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2. Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων  «Ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης M-Easy».

Το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο αποτελείται από ένα σύνολο διαδικτυακών μεθοδολογικών υλικών για 
εκπαιδευτές ενηλίκων, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως εκπαιδευτών, η οποία 
είναι απαραίτητη προκειμένου να βοηθήσουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων να 
βελτιώσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πέντε διασυνδεδεμένα 
διδακτικά εργαλεία.

3. Εκπαιδευτικό εργαστήρι για Τοπικές Κοινότητες  «Επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη ενηλίκων με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης».

· Τον Οδηγό για εκπαιδευόμενους με σύντομο εισαγωγικό βίντεο και βήμα-προς-βήμα καθοδήγηση 
για τη διαδικασία της μάθησης μέσω των εφαρμογών για κινητά και της ιστοσελίδας.

Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων με σκοπό να αναπτύξει τις γνώσεις τους, έτσι 
ώστε να εκπαιδεύσουν τις τοπικές τους κοινότητες και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην 
προσπάθεια για ενσωμάτωση και ένταξη των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσα από τη δια 
βίου μάθηση.

· Τη γωνιά υποστήριξης των εκπαιδευόμενων  με δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για 
ερωτήσεις
· Την αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων  wμε τεστ προ-αξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης 
των μαθηματικών δεξιοτήτων

Η γενική μεθοδολογία των τριών παραδοτέων βασίζεται στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, 
παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου προβλέπουν καλύτερη ενσωμάτωση των ενηλίκων με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών 
στην αγορά εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης, καθώς και αύξηση των μαθηματικών τους δεξιοτήτων 
κατά τουλάχιστον 40%.

· Να βελτιώσει τις μαθηματικές δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών, εφαρμόζοντας μια 
καινοτόμο προσέγγιση μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές

Το έργο M-Easy συμβάλλει στην επίτευξη των δεικτών αναφοράς της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: της 
μείωσης των ατόμων με χαμηλό επίπεδο μαθηματικών δεξιοτήτων στο  της αύξησης της 15%,
απασχόλησης κατά και της αύξησης της συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση κατά   .75% 15%

Οι στόχοι του έργου:

· Να αυξήσει τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της ενσωμάτωσης και ένταξης 
ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση και τη μάθηση.

Ομάδες στόχοι:

• 	Ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και 
μεταναστών

•  Εκπαιδευτές ενηλίκων που ασχολούνται με την κατάρτιση ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο 
μαθηματικών δεξιοτήτων

· Να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων που είναι απαραίτητες για 
την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠΕ σε ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων

•  Εκπαιδευτές ενηλίκων/επαγγελματίες ενεργοί στον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης.

· Το ηλεκτρονικό αποθετήριο –  μια συλλογή εφαρμογών για κινητά, οι οποίες σχετίζονται με βασικές 
μαθηματικές δεξιότητες

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης, ως ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος, παρέχει εκπαίδευση συνδυάζοντας 
δύο ψηφιακά μέσα: εφαρμογές σε κινητές συσκευές και εικονικό περιβάλλον μάθησης σε ιστοσελίδα. Το 
Πρόγραμμα Κατάρτισης αποτελείται από:

1. Πρόγραμμα Κατάρτισης M-Easy για την ανάπτυξη των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων.
Τα τρία παραδοτέα του έργου:

· Τις εφαρμογές για κινητά 1ως μια Λίστα 2  Εφαρμογών για Ανάπτυξη των Μαθηματικών Δεξιοτήτων, 
οι οποίες βασίζονται στην προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και αποσκοπούν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων
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