
REZULTATI
PROJEKTA

Smernice "Metodologija, zagotavljanje 
kakovosti in evalvacija pristopa kombiniranega 
učenja v izobraževanju odraslih", ki bodo 
izobraževalnim ustanovam in izobraževalcem 
nudile praktična navodila glede produktivne 
integracije kombinirane metode učenja v 
njihove programe usposabljanja / poučevanja. 

CILJI PROJEKTA

Primarni cilj projekta je razširiti in razvijati 
kompetence izobraževalcev in ostalega 
osebja, ki podpirajo učenje odraslih 
(Podpiranje izobraževalcev, mladinskih 
delavcev, izobraževalnih delavcev in 
pomožnega osebja). Cilj programa „Flip 
Edu Up“ (FEU) je posodobiti izobraževanje 
odraslih z uporabo inovativnih praks v digi-
talni dobi in sistema poklicnega usposabl-
janja s pomočjo kombiniranega učenja 
prek glavnih ciljev, navedenih spodaj. 

Pomagati pri pripravljenosti, odpornosti in 
učinkovitosti ponudnikov izobraževanja 
pri reševanju okoliščin višje sile, tako da 
jih bomo opremili z orodji in načinom 
razmišljanja, potrebnimi za nadaljevanje 
učnega procesa

O PROJEKTU

Učenje odraslih je ključni del spektra 
vseživljenjskega učenja. Vendar 
rezultati raziskav o delovni sili Evropske 
unije (EU) kažejo, da je bila v letu 2018 
udeležba odraslih v vseživljenjskem 
učenju v EU le 11,1%.
 
Cilj projekta je tako izobraževalcem z 
izboljšanjem njihovih digitalnih veščin 
in učnih zmogljivosti zagotoviti nov 
pogled na poučevanje (učitelji kot 
oblikovalci inovativnih učnih okolij). 
To bo izobraževalcem omogočilo 
potrebne spremembe v trenutnih 
učnih načrtih, tako da bodo 
dostopnejši in privlačnejši za vse 
udeležence izobraževanja odraslih. 

Specifični cilji so: 

Izboljšati učno sposobnost izobraževalcev 
odraslih z izboljšanjem njihovega 
digitalnega, pedagoškega in 
vsebinskega znanja za oblikovanje 
inovativnih učnih okolij

Izboljšati znanje in digitalne veščine 
udeležencev izobraževanja odraslih, 
jim zagotoviti nove načine učenja in jih 
vključiti v vseživljenjsko učenje

Podpirati posodobitev izobraževanja in 
sistemov usposabljanja, tako da bodo 
učni načrti bolj inovativni, prilagodljivi in 
učinkoviti

Skupnost spletnega učenja - platforma 
inovatorjev. Platforma bo ponujala spletne 
tečaje za podporo izobraževalcem odraslih pri 
uvajanju kombinirane metode učenja v prostor 
za izobraževanje odraslih in socialno učenje. 

Pilotno usposabljanje - Za razširjanje in 
preizkušanje rezultatov projekta bodo potekala 
mednarodna in lokalna usposabljanja za 
izobraževalce odraslih. 
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PARTNERSTVA"V izobraževanja ni konca. Ne 
pomeni, da preberete knjigo, 
opravite izpit in končate z        
izobraževanjem. Vse življenje, 
od trenutka, ko se rodiš, do      
trenutka, ko umreš, je proces 
učenja."

Projektno partnerstvo sestavlja 5              
partnerjev iz Nemčije, Cipra, Italije, Poljske 
in Slovenije, ki želijo učitelje opremiti z 
ustreznimi orodji, potrebnimi za                 
uresničevanje izvajanja kombiniranega 
učenja (blended learning) in za dosego 
svojih edinstvenih izobraževalnih ciljev.

Projektni partnerji:

• HeurekaNet - Freies Institut für Bildung,
Forschung und Innovation e.V., Nemčija 
(koordinator)
• Izobraževalni inštitut DOREA, Ciper
• NVO MIine Vaganti, Italija
• Fundacja instytut badan i innowacji w 
edukacji, Poljska
• Center za izobraževanje in kulturo Trebn-
je, Slovenija
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- Jiddu Krishnamurti (2003)., Filozof, govor-
nik in pisatelj. 
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