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LEARNERSMOT2
MOTIVIRANJE ODRASLIH UDELEŽENCEV

PRVI NOVIČNIK

Projektni sestanki

Zaradi trenutne pandemije COVID-19 so projektni
partnerji izvedli tri spletna srečanja. Prvo uvodno
srečanje je potekalo 24. in 25. novembra 2020.

Med sestankom so partnerji lahko predstavili sebe in
svoje organizacije kakor tudi okvir projekta in načrte
za nadaljnje aktivnosti.

V tej izdaji

Projektni sestanki
"Globoko v pismenosti.
Mešan tečaj o
funkcionalni pismenosti
in izobraževanju za
izboljšanje osnovnih
veščin"
Naslednje aktivnosti

LearnersMot2
Ustvarjanje stalnega podpornega učnega okolja za 45+, nizko

izobražene in nizko-kvalificirane udeležence



Poiščite nas!
Learnersmot 2  - webpage

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

"Globoko v pismenosti.
Mešan tečaj o funkcionalni
pismenosti in izobraževanju za
izboljšanje osnovnih veščin"

"Globoko v pismenosti" je sestavni del projekta
LearnersMot 2, ki je nadaljevanje že končanega projekta
LearnersMot (www.learnersmot.eu), oba zasnovana in
izvedena v Erasmus+ programu. Ta mešani tečaj je
namenjen predvsem izobraževalcem odraslih saj jim
pomaga razumeti zapleten pojav funkcionalne
(ne)pismenosti in njenih konceptov. Sestavljen je iz šestih
modulov, ki vsebujejo teoretična besedila, videoposnetke,
praktične aktivnosti, ki potekajo v živo, in interaktivne
aktivnosti, ki temeljijo na digitalnih metodah. Moduli
zajemajo koncepte, povezane s socialnimi, delovnimi in
kulturnimi področji življenja, temo motivacije za učenje,
znanje računanja in digitalne metode v izobraževanju
starejših odraslih. 
Ostanite na vezi! Tečaj bo kmalu na voljo na spletu.

Partnerstvo bo razvijalo mobilno
aplikacijo za nizko izobražene in
nizko kvalificirane udeležence
izobraževanja odraslih. Prijava bo
povezana s konceptualnim ozadjem
in tečajem o globoki pismenosti.
Tako kot ostali rezultati projekta je
tudi namen tega izboljšava
osnovnih spretnosti odraslih
udeležencev.

Naslednje

aktivnosti
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