16.02.2017

Naš čas

Četrtek

Država: Slovenija
Doseg: 11.000
Stran: 8

1/1

Površina: 212 cm2

Z mednarodnimi projekti
uvajajo nove metode učenja
Na Ljudski univerzi Velenje trenutno izvajajo kar devet evropskih projektov, financiranih iz programa
Erasmus+. Namenjeni so različnim ciljnim skupinam,
od izobraževalcev, svetovalcev do udeležencev v izobraževanju odraslih.
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tako potekalo po obrnjeni metodi, sprva preko
spleta, sledilo bo petdnevno usposabljanje v Belgiji. Nato bodo predavatelji po tej metodi načrto-
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Projekt traja dve leti in pol, vsa gradiva in materiali bodo na voljo tudi na spletu. V okviru projekta
bodo izvedene tudi delavni
kjer bodo udele „
žend usposabljanj svoje izkušnje delili tudi ssv0 .
jimi koleei
Več informacij na www.projectiflip.eu.

