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Dokončanje spletne aplikacije za
nizko izobražene in nizko
kvalificirane odrasle udeležence
izobraževanja

branje in pisanje
črkovanje
matematiko
reševanje problemov
komunikacijo
učenje učenja

Partnerji zaključujejo delo na spletni aplikaciji, ki bo kmalu na
voljo na spletni strani projekta v vseh jezikovnih različicah.
Zdaj je aplikacija pripravljena v angleški različici na tej
povezavi: https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/ 

Aplikacija uporablja razmišljanje in igralno mehaniko v
kontekstu, ki ni povezan z igro, da bi povečala uporabnikovo
vključenost in učenje. Namen iger/ vaj je izboljšati naslednje
spretnosti odraslih učencev:

 

LEARNERSMOT2
MOTIVIRANJE ODRASLIH

UDELEŽENCEV
TRETJI NOVIČNIK

V tej izdaji:

Dokončanje spletne
aplikacije za nizko
izobražene in nizko
kvalificirane odrasle
udeležence
izobraževanja
LearnersMot2 Knjižnica
gradiv
Usposabljanje v
Ljubljani in naslednje
aktivnosti

LearnersMot2
Ustvarjanje stalnega podpornega učnega okolja za 45+, nizko

izobražene in nizko-kvalificirane udeležence

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


Najdite nas!
Learnersmot 2  - spletna

stran
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

LearnersMot2 Knjižnica gradiv

Motivacijske strategije
Tehnike učenja - učiti se učiti
Ustvarjanje vsebine
Praktične aktivnosti
Evalvacijske metode
Tehnologija ter IKT orodja v izobraževanju odraslih.

Zadnji rezultat projekta, knjižnica virov, je bil ustvarjen s strani projektnih partnerjev, da bi
izobraževalce odraslih opremili z izobraževalnim gradivom o naslednjih temah:

Vsi viri so brezplačni in lahko dosegljivi. Kmalu bodo na voljo na naši spletni strani
projekta: https://learnersmot2.eu/.  
Spremljajte nas! 

Usposabljanje v Ljubljani in naslednje aktivnosti
Maja 2022 so se partnerji in izobraževalci odraslih srečali v Sloveniji, da bi se udeležili
usposabljanja. Izvedli so delavnice, na katerih so predstavili module iz tečaja LearnersMot2, in
skupaj preizkusili spletno aplikacijo. Imeli so tudi čas za obisk čudovitega mesta Ljubljana! 

Številka projektao2020-1-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
 
 

lokalne delavnice za razširjanje
znanja, pridobljenega med
usposabljanjem,
tečaj kombiniranega učenja za
izobraževalce odraslih, sestavljen
iz dveh osebnih srečanj in
samostojnega učenja.

Ker se bliža konec izvajanja projekta,
partnerji načrtujejo in že organizirajo
promocijske dejavnosti:

Več informacij o možnostih udeležbe
na delavnicah in tečaju
kombiniranega učenja najdete na
družbenih omrežjih partnerjev in na
Facebooku LearnersMot2! 

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/
https://learnersmot2.eu/

