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Suaugusiųjų švietimo centras skatins domėtis
moderniomis technologijomis
Daiva MAŽULYTĖ
Metams einant į pa
baig ą, Plungės suau
gusiųjų švietimo cent
ras ne tik apibendrina
nuveiktus darbus, bet
ir pradeda įgyvendinti
nauj as idėj as: iš Eu
ropos Sąjungos fondų
gavo lėšų savo pareng
tam projektui „Naujos
motyvuojančios tech
nologijos suaugusiųjų
mokyme kaimo vieto
vėse“ vykdyti.
Projektas tarptauti
nis. Jau įvyko ir įvadinis
jo partnerių susitikimas
Kipre, kurio metu aptar
tos veiklos gairės. „Šis
projektas padės pakelti
mokytojų kvalifikaciją“,
– sako projekto suma
nytoja ir koordinatorė
Suaugusiųjų švietimo
centro direktoriaus pa
vaduotoja ugdymui Rita
Smilingienė.

Susitikimo Nikosijoje grupė (šalių projekto koordinatoriai ir dalyvaujantys įstaigų
darbo grupių atstovai). Centre – R. Smilingienė, šalia iš kairės Nijolė Žlibinienė, iš
dešinės – koordinatorė ir atstovė iš Prancūzijos, Plungės Suaugusiųjų švietimo centro
direktorius A. Kripas ir koordinatorius iš Turkijos.

Projektas „Naujos mo
tyvuojančios technologi
jos suaugusiųjų mokyme
kaimo vietovėse“ yra Eu
ropos Sąjungos remiamos
Mokymosi visą gyvenimą
prog ram os „Grundv ig“
(suaugusiųjų švietimo) da
lis. Prieš kurį laiką Plungės
suaugusiųjų švietimo cent
ras sėkmingai įgyvendino
kit ą – kalb ų mok ym os i
– šios programos projektą.
Tai paskatino imtis naujos
veiklos. Šį kartą nuspręsta
ieškoti būdų, kaip pagilinti
suaugusiųjų (ypač moky
tojų) gebėjimus naudotis
šiuolaikinėmis modernio
mis technologijomis. Pasak
koordinatorės R. Smilin
gienės, ši idėja šiandienos
gyv en im e ypač akt ual i.
„Vien tik su knyga pamo
koje jau neįmanoma dirb
ti“, – mano ji. Pati būdama
anglų kalbos mokytoja, R.
Smilingienė supranta, kad
norint sudominti žmogų
dėst om a med žiag a bū
tina į pagalbą pasitelkti
šiuolaikines technologijas,
įvairias mokymo progra
mas, vizualines priemones.

„Gerai žinoti savo dalyko
metodiką, mokėti užsienio
kalbą ir naudotis šiuolaiki
nėmis technologijomis – tai,
ką turi mokėti šiuolaikinis
mokytojas“, – mano Suau
gusiųjų švietimo centro di
rektoriaus pavaduotoja.
R. Smilingienė apgailes
tauja, kad dauguma mo
kytojų švietimo įstaigose
(centras taip pat ne išimtis)
yra vyresnio amžiaus, to
dėl neretai jiems pritrūksta
gebėjimų, o kartais ir noro,
naud ot is mod ern iom is
techn ol og ij om is. Plun
gės suaugusiųjų švietimo
centro parengtas projek
tas turėtų jiems (ir kitiems
suaugusiesiems) suteikti
galimybę mokytis ar įtvir
tinti turimus gebėjimus.
Projekt o „Naujos mot y
vuojančios technologijos
suaugusiųjų mokyme kai
mo vietovėse“ pagrindinis
tikslas – išmokyti moky
tojus mokant suaugusiuo
sius naud ot i naujaus ias
technologijas, programas,
mobilius įrenginius. Pro
jektui įgyvendinti iš Euro
pos Sąjungos fondų skirta

15,5 tūkst. eurų.
Plung ės suaug us iųj ų
švietimo centro mokytojai
turės galimybę dalyvauti
tarpt aut in iuos e mok y
muos e, kur ių met u bus
organizuojami praktiniai
ir teor in iai užs iėm im ai.
Seminarai vyks projekto
partnerių šalyse. Be plun
giškių, kurie, kaip minėta,
yra šio projekto autoriai
ir koordinatoriai, projekte
dal yv auja Eur op os uni
versitetas Nikosijoje (Kip
ras), Koš al in o mok yt ojų
švietimo centras (Lenkija),
Konijos miesto „Dost Eli“
visuomeninė organizaci
ja (Turkija), Ostra Grevie
suaug us iųj ų prof es in io
švietimo centras (Švedi
ja), Paryžiaus suaugusiųjų
e. institutas (lietuviškojo
Trečiojo amžiaus universi
teto analogas, Prancūzija).
Kiekv ien a šal is ats ak in
ga už tam tikrą projekto
įgyvendinimo dalį. Plun
gės suaugusiųjų švietimo
centras koordinuoja visą
projekto veiklą, jo žinioje
– ir baigiamasis renginys
– sem in ar as tem a „So

cialinių tinklų ir mobilių
įreng in ių pan aud ojim as
mokant suaugusiuosius“.
Planuojama 2015 metų bir
želį Plungėje sulaukti visų
projekto partnerių atstovų.
Čia vyks ir baigiamoji kon
ferencija.
Kaip minėta, visi projek
to partneriai bus kviečiami
dal yv aut i sem in ar uos e.
Planuojama, kad bus su
rengta 12 išvykų į užsienį.
Mok ym uos e ir projekt e
dal yv auj ant ys Plung ės
suaugusiųjų švietimo cent
ro mok yt ojai grįž ę taps
savanoriais ir mūsų mies
te organizuos modernių
technologijų naudojimosi
kursus. Jau dabar yra ren
kam a 20 žmon ių grup ė,
kuriai centre netrukus po
Naujųjų bus organizuoja
mi kompiuterinio raštin
gumo kursai. Tikslinė gru
pė – žmonės nuo 45 metų.
Atein anč iais met ais bus
renkama dar viena grupė
žmonių, norinčių pagilinti
savo žinias dirbant kom
piut er iu. Vis i mok ym ai
bus nemokami.
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