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4. mednarodni sestanek, ki naj bi ga od 

1. Do 4. Aprila 2020 na Norveškem 

gostila organizacija TERRAMPACIS, 

je bil izveden v spletno obliko, saj 

partnerji niso imeli možnosti potovanja 

ter srečanja v živo. Zato je projekt 1. 4. 

2020 potekal preko spletne platforme 

in bil tudi posnet. Teme, o katerih se je 

razpravljajo na sestanku, so bile 

naslednje: izvedba projektnih 

aktivnosti, naslednji koraki, analize in 

povratne informacije o že opravljenem 

delu, izvedba kratkotrajnega 

usposabljanja osebja C1.  

 

Priročnik je pripravljen in preveden in 

bo dokončno obdelan s strani VHS 

SOB, ki bo pripravil primer tiskane 

verzije priročnika v angleščini v A4 

formatu.   

 
Kratkotrajno usposabljanje osebja je 

bilo prestavljeno na prvi možni datum 

v letu 2021. Vsi partnerji trenutno 

delajo na materialu za kratkotrajno 

usposabljanje, če bo le-to zaradi 

COVID-a možno. 

Poročilo o napredku  

u 

 
 

Določeni so novi datumi v sklopu projekta ter prilagoditve novonastali situaciji 

v vseh državah. 

Partnerji bodo 5. mednarodni sestanek 26. novembra izvedli preko spleta. 

Kratkotrajno usposabljanje osebja v Grčiji bo izvedeno na prvi možen datum v 

letu 2021. 

Kratkotrajno usposabljanje osebja 

bo trajalo 5 dni v mestu Kalamata v 

Grčiji. Udeležili se ga bodo 3-je 

predstavniki osebja iz vsake 

partnerske organizacije (Španije, 

Nemčije, Italije, Grčije, Madžarske, 

Norveške, Slovenije), skupaj 21.  

 

Usposabljanje je priložnost za 

pridobitev veščin in teoretično – 

praktične IKT veščine (na področju 

družbenih omrežij na delovnem 

mestu) za odrasle, testiranje 

razvitega materiala, ustvarjanje 

videoposnetkov, ki bomo naloženi 

na spletno platformo. 

 

S pomočjo tega formalnega, 

neformalnega ter vseživljenjskega 

učenja bomo omogočili razvoj, 

priznavanje ter potrditev 

pridobljenega znanja, veščin in 

zmožnosti.  

 

 

Kriza v povezavi s COVID-19 je 

povzročila veliko porast učenja 

preko spleta pri odraslih. Veliko 

usposabljanj, ki so se začela 

izvajati v fizični obliki v učilnicah, 

se je prestavilo na splet. Na ta 

način je ta kriza močan test za 

potencial učenja preko spleta. 

Ravno tako pa izpostavlja ključne 

omejitve, vključno s predpogoji 

ustreznih digitalnih veščin, 

računalniške opreme in 

internetnega dostopa za 

vključevanje v izobraževanje preko 

spleta, težave pri prenosu 

tradicionalnih učnih nalog na splet 

ter težave učiteljev, ki so navajeni 

na poučevanje v učilnici. 
 

 
 

Vir: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-

early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/ 
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