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ПРВ БИЛТЕН

Проектни состаноци

Поради тековната пандемија на СОВИД-19, партнерите
на проектот спроведоа три онлајн состаноци. Првиот,
почетен состанок се одржа на 24-25 ноември 2020
година.
За време на состанокот, партнерите имаа можност да
се претстават, како и да ја претстават рамката на
проектот и плановите за следните активности.

Во ова издание

Проектни состаноци
"Длабоко во писменоста-
комбиниран курс за
функционална писменост
и образование за
подобрување на
основните вештини"
Следни активности

LearnersMot2
Создавање средина за континуирана поддршка на учењето
за 45+, ниско образовани и слабо квалификувани ученици
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"Длабоко во писменоста-

комбиниран курс за функционална

писменост и образование за

подобрување на основните

вештини"

„Длабоко во писменоста“ е составен дел од проектот
LearnersMot 2, продолжение на веќе завршениот проект
LearnersMot (www.learnersmot.eu), осмислен и спроведен во
рамките на Еразмус+ програмата. Овој комбиниран курс
првенствено е насочен кон едукатори за возрасни,
помагајќи им да го разберат сложениот феномен на
функционална писменост и нејзините концепти. Се состои од
шест модули што содржат теоретски текстови, видеа,
практични активности лице в лице и интерактивни
активности базирани на дигитални методи. Шесте модули
опфаќаат концепти поврзани со општествените, работните и
културните области на животот, темата за мотивација за
учење, математичка писменост и дигитални методи во
образованието за возрасни.
Останете со нас! Курсот наскоро ќе биде достапен преку
Интернет.

Проектниот тим ќе развие мобилна
апликација за возрасни ученици
со ниско образование и ниски
квалификации. Апликацијата ќе
биде поврзана со концептуалниот
документ  и курсот за длабока
писменост. Како и останатите
резултати од проектот, тој има за
цел да ги подобри основните
вештини на возрасните ученици.

Следни активности
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