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LEARNERSMOT2
MOTIVIRANJE ODRASLIH

UDELEŽENCEV
DRUGI NOVIČNIK

"Globoko v pismenost 2. Mešani
tečaj o funkcionalni pismenosti in
izobraževanju za izboljšanje
osnovnih spretnosti"
Z veseljem vam sporočamo, da je modularni tečaj "Deep in Literacy
2" zdaj na voljo na naši spletni strani projekta:
https://learnersmot2.eu/. 
Namen tečaja je usposobiti izobraževalce odraslih za uporabo in
oblikovanje metod za pomoč učečim se odraslim:
-razvijati osnovne spretnosti, potrebne na delovnem mestu in v
vsakdanjem življenju, z uvajanjem kontekstualnega in
sodelovalnega učenja (spretnosti timskega dela),
-razumeti naravo in proces socializacije/tehnološkega
izobraževanja,
-uvesti vidike izračunavanja, ki se uporabljajo v vsakdanjem
življenju,
-izboljšati učne spretnosti učencev, jih motivirati, da se vpišejo in
še več, ostanejo v izobraževanju.
Sestavljen je iz 6 modulov, kvizov in najboljših praks. 

V tej izdaji:

"Globoko v pismenost 2.
Mešani tečaj o
funkcionalni pismenosti
in izobraževanju za
izboljšanje osnovnih
spretnosti
Razvoj spletne aplikacije
za nižje izobražene in
nizko kvalificirane
odrasle
Projektni sestanki in
naslednje aktivnosti

LearnersMot2
Ustvarjanje stalnega podpornega učnega okolja za 45+, nizko

izobražene in nizko-kvalificirane udeležence



Najdite nas!
Learnersmot 2  - webpage

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Razvoj spletne aplikacije za nižje izobražene in
nizko kvalificirane odrasle

branje in pisanje
črkovanje
matematika
reševanje problemov
komunikacija.

Partnerji so zdaj zelo zaposleni z razvojem drugih rezultatov projekta. Eden od njih je spletna
aplikacija, namenjena krepitvi osnovnega znanja odraslih z nizkimi znanji in kvalifikacijami.
Aplikacija uporablja razmišljanje in igralno mehaniko v kontekstu, ki je povezan z igro, da bi povečala
uporabnikovo vključenost in učenje. Cilj teh iger/učilnic je izboljšati naslednja znanja in spretnosti
odraslih udeležencev izobraževanja:

Ostanite z nami! Aplikacijo bo kmalu objavljena na naši spletni strani!

Projektni sestanki in naslednje aktivnosti

Partnerji so prispeli v Nicosia, Ciper!
Prvič so se projektni partnerji osebno srečali na mednarodnem projektnem sestanku v
Nikoziji, ki ga je gostil EUROSUCCESS. Imeli so priložnost odločiti se o naslednjih dejavnostih
in se bolje spoznati. 

Projekt Št 2020-1-ES01-KA204-081775 Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Partnerji
 
 

Kmalu  se bodo partnerji in
strokovnjaki 
udeležili usposabljanja v
Ljubljani, kjer 
bodo vodili predavanja, na
katerih bodo predstavili module
spletne aplikacije, ki so jo
razvili, da bi izboljšali rezultate
projekta, preden jih objavijo.

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/

