знаењата и вештините потребни за создавање
продуктивна и ефективна средина за учење за
возрасни со образовни нивоа кои се под
барањата на професионалната, социјалната и
културната секојдневна средина на учениците.

Резултат 1: „Длабоко во
писменоста2. Мешан курс за
функционална писменост и
образование за подобрување на
основните вештини"
Целта на курсот е да го поттикне
разво�от на процесот на посто�ана
мотиваци�а ка� возрасните со ниско
образовно ниво и слаби
квалификации, како и да ги подобри
професионалните вештини на
едукаторите за возрасни,
овозможува�ќи им да создадат
стимулативна средина за 
 неформално учење за нивните
ученици.
Курсот се состои од шест модули со
квизови и практични вежби.
https://learnersmot2.eu/start-course.php  

Резултат 3: LearnersMot2 Библиотека
со ресурси
Библиотеката со ресурси содржи едукативни
материјали со отворен пристап како што се
написи, публикации, подакасти и видеа на
сите јазици на проектот. Овие матерјали може
да послужат како дополнителна алатка за
самостојно учење за едукаторите за возрасни
кои работат со слабоквалификувани и и
нискообразовани ученици.
https://learnersmot2.eu/learnersmot-
gym/resources

Резултат2: Web- апликаци�а за
нискообразовани и слабо
квалификувани возрасни ученици
Апликацијата користи техника на
размислување и игра во не-игровен
контекст за да го поттикнува учењето.
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ШТО НАПРАВИВМЕ

 

 
60 учесници во мешаните курсеви
6 повеќенаменски настани
6 национални работилници
12 избрани добри практики
4 билтени
4 транснационални проектни состаноци

мотивирани работници
зајакнување на професионалните
вештини
бидете обучувачи 

Овие игри/вежби имаат цел да ги подобрат
основните вештини на возрасните ученици во
областите читање и пишување, спелување,
математика, проблемско учење,
комуникација, учење како да се учи.
Апликацијата содржи 180 вежби, достапни на
линкот:
https://learnersmot2-react.web.app/
 

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Сите проектни резултати се достапни бесплатно!!

https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2.eu/learnersmot-gym/resources

