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Zaradi pandemije korona virusa in 

zaprtja mej partnerji niso mogli 

potovati in izvesti sestanka v fizični 

obliki. Zato so sestanek izvedli s 

pomočjo Gotomeeting spletne 

platforme in ga posneli.  

Na sestanku so se partnerji 

dogovarjali o implementaciji projekta, 

vidnosti rezultatov in diseminaciji, o 

naslednjih korakih, analizah in 

izmenjali povratne informacije o že 

opravljenem delu. Dogovarjali so se 

tudi o kratkotrajnem usposabljanju 

C1.   

Ker situacija s COVID-19 še vedno ni 

razrešena, so se partnerji strinjali, da 

počakajo s skupno odločitvijo do 

meseca maja 2020, ko bo malce bolj 

jasno, kako se bodo stvari odvijale, in 

se bo videlo, če je treba določene 

aktivnosti v projektu spremeniti ali 

preložiti.   

 

4. SESTANEK NA NORVEŠKEM – 

SESTANEK PREKO SPLETA 

 

Partnerski sestanek, na katerem se bodo partnerji odločili o morebitnih 

spremembah v povezavi s terminom kratkotrajnega usposabljanja za 

zaposlene, bo 27. maja 2020 ob 11.00. 

Priročnik z raziskavami o primerih 

dobrih praks na področju IKT-ja v 

izobraževanju odraslih v Evropi je 

nastal v sklopu nacionalnih 

raziskav partnerjev v projektu 

digital@dults.eu. Priročnik je na 

voljo v jezikih partnerskih 

organizacij in angleščini ter 

vsebuje primere dobrih praks, ki 

so jih predlagali partnerji po 

posvetu z odraslimi in 

izobraževalci odraslih. Priročnik 

vsebuje tudi navodila, kako jih 

uporabiti učinkovito in primerno 

za ciljno skupino. 

Priročnik je predstavitev 

materialov in povratnih informacij 

izobraževalcev o tem, kako 

izboljšati digitalne veščine in kako 

naslavljati neprivilegirane skupine 

odraslih učečih se pri uporabi 

družbenih omrežij za področje trga 

dela. 

Kratkotrajno usposabljanje za 

zaposlene bo dalo partnerjem 

priložnost nadaljnjega 

raziskovanja uporabnosti 

priročnika, saj bodo na 

usposabljanju prisotni 

izobraževalci odraslih iz vsake 

partnerske organizacije. 

Po usposabljanju bo naloga 

udeležencev, da implementirajo 

aktivnosti za prenos znanja. 

Zbrani podatki le-tega bodo služili 

kot dokaz, v kolikšni meri projekt 

dosega želene učinke.  
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