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nido aquí, contenido aquí"
.

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el contenido del texto de un 
sitio mientras que mira su diseño. El 
punto de usar Lorem Ipsum es que 
tiene una distribución más o menos 
normal de las letras, al contrario de 
usar textos como por ejemplo "Conte-
nido aquí, contenido aquí".

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el ausar textos como por ejem-
plo "Contenido aquí, conSDFFD-
DFGFGSGF.
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Avrupadaki 
yetişkinler Avrupa 

Komisyonu tarafından 
temel yetenekler olarak 

tanımlanan zorlukları 3 ana 
temada sunuyor: 

Okuryazarlık, Matematik 
Yeterliği ve Dijital 

Yeterlik  

 Bu 
endişe verici 

durumu göz önüne 
alarak, App4Skills 

kapsamında biz inanıyoruz ki 
eğitim, bu alanlarda ilerlemeye 
katkı sağlayacak bir çözümün 

parçasıdır. Bu proje ile beraber, 
kullanıcıların temel yetenekleri 
arttırmayı hedefleyen bir araç 

geliştiriyoruz. 
Bize yardım eder 

misiniz?

App4Skills nedir?

Yetişkin eğitiminin eğlenceli ve 
motive edici bir şey olarak 
sunulmasının önemi 
tartışılmaz.İnsanlar olumlu, motive 
edici ve hatta eğlenceli bir öğrenme 
ortamında eğlenebilecekleri zaman 
çok daha fazla şey öğrenir.

Bu nedenle, bu projenin ortakları 
yetişkinlerin okuryazarlıklarını ve 
dijital becerilerini geliştirmek için 
açık, esnek ve yenilikçi bir öğrenme 
aracına erişmelerini sağlayan bir 
webapp aracı yaratıyor.

İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, 
Fince, Türkçe ve Lehçe olmak üzere 
bu uygulama 5 dilde olacak.

Nasıl çalışacak?

Yeni uygulama, tariflerden, el 
sanatlarına veya bahçe ipuçlarına 
ve ipuçlarına kadar çeşitli görevler 
önererek insanların temel bilgilerini 

genişletmeye çalışacak. App4Skills 
ile, zorlukları çözmeyi öğrenme 
fırsatının büyümeye ve 
deneyimlemeye yardımcı olduğuna 
ve genç veya yetişkin olsun, her 
öğrenci için motive edici olduğuna 
inanıyoruz. 

Kimin icin?

Hem yetişkin eğitiminde çalışan 
profesyoneller tarafından 
kullanılabilecek, hem de sınıflarında 
açıkladıkları bilgileri eğlenceli bir 
şekilde pekiştirmek için 
kullanabilecekleri çok yönlü bir 
araçtır; temel becerilerini kendi 
başlarına geliştirmek isteyen 
yetişkinler için de kullanılabilir.

App4Skills’in amacı nedir?

App4skills projesi, temel becerilerin 
geliştirilmesi (özellikle 
okuma-yazma ve dijital beceriler) 
yoluyla, işgücü piyasasına 
uygunluğuna ve uyumlu bir topluma 
katkısına özellikle dikkat çekerek, 
EU2020 Stratejisi ile kilit yeterlilikler 
alanına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Yetişkin 
eğitiminde, az sayıda beceri ile  
sosyal dışlanma riski taşıyan 
yetişkin sayısını azaltmaya katkıda 
bulunur.

Bu aracın amaçları nelerdir?

Yetişkinler için öğretimin 
geliştirilmesinde yenilikçiliğin teşvik 
edilmesi, öğretme ve öğrenme 
sürecinin toplumdaki değişimlere 
uyarlanması ihtiyacı, özellikle aktif 
ve işbirlikçi metodolojilerin 
kullanımı, çeşitli değerlendirme 
araçları ve "Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri" nin entegrasyonu bize 
bu projeyi sunmaya yöneltti.Bu 
projenin amaçları arasında:

• Yaratıcılığı geliştirmek, farklı 
bağlamlarda gerçek problemleri 
çözmek ve öğrencilere yeni 
problemler yaratma, soru sorma ve 
ilgili fikirleri paylaşma becerisini 
geliştirmek.

