
 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 2

Οριστικοποίηση των
αποτελεσμάτων του έργου

το μάθημα "Deep in Literacy 2" για εκπαιδευτικούς
που εργάζονται με ενήλικες σε κατάσταση
λειτουργικού γραμματισμού
διαδικτυακή εφαρμογή για ενήλικες
εκπαιδευόμενους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
και χαμηλές δεξιότητες
Βιβλιοθήκη πόρων LearnersMot2 που περιέχει άρθρα,
δημοσιεύσεις, βίντεο και άλλο εκπαιδευτικό υλικό
ανοικτού κώδικα για εκπαιδευτές ενηλίκων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε
ότι όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν
οριστικοποιηθεί και είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν
από τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους ενήλικες
εκπαιδευόμενους!
Τα τελευταία δύο χρόνια οι εταίροι αναπτύσσουν: 

Ελέγξτε τα προϊόντα του έργου στην ιστοσελίδα
του LearnersMot2: https://learnersmot2.eu/
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σε αυτό το τεύχος

Οριστικοποίηση των
αποτελεσμάτων του έργου
Διοργάνωση εθνικών
εργαστηρίων, μαθημάτων
μικτής μάθησης και
πολλαπλασιαστικών
εκδηλώσεων
Η τελευταία διακρατική
συνάντηση του έργου 

LearnersMot2
Δημιουργία ενός συνεχούς υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

για τους 45+, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και χαμηλής ειδίκευσης μαθητές



Βρείτε μας!
Learnersmot 2  - webpage

 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

Τελευταία διακρατική συνάντηση έργου
Στις 13-14 Οκτωβρίου 2022 το Ίδρυμα OIC Poland Foundation φιλοξένησε την τελευταία
διακρατική συνάντηση έργου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Αυτή τη φορά οι εταίροι
επικεντρώθηκαν στην τελειοποίηση του υπάρχοντος υλικού και στο κλείσιμο των
δραστηριοτήτων που υλοποίησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης
του έργου. Συζήτησαν τα ορόσημα που πέτυχαν και εξερεύνησαν την όμορφη πόλη.

Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο έργο LearnersMot2 και που μπορούμε
να μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας με άλλους ανθρώπους!

Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα σε άλλα έργα!

Διοργάνωση εθνικών εργαστηρίων, μαθημάτων μικτής
μάθησης και πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων

Εθνικά εργαστήρια από τους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα κατάρτισης στη
Λιουμπλιάνα, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε
εκπαιδευτές ενηλίκων από τις χώρες-εταίρους.
Μαθήματα μικτής μάθησης που αποτελούνται από ένα εργαστήριο με έναν
εκπαιδευτή, αυτοδιδασκαλία και πειραματισμό με προϊόντα έργου.
Διοργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων σε κάθε χώρα του έργου με στόχο
την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στην ομάδα-στόχο. 

Στο τέλος της υλοποίησης του έργου, οι εταίροι σχεδιάζουν και οργανώνουν ήδη τις
ακόλουθες εκδηλώσεις:

1.

2.

3.

Project No 2020-1-ES01-KA204-081775
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εταίροι
 

 
Αν είστε εκπαιδευτής ενηλίκων και αναζητάτε τρόπους επιμόρφωσης -

επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους των εταίρων και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και λάβετε μέρος στις εκδηλώσεις! 

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/

