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Learners Mot 2
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www.utzo.si

 

G.G. Eurosuccess Consulting Limited
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Republic of Macedonia 
Goce Delcev State University STIP

www.ugd.edu.mk

Придружете се на проектот!
 

За да добиете повеќе информации, контактирајте го Вашиот национален партнер!
www.learnersmot2.eu



Очекувани резултати од проектот се:
1) Концептуална рамка,  изработка на  преглед и материјали за  обука на
едукаторите за возрасни, како и развој на он-лајн курс за учење од далечина.
2) Развој на мобилна апликација за 45+ ниско квалификувани возрасни лица 
3) LearnersMot Гим:  библиотека со материјали за едукатори на возрасни и
мешан курс за едукатори.

 
 

Learners Mot 2 е двегодишен проект во рамките на програмата Еразмус +.
Започна со реализација на 1 ноември 2020 година и ќе трае до 31 октомври 2022
година. Главната цел на овој проект е да обучи едукатори за возрасни кои
работат со слабо образовани и ниско квалификувани возрасни лица, за да ги
мотивираат своите возрасни ученици да ги подобрат своите основни вештини,
вклучувајќи читање и пишување, аритметички операции и примена на
технологијата во секојдневниот живот.
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ДИРЕКТНА ТАРГЕТ ГРУПА
Едукатори за возрасни кои 
работат со слабо образовани
 и ниско квалификувани 
возрасни лица над 45 години

ИНДИРЕКТНА ТАРГЕТ ГРУПА
Возрасни над 45 год. кои се 
слабо образовани или ниско
квалификувани

Learners Mot 2 
Создавање на постојана средина за поддршка на учењето

на возрасни над 45+, слабо образовани и ниско
квалификувани

 


