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LEARNERSMOT2
MOTIVATING ADULT LEARNERS

ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Συναντήσεις Έργου
Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19,
οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν τρεις
διαδικτυακές συναντήσεις. Η πρώτη, εναρκτήρια
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24-25
Νοεμβρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν
την ευκαιρία να συστηθούν καθώς και να
παρουσιάσουν το πλαίσιο του έργου και τα σχέδια
για τις επόμενες δραστηριότητες.

 

Σε αυτή 

την έκδοση
Συναντήσεις έργου
Γραμματισμός εις
βάθος. Ένα υβριδικό
μάθημα σχετικά με τον
λειτουργικό
γραμματισμό και
εκπαίδευση για
βελτίωση των
βασικών ικανοτήτων.
Επόμενες
Δραστηριότητες
 

LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners



Βρείτε μας!
Learnersmot 2  -
Ιστοσελίδα
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"Γραμματισμός εις βάθος. Ένα
υβριδικό μάθημα σχετικά με τον
λειτουργικό γραμματισμό και
εκπαίδευση για βελτίωση των
βασικών ικανοτήτων."

Ο εις βάθος γραμματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του έργου "LearnersMot2", σαν συνέχεια του ολοκληρωμένου
έργου "LearnersMot" (www.learnersmot.eu), τα οποία
σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν κάτω από τα
πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Αυτό το υβριδικό
μάθημα στοχεύει κυρίως στους εκπαιδευτές ενηλίκων,
βοηθώντας τους να κατανοήσουν το σύνθετο φαινόμενο
του λειτουργικού (i) γραμματισμού και των εννοιών του.
Αποτελείται από έξι ενότητες που περιέχουν θεωρητικά
κείμενα, βίντεο, πρακτικές δραστηριότητεςπρόσωπο με
πρόσωπο, και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες με βάση
τις ψηφιακές μεθόδους. 
Οι έξι ενότητες περιλαμβάνουν έννοιες σχετικές με τις
κοινωνικές, εργασιακές και πολιτιστικές πτυχές της ζωής,
το θέμα της παροχής κινήτρων για μάθηση, την αριθμητική
και τις ψηφιακές μεθόδους στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Μείνετε συντονισμένοι! Το μάθημα θα είναι σύντομα
διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει μια
εφαρμογή για κινητά για ενήλικες
χαμηλής εκπαίδευσης και χαμηλής
ειδίκευσης. Η εφαρμογή θα
σχετίζεται με το έντυπο
εννοιολογικό υπόβαθρο και το
μάθημα "Γραμματισμός εις βάθος".
Όπως και τα υπόλοιπα
αποτελέσματα του έργου,
προορίζεται για βελτίωση των
βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων
μαθητών.
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