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so premalo izobraženi  
 

 Viri  

 

 

O projektu  
 
LearnersMot je evropski projekt, ki se je 
začel v novembru 2017. Namen? 
Ustvariti znanje in omogočiti 
pridobivanje znanja in spretnosti tistim 
izobraževalcem odraslih, ki delajo s slabo 
izobraženimi in nizko kvalificiranimi 
odraslimi udeleženci.  
 
Zbrali bomo motivacijske strategije, 
didaktične metode ter tehnike in jih dali 
na razpolago izobraževalcem odraslih. 
Prav tako jim bomo omogočili dostop do 
drugega učnega gradiva, ki ga bomo 
razvili v projektu. Gradivo bo na 
izobraževalni spletni platformi dostopno 
mednarodnemu učnemu občinstvu.  
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Uvodno srečanje je bilo v Žalcu  
  
Partnerji so se najprej srečali na uvodnem 
srečanju v Žalcu v času od 30. novembra do 
1. decembra 2017. Spoznali so se med seboj, 
spoznali so sodelujoče organizacije, 
razpravljali so konceptualizaciji projekta, o 
tem, kako med partnerje razdeliti naloge in 
odgovornost  
 
Razprava se je osredotočila na opredelitev 
projektne ciljne skupine in na različne učne 
načine. Z učnimi metodami, ki  jih bodo 
partnerji  uporabljali v tem projektu, z 
izmenjavo izkustev in vedenja o dobrih 
praksah bodo  okrepili svojo strokovnost in 
vlogo v izobraževanju odraslih, tako na 
lokalni ravni, kakor tudi na ravni države.  
 
Upamo, da bodo tudi za vas zanimivi novi 
modeli, načini in strategije, ki bodo izboljšali 
prakso izobraževanja odraslih in da boste z 
njimi bolje pripravljeni  za delo s slabo 
izobraženimi in nizko kvalificiranimi 
udeleženci.  
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LearnersMot: odrasli se počutijo krive, če 
so premalo izobraženi  
 

To, kar povezuje mednarodne 
 partnerje v projektu  LearnersMot 
Erasmus+ K2 je njihova skupna želja, da bi 
bolje razumeli resnično drugačnost slabo 
izobraženih in nizko kvalificiranih 
udeležencev izobraževanja, pa tudi  
njihovo skupno prizadevanje, da odkrijejo 
spletne načine  in metode, s katerimi je 
moč sprožiti primarno motivacijo teh 
udeležencev za učenje.  
 
Zakaj so slabo izobraženi običajno manj 
navdušeni nad izobraževanjem odraslih, t.j. 
organiziranim učenjem odraslih ? 
Največkrat zato, ker se počutijo krive, da 
niso  prišli s  šolanjem dlje, saj je bila šola 
zanje slaba izkušnja. “Težko je, če nikoli o 
vas ne razmišljajo kot o nekom, ki bo 
lahko dober v tem ali onem, če vas nikoli 
nihče ne pohvali, če vas ne pohvalijo niti 
učitelji, niti starši, če se vam v razredu 
posmehujejo,  če mislijo, da niste vredni 
pozornosti.” Je povedal  vodovodni 
inštalater J.K. 64. 
 
V projektu LearnersMot bomo pozorni  na 
slabo izobražene in nizko kvalificirane 
udeležence. Posvetili se bomo razvoju in 
izvedbi posebnih izobraževalnih 
programov za to učno občinstvo. Preučili 
bomo digitalne metode, ki naj sprožijo 
primarno motivacijo  malo izobraženih za 
učenje.  

Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje je skupaj s partnerji že razvila 
vprašalnik in uporabila Lickertovo lestvico, ter 
posamezne relevantne trditve. Tako naj bi 
partnerji preučili stanje vedenja o funkcionalni 
pismenosti, (digitalne) načine in metode v 
izobražeavnju malo izobraženih in nizko 
kvalificiranih  odraslih učencev v partnerskih 
državah.  

 
Povezava do vprašalnika  he 
questionnaire in English: 
https://goo.gl/forms/YcLWfpKQfWXktl722 

 

https://goo.gl/forms/YcLWfpKQfWXktl722
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Viri:  
 
Council Recommendation of 19 December 
2016 on Upskilling Pathways: New 
Opportunities for Adults: 

 Click here 

 Click here 
Eurostat - Educational attainment 
statistics:  

 Click here 
Education & Training 2020 - Survey on 
policies and practices of digital and online 
learning in Europe: 

 Click here 
Adult Education and Training in Europe: 
Widening Access to Learning Opportunities. 
Eurydice Report 2015: 

 Click here 
Busting the myth of low motivation in low-
skilled workers (2016) 

 Click here 
Improving basic skills in adulthood: 
Participation and Motivation - Literature 
Review prepared for the European 
Commission Working Group on Adult 
Learning 

 Click here 

•%09http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
•%09http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/621e32df-4a75-43e3-b594-2d1dccc44640
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/busting-myth-low-motivation-low-skilled-workers
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/expert-groups/documents/adult-basic-skills_en.pdf
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Find out more 

 

www.learnersmot.eu 

 

#LearnersMot 

 

Get in touch: info@edensol.eu 

 

[P1 contact info in interim?] 

 

http://www.learnersmot.eu/
http://www.learnersmot.eu/

