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Šis projekts tiek fnansēts
ar Eiropas Komisijas
atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Projekta uzdevumi:
Projekta rezultāti
•

Pilnveidot pieaugušo

tālākizglītotāju kompetenci;

CreMoLe projekta
mērķis
Radī
t

Pilnveidot pieaugušo izglītības
saturu un metodiku;

• Nodrošināt pieaugušo izglītotājus ar radošo un kritisko

Motiv
ēt
Mācī
tie

•

s

domāšanu veicinošiem paņēmieniem, kurus izmantot darbā ar
pieaugušajiem;

• Uzlabot mācīšanās pieejamību
pieaugušajiem:
♦

♦

noskaidrot galvenos
faktorus, kas motivē
pieaugušos piedalīties
mūžizglītības procesos
Apkopot radošo un kritisko
domāšanu veicinošus
paņēmienus, kurus izmantot
darbā ar pieaugušajiem, lai
veiksmīgāk motivētu viņus
iesaistīties mūžizglītībā.

Labās prakses apkopojums par to, kā
pieaugušie mācās;
Radošo un kritisko domāšanu veicinošo paņēmienu, kas motivē pieaugušos iesaistīties mūžizglītībā, apkopojums;
Informācija par projektu un rezultātiem atrodama projekta mājas lapā:
www.cremole.eu;
Grundtvig apmācības kurss pieaugušo
izglītības pilnveidei tiks piedāvāts
interesentiem visā Eiropā.

•

Veicināt pieaugušo motivāciju
iesaistīties mūžizglītībā;

•

Nodrošināt pieaugušo

izglītotājiem projekta dalībvalstīs
iespēju dalīties pieredzē un
veiksmēs un sadarboties ar Eiropas
kolēģiem, lai sekmētu pieaugušo
iesaistīšanos mūžizglītībā
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