
PARTNERJI

 

6 partnerjev iz 5 evropskih držav

"Globoko v pismenost 2.
Multimodalni tečaj funkcionalne
pismenosti in izobraževanje za
boljšanje temeljnih spretnosti"

Spletna aplikacija za nižje izobražene
in nizko usposobljene odrasle 

Knjižnica virov LearnersMot2, ki
vsebuje prosto dostopna izobraževalna
gradiva za izobraževalce odraslih.

Learnersmot 2  - spletna stran
 
 

Learners Mot 2 - Facebook
 

 
 

Ustvarjanje stalnega
podpornega učnega

okolja 
za starejše od 45 let,
nižje izobražene in
nizko kvalificirane

odrasle
 
 

STIK Z NAMI

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/


Glavni cilj projekta je zagotoviti, da
imajo izobraževalci odraslih znanje in
spretnosti, potrebne za ustvarjanje
produktivnih in učinkovitih učnih okolij
za odrasle s stopnjo izobrazbe, ki je nižja
od zahtev poklicnega, družbenega in
kulturnega vsakdanjega okolja
udeležencev izobraževanja.

LearnersMot2 je nadaljevanje projekta
LearnersMot Erasmus+. Neposredno je
namenjen izobraževalcem odraslih, posredno
pa nizko izobraženim in nizko kvalificiranim
odraslim. 

Projektni dosežki so na voljo
brezplačno

Dosežek 1: "Globoko v pismenost 2.
Multimodalni tečaj funkcionalne
pismenosti in izobraževanje  za boljšanje 
 temeljnih spretnosti" 

Tečaj smo namenili nenehnemu
motiviranju nizko izobraženih ali nizko
usposobljenih za učenje. 

S tečajem boljšamo poklicne spretnosti
izobraževalcev odraslih, da ti lahko
ustvarijo neformalno učno okolje. 

Tečaj obsega 6 modulov, kvize in praktične
vaje. 
https://learnersmot2.eu/start-course.php  

Dosežek 2: Spletna aplikacija za nizko izobražene i
nizko usposobljenje odrasle 

Aplikacija vsebuje  situacije in vaje, ki spodbujajo
odrasle k učenju. Gre za boljšanje temeljnih
spretnosti branja, pisanja, črkovanja reševanja
matematičnih nalog, sporazumevanja ... 

Dosežek 3: Knjižnica virov

 

 

Na voljo je 181 vaj 

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

O PROJEKTU

ProjeKt 2020-1-ES01-KA204-081775
Podpora Evropske komisije tej objavi ne pomeni, da komisija potrjuje njeno vsebino. Zanjo so odgovorni le avtorji. Komisija ne prevzema odgovornioti za to,

kako bodo vsebine te objave uporabljenje. 

 
60 udeležencev kombiniranega tečaja
6 dogodkov za širjenje vednosti o dosežkih 
6 nacionalnih delavnic
12 dobrih praks
4 novičniki
4 mednarodni projektni sestanki

motiviranje delavcev.boljšanje
strokovnih znanj in spretnosti,
usposabljanje izobraževalcev.

PROJEKT V ŠTEVIKKAH 

PROJEKTNI
DOSEŽKI

 

https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/

