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Suaugusiųjųšvietimocentrasskatinsdomėtis
moderniomistechnologijomis
DaivaMAŽULYTĖ

Me tams ei nant į pa
bai gą, Plun gės suau
gu sių jų švie ti mo cent
ras ne tik api bend ri na 
nu veik tus dar bus, bet 
ir pra de da įgy ven din ti 
nau jas idė jas: iš Eu
ro pos Są jun gos fon dų 
ga vo lė šų sa vo pa reng
tam pro jek tui „Nau jos 
mo ty vuo jan čios tech
no lo gi jos suau gu sių jų 
mo ky me kai mo vie to
vė se“ vyk dy ti.

Pro jek tas tarp tau ti
nis. Jau įvy ko ir įva di nis 
jo par tne rių su si ti ki mas 
Kip re, ku rio me tu ap tar
tos veik los gai rės. „Šis 
pro jek tas pa dės pa kel ti 
mo ky to jų kva li fi ka ci ją“, 
– sa ko pro jek to su ma
ny to ja ir koor di na to rė 
Suau gu sių jų švie ti mo 
cent ro di rek to riaus pa
va duo to ja ug dy mui Ri ta 
Smi lin gie nė.

Pro jek tas „Nau jos mo
tyvuojančios technologi
jos suaugusiųjųmokyme
kaimovietovėse“yraEu
roposSąjungosremiamos
Mokymosivisągyvenimą
programos „Grundvig“
(suaugusiųjųšvietimo)da
lis.PrieškurįlaikąPlungės
suaugusiųjųšvietimocent
rassėkmingaiįgyvendino
kitą – kalbųmokymosi
–šiosprogramosprojektą.
Taipaskatinoimtisnaujos
veiklos.Šįkartąnuspręsta
ieškotibūdų,kaippagilinti
suaugusiųjų (ypačmoky
tojų) gebėjimusnaudotis
šiuolaikinėmismodernio
mistechnologijomis.Pasak
koordinatorėsR. Smilin
gienės,šiidėjašiandienos
gyvenime ypač aktuali.
„Vientiksuknygapamo
kojejauneįmanomadirb
ti“,–manoji.Patibūdama
anglųkalbosmokytoja,R.
Smilingienėsupranta,kad
norint sudominti žmogų
dėstomamedžiaga bū
tina į pagalbą pasitelkti
šiuolaikinestechnologijas,
įvairiasmokymoprogra
mas,vizualinespriemones.

„Geraižinoti savodalyko
metodiką,mokėtiužsienio
kalbąirnaudotisšiuolaiki
nėmistechnologijomis–tai,
kąturimokėtišiuolaikinis
mokytojas“,–manoSuau
gusiųjųšvietimocentrodi
rektoriauspavaduotoja.
R.Smilingienėapgailes

tauja, kaddaugumamo
kytojų švietimo įstaigose
(centrastaippatneišimtis)
yravyresnioamžiaus, to
dėlneretaijiemspritrūksta
gebėjimų,okartaisirnoro,
naudotis moderniomis
technologijomis. Plun
gės suaugusiųjų švietimo
centroparengtas projek
tasturėtųjiems(irkitiems
suaugusiesiems) suteikti
galimybęmokytisarįtvir
tinti turimus gebėjimus.
Pro jek to „Nau jos mo ty
vuojančios technologijos
suaugusiųjųmokymekai
movietovėse“pagrindinis
tikslas – išmokytimoky
tojusmokantsuaugusiuo
sius naudoti naujausias
technologijas,programas,
mobilius įrenginius.Pro
jektuiįgyvendintiišEuro
posSąjungosfondųskirta

15,5tūkst.eurų.
Plungės suaugusiųjų

švietimocentromokytojai
turėsgalimybędalyvauti
tarptautiniuose moky
muose, kuriųmetu bus
organizuojamipraktiniai
ir teoriniai užsiėmimai.
Seminarai vyks projekto
partneriųšalyse.Beplun
giškių,kurie,kaipminėta,
yra šio projekto autoriai
irkoordinatoriai,projekte
dalyvauja Europos uni
versitetasNikosijoje(Kip
ras), Košalinomokytojų
švietimocentras(Lenkija),
Konijosmiesto„DostEli“
visuomeninė organizaci
ja (Turkija),OstraGrevie
suaugusiųjų profesinio
švietimo centras (Švedi
ja),Paryžiaussuaugusiųjų
e. institutas (lietuviškojo
Trečiojoamžiausuniversi
tetoanalogas,Prancūzija).
Kiekviena šalis atsakin
gauž tam tikrąprojekto
įgyvendinimodalį. Plun
gės suaugusiųjų švietimo
centras koordinuoja visą
projektoveiklą, jo žinioje
– ir baigiamasis renginys
– seminaras tema „So

cialinių tinklų irmobilių
įrenginių panaudojimas
mokant suaugusiuosius“.
Planuojama2015metųbir
želįPlungėjesulauktivisų
projektopartneriųatstovų.
Čiavyksirbaigiamojikon
ferencija.
Kaipminėta,visiprojek

topartneriaibuskviečiami
dalyvauti seminaruose.
Planuojama, kadbus su
rengta12išvykųįužsienį.
Mokymuose ir projekte
dalyvaujantys Plungės
suaugusiųjųšvietimocent
romokytojai grįžę taps
savanoriaisirmūsųmies
te organizuosmodernių
technologijųnaudojimosi
kursus.Jaudabaryraren
kama 20 žmonių grupė,
kuriaicentrenetrukuspo
Naujųjųbusorganizuoja
mi kompiuterinio raštin
gumokursai.Tikslinėgru
pė–žmonėsnuo45metų.
Ateinančiaismetais bus
renkamadarvienagrupė
žmonių,norinčiųpagilinti
savožiniasdirbantkom
piuteriu. Visimokymai
busnemokami.

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. 


