APIE PROJEKTĄ
Sparčiai besikeičiantis
pasaulis skatina žmonių
judėjimą ir nuolat mus
nukelia į naujas darbo ir
kasdienio gyvenimo
aplinkas. Todėl mums vis
dažniau prireikia naujų
įgūdžių, reikalingų susidoroti
su naujovėmis ir nuolatine
kaita.
Daugelyje Europos šalių
mokymas(-is), nuo pat
mažumės iki suaugystės,
nukreiptas link pasirengimo
tapti visą gyvenimą aktyviai
besimokančiais. Kai kurių ES
valstybių švietimo sistemos
yra labiau pažengusios
įgyvendinant patrauklų
mokymo stilių ir remiant
mokymosi įgūdžių ugdymą,
įskaitant suaugusiųjų
švietimą, tuo tarpu kitų šalių
sistemos gerokai atsilieka
CreMoLe projektu siekiama
išsiaiškinti pagrindinius
faktorius, motyvuojančius
dalyvauti ir likti aktyviais
mokymosi proceso
dalyviais.
Projekto partnerių
konsorciumą sudaro 10
suaugusiųjų švietimo
organizacijų iš 9 Europos
šalių.
Projekto trukmė – 2 metai.
Pradžia – 2010 m. sausio 1
d.

mokymosi praktikas ir
sudaryti jų rinkinį, kuriuo
būtų dalijamasi su
suaugusiųjų švietėjų
bendruomene
Gerųjų praktikų pavyzdžiai
bus pagrindu patiems kurti
ir išbandyti inovatyvias
mokymosi strategijas,
paremtas konstruktyviu
mokymo(-si) požiūriu.
Visi rezultatai, produktai,
išvados bus talpinami
Vadove, skirtame
suaugusiųjų mokytojams.
Taip pat bus parengtas
Grundtvig mokymų kursas
suaugusiesiems.
Projekto partnerių susitikimai
organizuojami kaip
seminarai. Juose kviečiami
dalyvauti ne tik partnerių
organizacijų atstovai, bet ir
kiti suaugusiųjų švietėjai iš
partnerių šalių. Tokiu būdu
užtikrinamas idėjų
pasidalijimas ir inovatyvių
praktikų sklaida platesniu
nei projekto partnerystė
mastu.
UŽDAVINIAI






VEIKLOS

Bus atliekamas suaugusiųjų
mokytojų ir besimokančiųjų
tyrimas, kuriuo siekiama
išsiaiškinti gerąsias



Nustatyti lemiančius ir
motyvuojančius
faktorius dalyvauti ir likti
nuolatiniame mokymosi
procese.
Sudaryti kūrybinį ir kritinį
mąstymą ugdančių
strategijų rinkinį,
iliustruojantį sėkmingą
tęstinio mokymąsi.
Tobulinti suaugusiųjų
mokytojų
kompetencijas.
Tobulinti suaugusiųjų
mokymų turinį ir formas.
Gerinti mokymosi
galimybes visiems
suaugusiesiems.
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Didinti suaugusiųjų
motyvaciją mokytis.
Sudaryti galimybes
suaugusiųjų
mokytojams, švietėjams
dalintis savo praktika ir
gerąja patirtimi.
Dirbti drauge su
kolegomis iš kitų Europos
šalių, siekiant gerinti
dalyvavimą visą
gyvenimą
trunkančiame
mokymesi.

REZULTATAI
Gerosios mokymosi
praktikos rinkinys ir
Vadovas, pristatantis
inovtyvias mokymo
strategijas, bus parengtas
penkiomis kalbomis
Grundtvig mokymų kursas.
Patirties pasidalijimas,
naudojantis kūrybinio ir
kritinio mąstymo
strategijomis bei
motyvuojant suaugusiuosius
dalyvauti tęstiniame
mokymosi procese.
Šiuo projektu tikimės
prisidėti prie sėkmingesnio
suaugusiųjų mokymosi
Europoje. Mūsų siūlomos
kūrybinio ir kritinio mąstymo
ugdymo strategijos gali būti
naudojamos įvairiuose
suaugusiųjų mokymosi
kontekstuose, situacijose,
geografinėse erdvėse ir
kultūrose.
Daugiau informacijos
projekto tinklapyje
www.cremole.eu ir
Šiuolaikinių didaktikų
centro tinklapyje
www.sdcentras.lt

www.cremole.eu

