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

ανάγνωση και γραφή
ορθογραφία
μαθηματικά
επίλυση προβλημάτων
επικοινωνία
μάθηση του πώς να μαθαίνεις. 

Οι εταίροι ολοκληρώνουν τις εργασίες για την
εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία θα είναι σύντομα
διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του έργου σε
όλες τις γλωσσικές εκδόσεις. Τώρα η εφαρμογή είναι
έτοιμη στην αγγλική έκδοση σε αυτόν τον σύνδεσμο:
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/ 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μηχανισμούς σκέψης
και παιχνιδιών σε ένα πλαίσιο που δεν σχετίζεται
με παιχνίδια για να ενισχύσει τη δέσμευση και τη
μάθηση του χρήστη. Τα παιχνίδια/ασκήσεις
στοχεύουν στη βελτίωση των ακόλουθων
δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων:

LEARNERSMOT2
MOTIVATING ADULT LEARNERS

ΤΡΙΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σε αυτή την
έκδοση

Ολοκλήρωση της
διαδικτυακής
εφαρμογής για
ενήλικες
εκπαιδευόμενους με
χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο και χαμηλή
ειδίκευση
LearnersMot2
Βιβλιοθήκη πηγών
Εκπαίδευση στη
Λιουμπλιάνα και
επόμενες
δραστηριότητες

LearnersMot2
Creating a continuous supportive learning environment 

for the 45+, low educated and low skilled learners



Βρείτε μας!
Learnersmot 2  - ιστοσελίδα

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

LearnersMot2 Βιβλιοθήκη Πηγών

Στρατηγικές παρακίνησης
Τεχνικές μάθησης - μαθαίνοντας πώς να μαθαίνω
Δημιουργία περιεχομένου
Πρακτικές δραστηριότητες
Μέθοδοι αξιολόγησης
Τεχνολογία και εργαλεία ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το τελευταίο αποτέλεσμα του έργου, η βιβλιοθήκη πόρων, δημιουργήθηκε
από τους εταίρους του έργου προκειμένου να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές
ενηλίκων με εκπαιδευτικό υλικό για τα ακόλουθα θέματα:

Όλοι οι πόροι είναι δωρεάν και εύκολα προσβάσιμοι. Θα είναι σύντομα διαθέσιμοι
στον ιστότοπο του έργου μας: https://learnersmot2.eu/.  
Μείνετε συντονισμένοι! 

Εκπαίδευση στη Λιουμπλιάνα και επόμενες δραστηριότητες

Τον Μάιο του 2022 εταίροι και εκπαιδευτές ενηλίκων συναντήθηκαν στη Σλοβενία για να
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση. Πραγματοποίησαν συνεδρίες παρουσιάζοντας
ενότητες από το μάθημα LearnersMot2 και δοκίμασαν από κοινού την διαδικτυακή εφαρμογή.
Είχαν επίσης χρόνο να επισκεφθούν την όμορφη πόλη της Λιουμπλιάνας! 
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Εταίροι
 

τοπικά εργαστήρια για τη διάδοση
των όσων έμαθαν κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας κατάρτισης
μάθημα μικτής μάθησης για
εκπαιδευτές ενηλίκων,
αποτελούμενο από δύο δια ζώσης
συνεδρίες και αυτοδιδασκαλία.

Καθώς πλησιάζει το τέλος της
υλοποίησης του έργου, οι εταίροι
σχεδιάζουν και οργανώνουν ήδη
δραστηριότητες προώθησης:

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
συμμετοχής στα εργαστήρια και το
μάθημα blended-learning στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων και
στο Facebook του LearnersMot2! 

https://learnersmot2.eu/
https://learnersmot2.eu/
https://www.facebook.com/Learners-Mot-2-102421268497592/
https://www.eurosc.eu/en/
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.edensol.eu/en/index.html
http://www.utzo.si/en/
https://www.upi.si/
https://www.ugd.edu.mk/
https://learnersmot2.eu/

