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Финализирање на веб-
апликацијата за нискообразовани
и слабо квалификувани возрасни
ученици

читање и пишување
правопис
математика
решавање на проблем
комуникација
учење како да се учи.

Партнерите ја финализираат работата на веб-
апликацијата која наскоро ќе биде достапна преку веб-
страницата на проектот на сите јазици на земјите
застапени во партнерството. Апликацијата е подготвена
во англиска верзија и се пристапува преку линкот:
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/ 

Апликацијата користи техника на размислување и игра
во контекст што не е директно поврзан со играта за да
го подобри ангажманот и учењето на корисникот.
Игрите/вежбите имаат за цел да ги подобрат следните
вештини на возрасните ученици:

 

LEARNERSMOT2
ГИ МОТИВИРА ВОЗРАСНИТЕ УЧЕНИЦИ

ТРЕТ  БИЛТЕН

Во овој број

Финализирање на веб-
апликацијата за
нискообразовани и
слабо квалификувани
возрасни ученици
LearnersMot2
Библиотека со ресурси
Обука во Љубљана и
следни активности

LearnersMot2
Создавање  околина на континуирана  поддржшка  за учење

за 45+, нискообразовани и слабо валификувани ученици

https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/


Посетете не!
Learnersmot 2  - веб страница

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

LearnersMot2 Библиотека со ресурси

Стратегии за мотивација
Техники за учење - учење како да се учи
Создавање содржина
Практични активности
Методи на евалуација
Технологија и ИКТ алатки во образованието за возрасни.

Последниот резултат на проектот, библиотеката со ресурси е создаден од партнерите
на проектот со цел да им овозможат на едукаторите за возрасни збирка на едукативни
материјали на следниве теми:

Сите ресурси се бесплатни и лесно достапни. Тие наскоро ќе бидат достапни на веб-
страницата на проектот: https://learnersmot2.eu/.
Останете со нас!
Обука во Љубљана и следните
активности

Во мај 2022 година, партнерите и едукаторите за возрасни се сретнаа во Словенија за да
учествуваат во обуката. Беа спроведени сесии на кои се презентираа модули од курсот LearnersMot2
и заедно ја тестираа веб-апликацијата. Имаше време за посета и на прекрасниот град Љубљана! 

Проект бр. 2020-1-ES01-KA204-081775
Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација 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.

Партнери
 
 

локални работилници за да го
дистрибуираат она што го научиле
за време на активноста за обука
Курс за мешано учење за едукатори
за возрасни, кој се состои од две
сесии лице-в-лице и самостојно
учење.

Бидејќи се ближи крајот на
имплементацијата на проектот,
партнерите планираат и веќе
организираат промотивни активности:

Можете да најдете повеќе информации
за тоа како да учествувате во
работилниците и курсевите за мешано
учење на социјалните мрежи на
партнерите и LearnersMot2 Facebook!

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/

