
PERIODINIS PROJEKTO

„MŪSŲ SKAITMENINĖ ERDVĖ“

Pagrindinis „Erasmus+“ KA2 projekto „Mūsų

skaitmeninė erdvė“ tikslas – suteikti

suaugusiesiems, esantiems socialinėje

atskirtyje, lanksčias mokymosi galimybes bei

gilinti jų skaitmeninius įgūdžius organizuojant

mokymus bei naudojantis interaktyvia

elektroninio mokymosi platforma ir mobiliąja

aplikacija, paremta sužaidybinimo

strategijomis. Įgyvendinant projektą

nedidelėms suaugusiųjų grupėms bus

organizuojami mokymai, kurių metu jie

siekdami pagerinti savo gyvenimo kokybę

išmoks panaudoti skaitmeninius įgūdžius

realių gyvenimiškų problemų sprendimui.

Projekto partneriai – šešios organizacijos iš

keturių šalių: Makedonijos universitetas

(Graikija), švietimo įstaiga APEC (Turkija),

Barseloso inovacijų ir socialinės plėtros

institutas KERIGMA (Portugalija), Panevėžio

rajono švietimo centras (Lietuva), NARA

švietimo technologijos (Turkija). Projektą

koordinuoja Turkijos nacionalinė švietimo

ministerija.

Projekto trukmė – 30 mėn. (2018 m. lapkričio

1 d. – 2021 balandžio 30 d.).

Intelektiniai projekto produktai: skaitmeninių

užduočių sužaidybinimo gairės, atvira

interaktyvi elektroninė mokymosi platforma

„Mano skaitmeninė erdvė“, mobilioji aplikacija

„Mano skaitmeninė dėžutė“.

2019 m. birželis

Nr. 1

Projekto „Mūsų skaitmeninė erdvė“

dalyvių žvilgsniu – 1 psl.

Pirmasis tarptautinis susitikimas – 2 psl.

Visi įvykiai – 2–3 psl.

Projekto „Mūsų skaitmeninė erdvė“ dalyvių žvilgsniu

Projektu siekiama:

 suteikti suaugusiesiems 21 a. reikalingų

įgūdžių ir paskatinti jų pasitikėjimą savimi

įgalinant suvokti gyvenimiškas situacijas kaip

rimtą žaidimą, kurį žaisdami jie laimėtų;

 paskatinti suaugusiuosius suprasti, kad jie

gali pakeisti savo situaciją visuomenėje

efektyviai panaudodami skaitmeninius

įgūdžius ir sužaidybinimo strategijas;

 didinti suaugusiųjų švietėjų gebėjimus taikyti

sužaidybinimo strategijas dirbant su

socialinėje atskirtyje gyvenančiais

suaugusiaisiais ir gilini jų skaitmeninius

įgūdžius integruojant šias strategijas į realias

gyvenimo situacijas.

Projektas „Suaugusiųjų, gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo

kokybės“, „Mūsų skaitmeninė erdvė“ (Nr. 20181TR01KA204058750) finansuojamas remiant Europos Komisijai.

NAUJIENLAIŠKIS



Pirmasis projekto „Mūsų skaitmeninė erdvė“

2019 m. gegužės 28–29 d. Ankaroje vyko

pirmasis projekto „Mūsų skaitmeninė erdvė“

partnerių susitikimas, jame dalyvavo Lietuvos,

Portugalijos ir Turkijos atstovai. Graikijos

atstovai, kurie negalėjo atvykti į susitikimą,

naudodamiesi „Skype“ programa kartu su

projekto partneriais dalyvavo virtualioje

diskusijoje.

Susitikimo metu visos institucijos pristatė savo

tikslus, vykdomas veiklas ir suaugusiesiems

skirtus koordinuojamus projektus. APEC

koordinuoja projektus, tiria žmogiškųjų išteklių

poreikius, rengia tikslinėms grupėms skirtas

švietimo programas. NARA atstovai siūlo

inovatyvų, kūrybišką ir originalų švietimo turinį

naudodami AR / VR technologijas. PRSC tikslas –

gilinti profesines mokyklų bendruomenių narių

kompetencijas ir skatinti inovacijų sklaidą

suaugusiųjų švietime. KERIGMOS misija –

skatinti integruotą asmenų, organizacijų ir

bendruomenių plėtrą kuriant novatoriškas

paslaugas ir produktus, kurie skatina

pilietiškumą, solidarumą ir socialinę sanglaudą.

