
 

CILJI PROJEKTA PRVI SESTANEK V TRANI-JU 

 

 SESTANEK INTERESNE SKUPINE 

 
Digital@dult.eu je mednarodni 

Erasmus + projekt strateških 

partnerstev sodelovanja za inovacije 

in izmenjavo dobrih praks. Cilj 

projketa je diseminacija primerov 

dobre prakse na evropskem nivoju s 

pomočjo usposabljnaja izvajalcev 

usposabljanja, ki delujejo na 

področju digitalnih veščin, s 

poudarkom na uporabi socialnih 

omrežij na trgu dela pri 

nepriviligiranih odraslih.  

Vključuje 7 organizacij iz Italije, 

Nemčije, Španije, Norveške, Grčije, 

Madžarske ter Slovenije. S pomočjo 

projekta bodo vsi partnerji dobili 

vpogled v to, kako evropski sosedje 

delujejo na področju spletnega in 

frontalnega poučevanja ter kako 

uporabljati razna orodja pri svojih 

učnih urah.  

S pomočjo sodelovanja bodo vsi 

udeleženi del evropskega prenosa 

znanja na podorčju digitalnega 

poučevanja in učenja med 

sodelujočimi in drugimi 

organizacijami za izobraževanje 

odraslih 

Prvi sestanek v italijanskem mestu 

Trani je potekal od 20. do 21. 

decembra 2018. Projekta so se 

udeležile vse sodelujoče organizacije, 

ki so se imele priložnost spoznati 

med sabo, predstaviti svoje 

organizacije, se naučiti več o mestu 

Trani in podrobneje izoblikovati 

projektni delovni načrt.  

Partnerji imajo široko mrežo 

potencialno zainteresiranih 

interesnih skupin, katere bodo ciljna 

skupina. Cilj je ustvariti pomembne 

kontakte z interesnimi skupinami in 

dvigniti njihov interes za projekt.  

Med majem in aprilom bodo 

organizirani začetni dogodki za 

interesne skupine v vsaki sodelujoči 

državi, kjer bo predstavljen projekt, 

prisotni se bodo posvetovali o 

razvoju projketa, obenem pa bo to 

dobra diseminacija projekta od 

samega začetka. Projektni partnerji 

bodo vključili odrasle, izobraževanje 

odraslih in ostale interesne skupine 

pri meritvah učinkovitosti, napredka 

in  

 

in rezultatov.  

Lokalne oblasti, oblikovalci politik in 

ostale pomembne interesne skupine 

bodo spoznale potencial uporabe 

digital@dult.eu kot orodje za 

promocijo sodelovanje odraslih pri 

oblikovanju družbene in socialne 

kohezije, še posebej s pomočjo 

teritorialnih usposabljanj. Strategija 

diseminacije in uporabe bo opisovala 

jasen načrt za dosego ciljnih skupin.  

Drugi mednarodni sestanek 

Schrobenhausen, Nemčija 

30. – 31. maj 2019  

Gostitelj: VHS Schrobenhausen 
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