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Rezultati projekta so tu 

"Globoko v pismenost2", tečaj za izobraževalce, ki delajo
z odraslimi na področju funkcionalne pismenosti.
spletno aplikacijo za nizko izobražene in nizko
usposobljene  odrasle udeležence izobraževanja.
Knjižnico virov LearnersMot2, ki vsebuje članke,
publikacije, videoposnetke in drugo prosto dostopno
izobraževalno gradivo za izobraževalce odraslih.

Z veseljem vas obveščamo, da so vsi rezultati projekta tu in
nared za uporabo. Uporabljali jih bodo izobraževalci odraslih
in udeleženci izobraževanja!

Dve leti so partnerji razvijali: 

Oglejte si projektne rezultate na spletni strani LearnersMot2:
https://learnersmot2.eu/ 

LEARNERSMOT2 MOTIVIRANJE
ODRASLIH ZA UČENJE

ČETRTI NOVIČNIK

V tej številki:
Rezultati projekta so tu 
Organizacija nacionalnih
delavnic, multimodlani
tećajev in  dogodkov za
širjenje vednosti o
projektnih dosežkih 
Zadnji mednarodni 
 sestanek partnerjev

LearnersMot2
Ustvarjanje stalnega podpornega učnega okolja za 45+,za nizko izobražene in nizko

usposoblje udeležence

https://learnersmot2.eu/


Poiščite nas!
Learnersmot 2  - spletna

stran
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Zadnji mednarodni sestanek partnerjev

13. in 14. oktobra 2022 je v Lublinu na Poljskem potekalo zadnje mednarodno srečanje
partnerjev, ki ga je gostila Fundacija OIC Poljska. Tokrat so se partnerji osredotočili na
izpopolnjevanje obstoječega gradiva in  zaključek dejavnosti, ki so jih izvajali v celotnem
obdobju  projekta. Razpravljali so o mejnikih, ki so jih dosegli in ogledali so si čudovito
mesto Lublin.

Veseli nas, da smo del projekta LearnersMot2 in da vam lahko podarimo svoje znanje in
izkušnje 

Organizacija nacionalnih delavnic, multimodalnih tečajev in
dogodkov za širjenje vednosti o projektnih dosežkih 

Delavnico, ki pridobljeno znanje prenese na izobraževalce odraslih iz partnerskih držav.
Multimodalni tečaj  ki obsega delavnico z mentorjem, samostojno učenje in
preizkušanje projektnih dosežkov.
V državah projektnih partnerjev pa tudi dogodke, namenjene promociji dosežkov
projekta za ciljno skupino. 

Ob koncu projekta so ali bodo partnerji izvedli dogodke:
1.
2.

3.

Št. projekta: 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
 
 

Če ste izobraževalec ali izobraževalka odraslih in če vas zanima, kako si
izboljšate znanje,  obiščite spletna strani partnerjev ter družbene medije in

se udeležite dogodkov! 

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/