Nacionalinės švietimo ministerijos Mokymosi visą

gyvenimą generalinis direktoratas yra atsakingas

už visą suaugusiųjų švietimą Turkijoje.

Kadangi projektas „Mūsų skaitmeninė erdvė“

yra skirtas suaugusiųjų švietimui ir

skaitmeninių įgūdžių gilinimui, tyrėjai

apžvelgė suaugusiųjų švietimo padėtį

projekto partnerių šalyse. NARA atstovai

palygino suaugusiųjų švietimą Turkijoje ir

EBPO šalyse. 30 EBPO šalių suaugusiųjų,

dalyvaujančių švietime, vidurkis – 50 %,

Turkijos – 23 %. KERIGMOS atstovai,

pagrįsdami Europos skaitmeninės pažangos

ataskaitos 2017 metų Portugalijos profiliu,

paminėjo, jog ES vidurkis 19 %, o

Portugalijos 44 % . PRSC (Lietuva) atstovai

kalbėdami apie skaitmeninius įgūdžius,

rėmėsi 2016 m. EBPO tyrimo rezultatais. Jie

ypatingą dėmesį skyrė problemų sprendimui

naudojantis technologijomis kaip galimybe

rasti, interpretuoti ir analizuoti rastą

informaciją. Remiantis duomenimis pagal šį

rodiklį Lietuva, Graikija ir Turkija yra

žemiau EBPO vidurkio.

Įgyvendinant projekto „Mūsų skaitmeninė

erdvė“ veiklas bus siekiama spręsti minėtas

problemas, pagilinti suaugusiųjų

skaitmenines kompetencijas bei parodyti,

kaip perkelti skaitmeninius įgūdžius į

realias gyvenimo situacijas ir kaip naudoti

technologijas gyvenimo kokybės gerinimui.

Sužaidybinimo elementai bus labai svarbūs

visose projekto veiklose.

The project "Enhancing Digital Skills of Hard-to-Reach Adults for Better Life Chances"
(No 2018-1-TR01-KA204-058750) has been funded with support from the European Commission.

Projektas „Suaugusiųjų, gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo

kokybės“, „Mūsų skaitmeninė erdvė“ (Nr. 20181TR01KA204058750) finansuojamas remiant Europos Komisijai.

partnerių susitikimas



The project "Enhancing Digital Skills of Hard-to-Reach Adults for Better Life Chances"
(No 2018-1-TR01-KA204-058750) has been funded with support from the European Commission.

Visi įvykiai

mokymosi procesą ir suteikti jiems 21 amžiui

reikalingų kompetenciją, būtina sukurti

įtraukiančią mokymosi aplinką. Tokią aplinką

padeda kurti mokymosi proceso sužaidybinimas,

suteikiantis mokymosi malonumą bei skatinantis

suaugusiųjų pasitikėjimą savimi, norą siekti savo

mokymosi tikslų. Suaugusiųjų švietėjai

įgyvendindami projektą padės besimokantiesiems

suvokti savo padėtį kaip rimtą žaidimą, skatins

juos suprasti, kad jie gali pakeisti savo situaciją

efektyviau panaudodami skaitmeninius įgūdžius

ir sužaidybinimo elementus.

Kodėl sužaidybinimas?
Suaugusieji turi įvairių mokymosi patirčių, kai kuriems iš jų prisiminimai apie įprastą

mokymąsi mokykloje sukelia nemalonių prisiminimų. Todėl norint suaugusiuosius įtraukti į

Projektas „Suaugusiųjų, gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo

kokybės“, „Mūsų skaitmeninė erdvė“ (Nr. 20181TR01KA204058750) finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Pirmasis tarptautinis susitikimas – APEC
(Turkija)

Antrasis tarptautinis susitikimas – PRSC
(Lietuva)

Trečiasis tarptautinis susitikimas – KERIGMA
(Portugalija)

Ketvirtasis tarptautinis susitikimas – NARA
(Turkija)

Penktasis tarptautinis susitikimas – UOM
(Graikija)

Šeštasis tarptautinis susitikimas – DGLL
(Turkija)




