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LEARNERSMOT2
МОТИВИРАЊЕ НА ВОЗРАСНИ УЧЕНИЦИ

ВТОР БИЛТЕН 

"Длабоко во писменоста 2. Мешан

курс за функционална писменост и

образование за подобрување на

основните вештини"

Да ги развијат основните вештини потребни на
работното место и секојдневниот живот преку
воведување контекстуално и колаборативно учење
(вештини за тимска работа)
Да ја разберат природата и процесот на
социјализација/технолошко образование
Да користат математички вештини применливи во
секојдневниот живот
Да ги подобрат ги вештините за учење на учениците,
мотивирајги ги да се запишат и уште повеќе, да
останет во процесот на образованието.

Ве информираме дека модуларниот курс „Длабоко во
писменоста 2“ сега е достапен на веб-страницата на
проектот: https://learnersmot2.eu/.

Курсот има за цел да ги обучи едукаторите за возрасни
да користат и да можат да креираат методи и да им
помогнат на своите возрасни ученици:

Се состои од 6 модули, квизови и најдобри практики.

Во овој број

"Длабоко во писменоста
2.Мешан курс за
функционална писменост
и образование за
подобрување на
основните вештини"
Изработка на веб-
апликација за
нискообразовани и слабо
квалификувани возрасни
ученици
Проектни состаноци и
следни активности

LearnersMot2
Креирање на околина за поддршка на образованието на ниско

едуцирани и слабо квалификувани возрасни ученици+45



Пронајдете не!

 
Learnersmot 2  - веб-страница

 
Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Изработка на веб-апликација за нискообразовани

и слабоквалификувани возрасни ученици

читање и пишување
правопис
математика
решавање проблеми
комуникација.

Партнерите сега се зафатени со развивање на другите резултати од проектот. Еден од
нив е веб-апликација дизајнирана да го зајакне основното знаење на возрасните со
ниско образование и слабоквалификувани.
Апликацијата користи техника на размислување и игра во контекст што не е поврзан со
играта за да го подобри мисловниот ангажман и учењето на корисникот. Овие игри/
вежби имаат за цел да ги подобрат следните вештини на возрасните ученици:

Останете со нас! Апликацијата наскоро ќе биде подготвена и поставена на веб-
страницата на проектот!

Проектни состаноци и следни активности

Партнери пристигнаа во Никозија, Кипар!
За прв пат, проектните партнери се сретнаа лично за време на транснационалниот проектен
состанок во Никозија, чиј домаќин беше EUROSUCCESS. Имаа шанса да одлучат за следните
активности и подобро да се запознаат.

Project No 2020-1-ES01-KA204-081775
Поддршката на Европската комисија e за изработката на оваа публикација, но не претставува одобрување на содржината која ги одразува

гледиштата само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Partners
 
 

Наскоро, партнерите и
експертите ќе
учествуваат на обуката во
Љубљана, Словенија, каде
тие ќе спроведуваат сесии на
кои ќе ги презентираат
модулите од веб-апликацијата
што ја имаат развиено со цел
да ги проверат резултатите од
проектот/модулите пред да се 
 објави на веб-страницата.

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

