Erasmus+KA1 projektas ,,Kūrybiškumo laboratorija suaugusiųjų švietėjui“ (Nr. 2020-1LT01-KA104-077792)

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais.
Projekto partneriai: 2 Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi teikėjai: Viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų studija ir Anykščių rajono
kūrybos ir dailės mokykla
Šio projekto tikslas yra tobulinti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi teikėjų kompetencijas, vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų
švietimą Anykščių rajone. Konsorciumą sudaro 3 nariai. Konsorciumas vykdys mobilumo projektą,
kurio tikslas– didinti konsorciume dalyvaujančiose institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi
kokybę, tobulinant šių institucijų darbuotojų kompetencijas šiose srityse:
 didinti suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų (socialiai pažeidžiamų asmenų) kūrybiškumo
įgūdžius ir kompetencijas;
 suaugusiųjų švietėjams plėsti edukacinių erdvių galimybes, plėtojant socialiai pažeidžiamų
suaugusiųjų asmenų švietimą bei ieškoti kūrybinių sprendimų, išnaudojant edukacines erdves.
Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas apima konsorciumo dalyvių dalyvavimą kvalifikacijos
tobulinimo kursuose užsienyje. Numatyta, kad mokymosi kursai minėtoms kompetencijoms tobulinti
bus pasirinkti Italijoje ir Graikijoje.
Remiantis konsorciumo dalyvių susitarimu dėl probleminių kompetencijų ir siunčiamų tobulintis
darbuotojų sąrašais, bus sudarytos tematinės mokymosi grupės, pagal jų poreikius bus vykstama į
mobilumus. Projekto veiklos padės šio projekto koordinatoriui ir partneriams plėsti suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi mokymų įvairovę ir tobulinti jų kokybę, vykdant socialiai pažeidžiamų
asmenų švietimą.
Projekto galutinis rezultatas – parengta kvalifikacijos tobulinimo programa (40 ak. val.), surengiant
Anykščių rajono su neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjams (15 dalyvių) kūrybiškumo
laboratoriją. Taip pat bus parengtas praktinis metodinis leidinys, skirtas kūrybiškumo ugdymui darbui
su socialiai pažeidžiamais asmenimis.
Projekto veiklų tvarkaraštis
Pasirengimo etapas 2020 m. birželis – rugsėjo mėn.
 2020 m. birželio mėn. projekto įgyvendinimui sudaryta konsorciumo koordinacinė darbo grupė (3
nariai, iš kiekvienos organizacijos po vieną atstovą). Ši koordinacinė darbo grupė koordinuos
projekto veiklas, tai pagerins bendradarbiavimą, vykdomų priemonių derinimą, bus sudarytos
galimybės efektyviau spręsti problemas.
 2020 m. rugsėjo mėn. konsorciumo koordinacinės darbo grupės pasitarimas: siunčiamų tobulintis
darbuotojų sąrašų, tematinių mokymosi grupių sudarymas, mokymosi kursų Italijoje ir Graikijoje
tikslinimas ir derinimas su kursus organizuojančiomis organizacijomis.
 Konsorciumo darbo grupė inicijuos informacinės kampanijos „Facebook“ paskyroje ir sukūrimą.
Bus sukurta „Facebook“ paskyra, kurioje konsorciumo nariai bendraus tarpusavyje, vykdys
projekto veiklų sklaidą.
Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose 2020 m. spalio mėn. – 2021 m. gegužės mėn.



Praktinis dalyvių pasirengimas, užsienio kalbų tobulinimas, susipažinimas su Graikijos
suaugusiųjų švietimo sistema, kultūriniais aspektais. Kelionės dalyvių atmintinės parengimas.
Išankstinis susipažinimas su priimančios organizacijos veikla. 2020 m. spalio mėn. 3
darbuotojai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios institucijos po 1 atstovą vyks į tobulinimo
kursus į Graikiją bei tobulins kūrybiškumo kompetencijas ir strategijas vykdant neformalų
suaugusiųjų švietimą.
 Praktinis dalyvių pasirengimas, užsienio kalbų tobulinimas, susipažinimas su Italijos
suaugusiųjų švietimo sistema, kultūriniais aspektais. Kelionės dalyvių atmintinės parengimas.
Išankstinis susipažinimas su priimančios organizacijos veikla.
 2021 m. gegužės mėn. 3 darbuotojai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios institucijos po 1
atstovą vyks į tobulinimo kursus į Italiją bei tobulins suaugusiųjų patirtinio mokymosi
suaugusiųjų švietime kompetencijas.
Įgytos patirties kvalifikacijos tobulinimo kursuose įgyvendinimas
 2020 m. lapkričio mėn. dalyvių, dalyvavusių kursuose Graikijoje refleksija bei įgytos patirties
sklaida. Surengti mini mokymai Anykščių rajono suaugusiųjų švietimo teikėjams. Numatoma,
kad mini mokymuose dalyvaus 15 dalyvių. Konsorciumo koordinacinė darbo grupė vykdys
rezultatų stebėseną ir bei atliks įvertinimą.
 2021 m. birželio mėn. dalyvavusių kursuose Italijoje refleksija bei įgytos patirties sklaida.
Surengti mini mokymai Anykščių rajono suaugusiųjų švietimo teikėjams. Numatoma, kad
mini mokymuose dalyvaus 15 dalyvių. Konsorciumo koordinacinė darbo grupė vykdys
rezultatų stebėseną ir bei atliks įvertinimą.
Rezultatų sklaida 2021 m. liepos-spalio mėn.
 2021 m. rugpjūčio mėn. projekto veiklų ir rezultatų pristatymas. Mokymų metu įgytos
patirties pagrindu, sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa bei praktinė mokymo
medžiaga suaugusiųjų švietėjui. Šios priemonės bus pristatytos Anykščių rajono suaugusiųjų
švietimo teikėjams, surengiant kūrybiškumo laboratoriją (15 dalyvių).
 2021 m. rugsėjo mėn. parengtas straipsnis apie projekto rezultatus ir poveikį vietinėje ir
nacionalinėje spaudoje.
Baigiamasis etapas 2021 m. spalio mėn.
 Projekto ataskaitų rengimas, projekto koordinatoriai ir konsorciumo nariai bei konsorciumo
narių tolimesnių bendradarbiavimo veiklų planavimas.

