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Προώθηση της Ενσωμάτωσης Ενηλίκων με Χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων
μέσω της ανάπτυξης μαθηματικών γνώσεων και την παροχή κοινοτικής
στήριξης
Αριθμός Έργου: 2017-1-LT01-KA204-035219
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εν λόγω έργο δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εγγραφείτε και βελτιώστε τις
δεξιότητες σας στα μαθηματικά
μέσω σύγχρονων μεθόδων και της
χρήσης εφαρμογών για κινητά και
ενός εικονικού περιβάλλοντος
μάθησης σε ιστοσελίδα
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
http://measy.lpf.lt/
https://www.facebook.com/projectMEasy/

Η σημασία της απόκτησης μαθηματικών δεξιοτήτων
Έχετε σκεφθεί ποτέ πόσο σημαντικά είναι τα μαθηματικά στην καθημερινότητα σας
καθώς και στην προσπάθεια ένταξης σας στην αγορά εργασίας;
Σε καθημερινή βάση καλείστε να κάνετε μαθηματικές πράξεις και υπολογισμούς, κάτι
που κάνει τα μαθηματικά ιδιαίτερα σημαντικά για τον καθένα από μας. Το κυριότερο,
τα κάνει συναρπαστικά, ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Το πρόγραμμα κατάρτισης M-Easy θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να
βελτιώσετε τις μαθηματικές σας δεξιότητες μέσω της χρήσης μαθηματικών
εφαρμογών ή του υπολογιστή σας. Οι εφαρμογές του προγράμματος μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο άρα δεν χρειάζεται να είστε
συνέχεια συνδεδεμένοι για τις ανάγκες του προγράμματος.
• Απλά κατεβάστε την εφαρμογή M-Easy από το Google Play store ή από τη σελίδα
του έργου M-Easy:http://measy.lpf.lt/mobile_app.html

Τα βασικά βήματα του προγράμματος κατάρτισης
Ξεκινήστε τη μάθηση σας διαβάζοντας τον οδηγό για Μανθάνοντες.
Μπορείτε επίσης να τον κατεβάσετε και να τον μελετήσετε χωρίς
σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρέχει μια παρουσίαση του
προγράμματος και θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε αλλά να είστε σε
θέση να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που προσφέρονται.

Εξετάστε τις μαθηματικές σας γνώσεις χρησιμοποιώντας το εργαλείο
για την Αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων! Υπολογίζεται ότι θα
σας πάρει περίπου 50 λεπτά το για να κάνετε όλες τις ασκήσεις και να
λάβετε λεπτομερή ανάλυση για τις γνώσεις και ικανότητα σας σε 27
σημαντικές μαθηματικές δεξιότητες. Έτσι, θα είστε σε θέση σας να
αναγνωρίσετε σε ποιες από αυτές χρειάζεστε βελτίωση ή αν πρέπει να
ακολουθήσετε μια πιο ενδελεχή εκπαίδευση.

• Για να χρησιμοποιήσετε τα εκπαιδευτικά εργαλεία του προγράμματος μέσω

υπολογιστή, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τη σελίδα του στο διαδίκτυο και κάντε
κλικ στο 'Βελτιώστε τις Μαθηματικές σας Δεξιότητες'
• Μπορείτε να αρχίσετε να μαθαίνετε μόνοι σας ή με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού

κατά μονάς ή ως μέρος μιας ομάδας. Η επιλογή είναι δική σας!

Χρησιμοποιήστε το Ηλεκτρονικό αποθετήριο για να βελτιώσετε
βασικές μαθηματικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας επιλεγμένων
και ελεγμένων εφαρμογών για κινητά. Το Αποθετήριο προσφέρει
δύο επιλογές στους μανθάνοντες: να επιλέξουν τις δεξιότητες που
θέλουν να βελτιώσουν ή να τεστάρουν συγκεκριμένες εφαρμογές.
Θα βρείτε μια λίστα με τις εφαρμογές, ενώ για κάθε μια από αυτές
προσφέρεται περιγραφή αλλά και σύνδεσμος για να την
κατεβάσετε.

Για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή
του M-Easy για κινητές συσκευές Android και ενισχύστε τις γνώσεις σας
στα μαθηματικά μέσα από πραγματικές καταστάσεις. Η εφαρμογή MEasy περιλαμβάνει 21 σενάρια καλύπτοντας καθημερινές πραγματικές
καταστάσεις όπως για παράδειγμα αγορές, το προϋπολογισμό ενός
σπιτιού, ταξίδια, αναψυχή. Θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε
αμέσως στην καθημερινή σας ζωή τη γνώση!

Επικοινωνήστε με τον διαμεσολαβητή μέσω της γωνίας
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν μ α θ ητ ώ ν : κά ν τ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ,
συμβουλευθείτε και απολαύστε ακόμη περισσότερο το
εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα M-Easy!
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ελέγξτε την πρόοδό σας χρησιμοποιώντας
ξανά το εργαλείο αξιολόγησης.

