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V tej številki berite

 O zadnjem sreč anju v projektu LearnersMot
v Reusu;
 O zaključ evanju projekta;
 O rezultatih, ki so jih partnerji dosegli.

Ta projekt je deležen podpore Evropske komisije. Te novice so izraz pogledov avtorja in
komisija ne more biti odgovorna za uporabo informacij iz te objave.
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Zadnje sreč anje projektnih
partnerjev je bilo v Reusu

Na sreč anju so partnerji pregledali potek
projekta in “izdelke”, dopolnili in popravili so,
kar je bilo narejeno in je zdaj dosegljivo na

12. in 13. decembra so se projektni

spletu. Č e vas “izdelki” zanimajo, vam

partnerji zbrali na transnacionalnem

priporoč amo, da se podate na splet. Znova

sreč anju v Reusu. Č as je zbežal mimo

so partnerji spoznavali zgodovino in kulturo

njih in zdi se jim, kot da so se

španske regije, obiskali so njeno središč e,

spoznali komaj nedavno, da so komaj

mesto Taragona, ruševine iz obdobja

nedavno zakorakali v skupni projekt.

Rimljanov in ostanke srednjeveškega mesta.

V zadnjem mesecu so partnerji razvili
teč aj s kombiniranim uč enjem za

Partnerji so bili zadovoljni z medsebojnim

izobraževalce odraslih. Ta temelji na

sodelovanjem v č asu razvoja projekta.

interaktivnem priroč niku

Razpravljali so o tem, kako bo moč uporabiti

posveč enem motivacijskim

znanje in izobraževalno platformo, ki je z

strategijam, ki naj jih izobraževalci

njimi ugledala luč sveta. Dosegljiva bo vsaj tri

uporabljajo pri delu z malo

leta.

izobraženimi in usposobljenimi
odraslimi.

Projekt je trajnostno naravnan. Trajnost

Teč aj je nastal s prispevkom prav

bodo partnerji zagotavljali na evropski,

vseh udeleženih v projektu.

lokalni in regionalni ravni s promoviranjem

Cilj teč aja je, da se izboljša poklicna

rezultatov in “izdelkov” projekta v njihovih

usposobljenost izobraževalcev

državah.

odraslih. Tem daje možnost, da si
pridobijo disciplinarno, pa tudi
praktič no znanje, ki ga potrebujejo,
da lahko svoje uč ence pritegnejo v
izobraževanje in da ti tam tudi
ostanejo.
vstopiji z izobraževanje in tam
ostanejo! Pridobljeno znanje bo moć
uporabiti za delo z ralič nim
skUupinami, tudi pri dleu z migranti,
nezaposlenimi itd. . teć aj s
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Projekt se zaključ uje
Projekt LearnersMot bo okrepil
izobraževalce odraslih, tako, da jim bo dal
znanje in spretnosti za delo s ciljnim
obč instvom.
Partnerji so dosegli cilje, ki so si ijh zadal.
Da so se veliko nauč ili, pravijo. V č asu
razvoja projekta so se pokazale nekatere
omejitve, nova vprašanja, ki zahtevajo
poglobljene odgovore. Uporaba
pripomoč kov IKT ali numerič nost sta dve
od teh vprašanj.
Izobraževalci pravijo, da se zdaj bolj
samozavestno sreč ujejo z malo
izobraženimi odraslimi uč enci, saj jih zdaj
bolje poznajo. Zdaj vedo, kam se obrniti,
da bodo dobili pomoč za reševanje težav.
Naj povemo še, da so partnerji z rezultati
svojega dela zadovoljni. Prič akujejo, da
bodo uporabljali in boljšali rezultate že
opravljenega dela tudi v prihodnje. Vredno
bi bilo!
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Rezultati

Ostanite z nami tudi v prihodnje

LearnersMot se je zaključ il po 26-tih mesecih.

www.learnersmot.eu

Vsi partnerji so vložili veliko energije in
zavzetosti, da so nalogo opravili, da
izobraževalci odraslih zdaj lahko delajo z malo

LearnersMot

izobraženemi in malo usposobljenimi, tudi

Navežite stik z nami:

tistimi, ki so v situaciji funkcionalne

info@edensol.eu

nepismenosti:
1.

Teč aj s kombiniranim uč enjem, kjer je
najti interaktivne vire
http://www.learnersmot.eu/course

2. Uč ni ovoj za izobraževalce vsebuje
knjižnico virov, zbirko primerov dobre
prakse, interaktivni uč benik;
http://www.learnersmot.eu/pack-foreducators
3. Interaktivni priroč nik o obstoječ ih
motivacijskih strategijah
http://www.learnersmot.eu/handbook
4. Evropski priroč nik za izobraževalce
odraslih na področ ju nizke pismenosti.
http://www.learnersmot.eu/eu-report
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