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Partneri


Interkulturelles Zentrum, Viena,
Austria www.iz.or.at


Iberika Sprachschule, Berlin, Germany www.iberika.de


Thüringer Volkshochschulverband
e.V., Jena, Germany www.vhs-th.de


Instituto de Formacion Integral
S.L.U., Madrid, Spain www.ifi.com.es


Centro Studi et Initiative Europeo,
Trappeto, Italy www.cesie.it

Tvoriť—Motivovať—Učiť sa



Education Development Center,
Riga, Latvia www.iac.edu.lv


Modern Didactics Center, Vilnius,
Lithuania www.sdcentras.lt


Združenie Orava pre demokraciu
vo vzdelávaní, Bratislava, Slovakia
www.zdruzenieorava.sk
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Ciele projektu

Výstupy a výsledky



Zbierka príkladov dobrej praxe
týkajúcich sa učenia dospelých;



Zbierka stratégií tvorivého a
kritického myslenia, ktoré
motivujú dospelých k
celoživotnému vzdelávaniu;



Internetová stránka pre ďalšie
šírenie informácií a produktov
(www.cremole.eu);

Zlepšiť prezentačné
zručnosti lektorov/učiteľov
dospelých;

Ciele projektu
CreMoLe

Zlepšiť obsah a
poskytovanie programov
vzdelávania dospelých;

Tvor
iť
Motiv
ovať
Učiť
sa

Poskytnúť lektorom/učiteľom
dospelých súbor stratégií
tvorivého a kritického myslenia
na využitie v kontexte
vzdelávania dospelých;



Zlepšiť dostupnosť
príležitostí učiť sa pre
dospelých;
Cieľom projektu je identifikovať
faktory týkajúce sa motivácie
dospelých k účasti a zotrvaniu v
procesoch celoživotného
vzdelávania. Projekt si taktiež
dáva za cieľ zostaviť súbor
stratégií tvorivého a kritického
myslenia, ktoré budú môcť
využívať pedagógovia a tréneri pri
úspešnejšej motivácii dospelých
zúčastňovať sa procesov
celoživotného učenia.

Vzdelávací kurz Grundtvig na
zlepšenie dostupnosti a kvality
európskych vzdelávacích
programov pre lektorov
dospelých.



Prehĺbiť motiváciu dospelých
celoživotne sa učiť;



Poskytnúť lektorom/učiteľom
príležitosť podeliť sa o
skúsenosti a postupy s
ostatnými zúčastnenými
krajinami a spoločne pracovať s
európskymi kolegami pri
zlepšovaní účasti dospelých v
celoživotnom vzdelávaní.
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