• Yetişkinlerin öğrenmeye yönelik 
algılarını geliştirmek, matematik 
okuryazarlık becerilerini geliştirmek 
ve dijital becerilerini geliştirmek, 
ilgilerini, motivasyonunu, esnekliğini 
arttırmak ve yaşam boyu öğrenmeye 
devam etmek ve geleneksel olarak, 
güven eksikliği, özgüven veya endişe 
eksikliği gibi çalışmaya bağlı olumsuz 
tutumların düzeltilmesi.

• Yetişkinleri sürekli ve özerk 
öğrenmeye, eleştirel düşünmeyi 
geliştirmeye ve eşitliği, sosyal 
uyumu ve aktif bir vatandaşlığı 
teşvik etmek.
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• Yetişkinlerin eğiticilerin mesleki 
gelişimlerini temel becerilerde teşvik 
ederek, gayrı resmi bağlamlarda 
yetişkin öğrenmeleri için yeni bir 
araç sağlamak.

Nerede ve ne zaman erişilebilir 
olacak?

Ücretsiz olacak olan araç şu anda 
test aşamasındadır, bu nedenle test 
etmek için hepinize güvenmek ve 
uygulamak için gereken 
iyileştirmeleri ilk elden bilmek 
istiyoruz. Web sitesinde tüm bilgileri 
bulabilirsiniz:

Bu aracı kim tasarladı ve neden?

Son yıllarda hayatımıza etkili bir giriş yapan teknolojik yenilikler hayatımızın 
her açısını etkileyen yapısal değişiklikler meydana getirmiştir.

Teknoloji bizim anlam kurmamızı, alışkanlıklarımı, anlama tarzımızı ve 
eğlence şeklimizi değiştirmenin yanı sıra, nasıl öğrendiğimizi ve 
öğrettiğimizi de değiştirdi.

Bu sebeple, Juan de los Toyos Fundazioa, Erasmus+ 2020 Eğitim ve 
Yetiştirim stratejisi kapsamındaki diğer beş ülkeden çeşitli kuruluşlarla 
beraber  bu Avrupa projesini geliştirdi. 

Katılanlar arasındaki kurumlar :

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)
The need to promote innovation in 

the development of adult education, 
adapting the teaching-learning process 

to the changes in society, mainly through 
the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

Commission: literacy, mathematical competence 
and digital competence. For example, in Europe, 

olds have poor reading skills; and around 55 million 
adults between 15 and 65 years of age have literacy 

competences, the 2013 OECD Survey on Adult 
Competencies (PIAAC) found that 24% of European 

adults scored at (or below) level one in a scale of 

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.
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¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace demasia-
do tiempo que un lector se distraerá con 
el contenido del texto de un sitio mien-
tras que mira su diseño. El punto de usar 
Lorem Ipsum es que tiene una distribu-
ción más o menos normal de las letras, 
al contrario de usar textos como por 
ejemplo "Contenido aquí, contenido 
aquí". Estos textos hacen parecerlo un 
español que se puede leer. Muchos 
paquetes de autoedición y editores de 
páginas web usan el Lorem Ipsum como 
su texto por defecto, y al hacer una bús-

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, 
el texto de Lorem Ipsum no es sim-
plemente texto aleatorio. Tiene sus 
raices en una pieza cl´sica de la 
literatura del Latin, que data del año 
45 antes de Cristo, haciendo que 
este adquiera mas de 2000 años de 
antiguedad.

Richard McClintock, un profesor de 
Latin de la Universidad de Hamp-
den-Sydney en Virginia, encontró una  
en un pasaje de Lorem Ipsum, y al 
seguir leyendo distintos textos del 
latín, descubrió la fuente indudable. 

Lorem Ipsum viene de las secciones 
1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus 
Bonorum et Malorum" (Los Extremos 
del Bien y El Mal) por Cicero, escrito 
en el año 45 antes de Cristo. Este 
libro es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el Renacimien-

App4Skills nedir?

Yetişkin eğitiminin eğlenceli ve 
motive edici bir şey olarak 
sunulmasının önemi 
tartışılmaz.İnsanlar olumlu, motive 
edici ve hatta eğlenceli bir öğrenme 
ortamında eğlenebilecekleri zaman 
çok daha fazla şey öğrenir.

