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V tej številki berite  
 

 

 O srečanju LarnersMot v Nikoziji  

 O tem, kako dalje 

 O interaktivnem učnem ovoju za izobraževalce  
 

O srečanju LearnersMot v Nikoziji  
 
 

Od 7. do 8. februarja so se partnerji srečali v 
Nikoziji. Dokaj neobičajno za to mesto- dež je 
lil kot iz škafa.  
Srečanje smo partnerji namenili pregledu 
opravljenih nalog in načrtovanju naslednjih 
korakov.  
Partnerji smo povedali, da nas veseli nastali 
interaktivni učni ovoj za izobraževalce, ki si ga 
je moč ogledati na spletni strani projekta 
LarnersMot (http://www.learnersmot.eu). 
Učni ovoj obsega knjižnico virov, zbirko 
popisov dobrih praks in učbenik, temeljno 
učno gradivo, ki je plod sodelovanja 
partnerjev.  
 
Člani konzorcija so prispevali svoje 
disciplinarno znanje in izkustveno poznavanje 
izobraževanja odraslih, da so lahko razvili 
posamezne module. Sodelovalno ozračje na 
srečanju je sprožilo razpravo o tem, koliko 
časa potrebujejo uporabniki učbenika, o 
kvaliteti opravljenega dela, usklajevalnem 
delu, in o predlogih za izboljšanje poteka 
projekta.  
 
Konzorcij načrtuje tudi naslednje korake in 
datume srečanja, pripravo in izvedbo 
webinarjev in spletnih lekcij. Za doseganje 
ciljev projekta so webinarji strateški 
pripomoček za usposabljanje izobraževalcev.  
 
Poglavji o animaciji in motiviranju malo 
izobraženih, ki imajo težave z branjem in 
razumevanjem celo preprostih pisnih besedil, 
sta namenjeni lajšanju njihovega učenja. 

http://www.learnersmot.eu/
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Za tiste, ki dotlej še nikoli niso bili na Cipru, je bilo 
srečanje dobrodošla priložnost za odkrivanje 
zgodovine, kulture in folklore tega očarujočega 
otoka, pravega sejma kultur, tradicij in etničnih 
skupin. Eurosuccess in topla gostoljubnost 
Cirpčanov sta naredila, da smo pozabili na dež.  
 
Ker se projekt približuje vrhuncu, lahko že zdaj 
oblikujemo nekaj sklepov o njegovem pomenu za 
posameznike in družbo. Upamo, da se bo odprla 
resna razprava odločevalcev o funkcionalni 
nepismenosti, tej “rani” današnjega časa, da se 
bo povečalo razumevanje bistva tega pojava, da 
se bodo zlagoma brisali sram in predsodki.  
  
Giulia Zunino, Eurocrea Merchant  

Kako dalje  
 
Zaključek učbenika nas vodi v naslednje 
dejanje.  
 
Zdaj, ko smo razvili teoretičen del učbenika, je 
čas, da zpoznanja zaživijio v praksi.  
 
Naš prvi korak bo predstavitev webinarjev , kar 
bodo konec maja opravili vsi partnerji.  
 
Prvega, drugega in tretjega julija pa se bo 12 
izobraževalcev odraslih izobraževalo v 
Ljubljani. To bo izobraževanje iz oči v oči.  
 
Izkušeni in motivirani izobraževalci odraslih 
morajo obvladati angleški jezik vsaj na stopnji 
B1,narediti bodo morlai načrt o tem, kako in 
kje bodo znanje širili in ga uporabljali. Tistim, ki 
se uposabljanja iz oči v oči ne bodo mogli 
udeležiti, pa bo še zmeraj mogoče zaseti eno 
od 60-tih učnih mest v spletnem 
izobraževanju.  
 
Obiščite našo spletno stran, bodite na tekočem 
z dogajanji!  
http://www.learnersmot.eu 
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Interaktiven učni ovoj za izobraževalce 
odraslih  
 

Interaktiven učni ovoj za izobraževalce odraslih je 
glavni dosežek projekta in je zdaj že dosegljiv na 
spletni strani projekta LearnersMot. Ta učni 
pripomoček je v treh delih; knjižnica virov, zbirka 
popisov primerov dobre prakse, in interaktivni učni 
ovoj. (http://www.learnersmot.eu/resources), Gre za 
pomembno referenčno gradivo, ki se ga bodo lahko 
posluževali vsi, ki želijo poglobiti vedenje o 
izobraževanju odraslih na splošno in posebej o 
izobraževanju malo izobraženih. Govori tudi o 
motivaciji in učnih strategijah.  

  

Gradivo vsebuje tudi popise primerov dobre prakse, 
od koder je moč črpati navdih.  
 
Nazadnje je tu še učbenik, središčno učno gadivo tega 
projekta. (www.learnersmot.eu/handbook), ki se deli 
v dva dela. V prvem delu zvemo marsikaj o 
funkcionalni (ne)pismenosti malo izobraženih in malo 
usposobljenih delavcev. Zvemo iz kakšnih družbenih, 
kolektivnih in osebnih razlogov je prišlo pri nekom do 
stanja funkcionalne nepismenosti.  
  
Drugi del učbenika je posvečen metodam animiranja 
okolja in motiviranja malo izobraženih in malo 
usposobljenih. Tu najdemo metode in tehnike, ki jih 
je moč uporabiti v podporo sporazumevanju; 
natančno branje besedil, govorjenje, razumevanje 
besedil in sporazumevanje v vsakdanjem življenju, 
predvsem pri delu, pri čemer so spretnosti 
prenosljive na vsa podočja družbenega življenja.  

 

Učbenik je namenjen izobraževalcem odraslih, ki 
se ukvarjajo s programi funkcionalnega 
opismenjevanja za malo izobražene in malo 
usposobljene zaposlene. Poudarek je na 
“zaposlenih”, kar pomeni, da bodo izobraževalci 
razvili programme za vsako učno skupino 
zaposlenih posebej, a hkrati tudi delodajalce, 
podjetja in za osveščanje širše družbe. Učbenik 
smo partnerji pisali tako, da smo mislili na 
potrebe malo izobraženih in malo usposobljenih 
starejših delavcev, pa tudi odločevalcev v podjetju 
in predvsem izobraževalcev odraslih, ki se 
pripravljajo na izobraževalne dogodke v podjetjih. 
Vse te potrebe morajo biti prevedene v 
izobraževalni program.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

The fresh and appealing graphics allow to 

switch easily from one module to another and 

to focus on single topics the user wants to 

deepen.  

 

 
Več:  
www.learnersmot.eu 
 
LearnersMot 
Stopite v stik z nami:  
info@edensol.eu 
 

 

http://www.learnersmot.eu/resources
http://''www.learnersmot.eu/handbook
http://www.learnersmot.eu/
http://www.learnersmot.eu/

