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LEARNERSMOT2
MOTIVATING ADULT LEARNERS

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

"Γραμματισμός εις βάθος. Ένα
υβριδικό μάθημα σχετικά με τον
λειτουργικό γραμματισμό και
εκπαίδευση για βελτίωση των
βασικών ικανοτήτων."

Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για
το χώρο εργασίας και την καθημερινή ζωή με την
καθιέρωση μιας εννοιολογικής και συνεργατικής
μάθησης (δεξιότητες ομαδικής εργασίας)
Κατανόηση της φύσης και της διαδικασίας
κοινωνικοποίησης / τεχνολογικής εκπαίδευσης
Εισαγωγή πτυχών αριθμητικής που εφαρμόζονται
στην καθημερινή ζωή
Βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων των
μαθητών, παρακίνηση για συμμετοχή στις
διαδικασίες μάθησης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το 
 εκπαιδευτικό μας υλικό με τίτλο "Αλφαβητισμός σε
Βάθο" είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου
μας: https://learnersmot2.eu/. 

Το μάθημα σκοπεύει να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές
ενηλίκων να χρησιμοποιούν και να μπορούν να
δημιουργούν μεθόδους για να βοηθήσουν τους ενήλικες
εκπαιδευόμενους τους:

Αποτελείται από 6 Ενότητες, κουίζ και βέλτιστες
πρακτικές.

Σε αυτή την
έκδοση

"Γραματισμός σε
βάθος. Ένα υβριδικό
μάθημα σχετικά με τον
λειτουργικό
γραμματισμό και την
εκπαίδευση για
βελτίωση των
βασικών ικανοτήτων.
Ανάπτυξη της
διαδικτυακής
εφαρμογής για
ενήλικες
εκπαιδευόμενους με
χαμηλή εκπαίδευση
και χαμηλή ειδίκευση
Συναντήσεις έργου και
επόμενες
δραστηριότητες

LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners

https://learnersmot2.eu/


Βρείτε μας!
Learnersmot 2  - ιστοσελίδα

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής για
ενήλικες εκπαιδευόμενους με χαμηλή εκπαίδευση
και χαμηλή ειδίκευση

Ανάγνωση και γραφή
Ορθογραφία
Μαθηματικά
Επίλυση προβλημάτων
Επικοινωνία
Μάθετε πώς να μαθαίνετε

Οι εταίροι ασχολούνται με την ανάπτυξη άλλων αποτελεσμάτων των έργων. Ένα από αυτά
είναι η διαδικτυακή εφαρμογή που αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων των
ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης και των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Η εφαρμογή
χρησιμοποιεί τη σκέψη και τη μηχανική των παιχνιδιών  για την ενίσχυση της συμμετοχής και
της μάθησης του χρήστη. Αυτά τα παιχνίδια / ασκήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των
ακόλουθων δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων:

Stay tuned! The application will be soon ready on our project website!

Συνεδριάσεις των σχεδίων και επόμενες δραστηριότητες 
Οι εταίροι έφτασαν στη Λευκωσία, στην Κύπρο!
Για πρώτη φορά, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν προσωπικά κατά τη διάρκεια της
διακρατικής συνάντησης του έργου, η οποία φιλοξενήθηκε από την EUROSUCCESS. Είχαν
την ευκαιρία να αποφασίσουν για τις επόμενες δραστηριότητες και να γνωριστούν
καλύτερα.
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Εταίροι
 

Σύντομα, οι εταίροι και οι
ειδικοί θα λάβουν μέρος στην
εκπαίδευση στη Λιουμπλιάνα
της Σλοβενίας, όπου θα
πραγματοποιήσουν συνεδρίες
παρουσιάζοντας τις ενότητες
από την διαδικτυακή
εφαρμογή που έχουν
αναπτύξει προκειμένου να
τελειοποιήσουν το
αποτέλεσμα του έργου πριν το
κυκλοφορήσουν.
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