
    

NOVIČNIK 1 

Erasmus+ projekt GAME-ED: Development of 
creativity skills by game-based learning methods in 
adult education, ki se je uradno začel 1. marca 
2021, torej se bližamo polovici časa trajanja 
projekta. Čas je, da si pogledamo naš napredek!  

 

Kaj je glavni cilj projekta GAME-ED? 

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovost metod 

poučevanja in učenja, ki se uporabljajo za izgradnjo 

in razvoj ustvarjalnih veščin pri odraslih učencih z 

uvajanjem igralnega pristopa pri učenju, ki temelji 

na izvirno izdelanih študijah, smernicah in  

metodologijah. Cilj je tudi ustvariti izobraževalno 

igro za učitelje odraslih in spodbujanje učenja pri 

izobraževanju odraslih, ki temelji na igrah. 

 

Po uvodnem srečanju 

Po uvodnem srečanju, ki je potekalo prek spleta 30. 

marca 2021, so partnerji začeli delati na 

intelektualnih izidih (IO) in v enem letu so uspešno 

zaključili tri od skupno petih IO-jev.  

 IO1 - Zbirka metod in učnih pristopov za 

razvijanje ustvarjalnih spretnosti na področju 
izobraževanja odraslih (že objavljena na spletni 
strani projekta) 

 IO2 – Dobre prakse uporabe metod učenja z 

igrami v izobraževanju odraslih 

 IO3 – Metodologija za izbor mehanike igre, 

primerne za razvoj ustvarjalnosti.   

Več informacij o projektu GAME-ED najdete na 
spletni strani in na Facebook strani projekta:  

http://game-ed.eu/ 
https://www.facebook.com/Game-ED-
104804468398425  

 Kaj sledi?   

V naslednji fazi, to je v IO4, bodo partnerji ustvarili 
družabno igro, s pomočjo katere bodo uporabniki 
razvijali svoje ustvarjalne sposobnosti.  

V IO5 bomo partnerji oblikovali smernice za 
identifikacijo družabnih iger, primernih za 
razvijanje ustvarjalnosti.  

 

Če želite izvedeti več o sami družabni igri 

in jo želite, ko bo igra na voljo, tudi 

preizkusiti, stopite v stik z nami bodisi 

prek spletne strani bodisi prek partnerja 

projekta GAME-ED v vaši državi. Vsekakor 

pa vabljeni k spremljanju našega dela! 

 

 Partnerji v projektu:  

Organizacija prijaviteljica:  
Fontanus Center Ltd (Madžarska)  

 

Partnerske organizacije: 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo 

mesto (Slovenija) 

Univerza v Ljubljani (Slovenija) 

Universitea „Vasile Alecsandri” din Bacau 
(Romunija) 

NetCoGame Gamefull Living Research Center 
Non-profit Ltd (Madžarska) 

 

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te 

publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža 

samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti 

odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki 

jih ta publikacija vsebuje. 
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