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Najdete nas lahko na  Facebook @digitaladuts 

in na naši spletni strani  

digitaladults.eu, kjer z vami delimo informacije 

 o digitalnem izobraževanju za odrasle in še več.  

 

 

 

Projekt digital @ adults se je zaključil. 

Po dveh letih projekta in podaljšanju v 

času pandemije, ki je omogočilo 

partnerjem, da izpeljejo projektne 

aktivnosti v živo, se moramo posloviti 

in se vam zahvaliti za vašo podpro v 

zadnjih letih. 

14. oktobra je bil izveden zadnji 

mednarodni sestanek v Budimpešti na 

Madžarskem, ki so ga gostili partnerji iz 

Madžarske, potem ko sta bila zaradi 

razmer zadnja dva sestanka izpeljana 

preko spleta.  

 

Ob tej priložnosti so lahko partnerji 

razpravljali o zadnjih aktivnostih, ki jih 

morajo končati pred zaključkom 

projekta, in pregledali rezultati, ki so 

nastali v sklopu digital@dults.eu 

projekta, kot so  Primerjalne študije o 

metodah pristopov in poučevanja na 

področju IKT-ja in izobraževanja 

odraslih v Evropi, ki je sedaj na voljo  

na naslednji  povezavi in je prevedena v 

sedem jezikov partnerskih organizacij, 

ki jo lahko najde kdorkoli na platformi 

projekta.  

 

Zadnje novice 

Projektno usposabljanje osebja je 

potekalo v dveh fazah, prva se je 

izvedla spleta februarja 2021, druga 

pa v živo v grškem mestu Kalamata, 

ki jo je organizirala grška partnerska 

organizacija AREADNE in je 

potekala od 30. avgusta do 3. 

Septembra 2021. 

 

Zahvaljujoč možnosti za ponovno 

potovanje je lahko osebje 

sodelujočih organizacij odpotovalo 

v grčijo in se udeležilo usposabljanja 

v živo, kar je omogočilo da so člani 

osebja izmenjevali izkušnje na 

področju IKT-ja in  jih med sabo 

primerjali. Obenem je bila to 

priložnost, da zainteresirani 

udeleženci spoznajo, kako lahko 

vključimo odrasle v neformalne 

učne oblike in jim približamo nove 

tehnologije iz drugih delov Evrope. 

 

Po usposabljanju v Kalamati so 

udeleženci pričeli predajati 

pridobljeno znanje in veščine na 

lokalni ravni s pomočjo izvajanja 

različnih usposabljanj za 

izobraževalce in odrasle ter so na ta 

način promovirali primere dobrih 

praks na evropski ravni s pomočjo 

usposabljanj izvajalcev 

usposabljanj, ki lahko usposabljajo 

druge na področju digitalnih veščin, 

še posebej s pomočjo uporabe 

družbenih omrežij pri 

neprivilegiranih odraslih.  

 

 
 

Thank you for being with us and 

following digital@dults.eu. 

 

 

 

 
 

 

 

Kratkoročno usposabljanje osebja Lokalna usposabljanja za 

izobraževalce in odrasle 
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