Bu nedenle, bu projenin ortakları 
yetişkinlerin okuryazarlıklarını ve 
dijital becerilerini geliştirmek için 
açık, esnek ve yenilikçi bir öğrenme 
aracına erişmelerini sağlayan bir 
webapp aracı yaratıyor.

İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, 
Fince, Türkçe ve Lehçe olmak üzere 
bu uygulama 5 dilde olacak.

Nasıl çalışacak?

Yeni uygulama, tariflerden, el 
sanatlarına veya bahçe ipuçlarına 
ve ipuçlarına kadar çeşitli görevler 
önererek insanların temel bilgilerini 

genişletmeye çalışacak. App4Skills 
ile, zorlukları çözmeyi öğrenme 
fırsatının büyümeye ve 
deneyimlemeye yardımcı olduğuna 
ve genç veya yetişkin olsun, her 
öğrenci için motive edici olduğuna 
inanıyoruz. 

Kimin icin?

Hem yetişkin eğitiminde çalışan 
profesyoneller tarafından 
kullanılabilecek, hem de sınıflarında 
açıkladıkları bilgileri eğlenceli bir 
şekilde pekiştirmek için 
kullanabilecekleri çok yönlü bir 
araçtır; temel becerilerini kendi 
başlarına geliştirmek isteyen 
yetişkinler için de kullanılabilir.

App4Skills’in amacı nedir?

App4skills projesi, temel becerilerin 
geliştirilmesi (özellikle 
okuma-yazma ve dijital beceriler) 
yoluyla, işgücü piyasasına 
uygunluğuna ve uyumlu bir topluma 
katkısına özellikle dikkat çekerek, 
EU2020 Stratejisi ile kilit yeterlilikler 
alanına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Yetişkin 
eğitiminde, az sayıda beceri ile  
sosyal dışlanma riski taşıyan 
yetişkin sayısını azaltmaya katkıda 
bulunur.

Bu aracın amaçları nelerdir?

Yetişkinler için öğretimin 
geliştirilmesinde yenilikçiliğin teşvik 
edilmesi, öğretme ve öğrenme 
sürecinin toplumdaki değişimlere 
uyarlanması ihtiyacı, özellikle aktif 
ve işbirlikçi metodolojilerin 
kullanımı, çeşitli değerlendirme 
araçları ve "Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri" nin entegrasyonu bize 
bu projeyi sunmaya yöneltti.Bu 
projenin amaçları arasında:

• Yaratıcılığı geliştirmek, farklı 
bağlamlarda gerçek problemleri 
çözmek ve öğrencilere yeni 
problemler yaratma, soru sorma ve 
ilgili fikirleri paylaşma becerisini 
geliştirmek.

• Yetişkinlerin öğrenmeye yönelik 
algılarını geliştirmek, matematik 
okuryazarlık becerilerini geliştirmek 
ve dijital becerilerini geliştirmek, 
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arttırmak ve yaşam boyu öğrenmeye 
devam etmek ve geleneksel olarak, 
güven eksikliği, özgüven veya endişe 
eksikliği gibi çalışmaya bağlı olumsuz 
tutumların düzeltilmesi.

• Yetişkinleri sürekli ve özerk 
öğrenmeye, eleştirel düşünmeyi 
geliştirmeye ve eşitliği, sosyal 
uyumu ve aktif bir vatandaşlığı 
teşvik etmek.

• Yetişkinlerin eğiticilerin mesleki 
gelişimlerini temel becerilerde teşvik 
ederek, gayrı resmi bağlamlarda 
yetişkin öğrenmeleri için yeni bir 
araç sağlamak.

Nerede ve ne zaman erişilebilir 
olacak?

Ücretsiz olacak olan araç şu anda 
test aşamasındadır, bu nedenle test 
etmek için hepinize güvenmek ve 
uygulamak için gereken 
iyileştirmeleri ilk elden bilmek 
istiyoruz. Web sitesinde tüm bilgileri 
bulabilirsiniz:

Bu aracı kim tasarladı ve neden?

Son yıllarda hayatımıza etkili bir giriş yapan teknolojik yenilikler hayatımızın 
her açısını etkileyen yapısal değişiklikler meydana getirmiştir.
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The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.


