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Šis seminaras skirtas suaugusiųjų švietėjams/specialistams, siekiant padidinti jų žinias, reikalingas vietos 

bendruomenių mokymui, o taip pat paskatinti juos prisidėti prie žemos kvalifikacijos suaugusiųjų 

įtraukties ir integracijos per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 

Numatomas projekto poveikis  - geresnė žemos kvalifikacijos suaugusiųjų, įskaitant pabėgėlius, 

prieglobsčio prašytojus ir imigrantus, integracija į darbo rinką ir visuomenę per švietimą bei jų 

matematinių gebėjimų pagerinimas ne mažiau kaip 40% procentų. 

Bendra metodika, taikoma visuose 3 intelektualiuose produktuose, grindžiama аtviraisiais švietimo 

išteliais, suteikiant galimybę nemokamai naudotis sukurtomis švietimo priemonėmis. 

Šį e-Priemonių rinkinį sudaro internetinės metodinės medžiagos rinkinys, skirtas padėti  suaugusiųjų 

švietėjams ugdyti mokymų vedėjo kompetenciją, kurios reikia norint padėti žemos kvalifikacijos 

suaugusiems pagerinti savo matematinius gebėjimus.  Šį e-Priemonių rinkinį sudaro penkios tarpusavyje 

susijusios mokymosi priemonės.

3. Švietimo seminarai vietos bendruomenėms  „Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir 

integracija per švietimą“. 

•  Besimokančiojo vadovas, kurį sudaro trumpas vaizdo įrašo įvadas ir nuoseklus paaiškinimas, kaip 

mokintis virtualioje mokymosi aplinkoje bei naudojantis mobiliomis programėlėmis.  

2. E-Priemonių rinkinys suaugusiųjų švietėjams „Kompetencijų, reikalingų efektyviam M-Easy mokymo 

kurso vykdymui, ugdymas“. 

•  Matematinių gebėjimų įvertinimas, kur galima įvertinti savo matematinius gebėjimus prieš mokymus 

bei juos pabaigus

•   Besimokančiojo palaikymo kampelis, suteikiantis galimybę susisiekti su mokymų vedančiuoju ir 

užduoti jam klausimus

• Žemos kvalifikacijos suaugusieji, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus.  
• Suaugusiųjų švietėjai/mokymų vedėjai, dalyvaujantys žemos kvalifikacijos suaugusiųjų matematinių 

įgūdžių mokyme. 

Trys intelektualūs projekto produktai: 

• Padidinti vietos bendruomenių įsitraukimą, skatinant žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktį ir 

integraciją per švietimą ir mokymąsi. 

Mokymo kursas, parengtas kaip Atviras švietimo išteklis, siūlo kombinuotą mokymąsi dvejose 

skaitmeninėse laikmenose: viena dalis pateikta mobiliojo telefono programėlėje, o kita dalis yra 

prieinama internete virtualioje mokymosi aplinkoje. Mokymo kursą sudaro: 
• Mobiliajam telefonui skirta dalis, kurią sudaro 20 gyvenimiškomis situacijomis paremtų mobiliųjų 

programėlių rinkinys matematinių gebėjimų gerinimui. Šioje dalyje siekiama gerinti matematinius 

gebėjimus pasitelkiant į problemų sprendimą orientuotą mokymo metodą
• E-katalogas – esamų mobiliųjų programėlių, susijusių su pagrindinių matematinių gebėjimų ugdymu, 

kolekcija

Tikslinės grupės:

Projektas M-Easy padeda siekti strategijos „Europa 2020“ gairių: sumažinti suaugusiųjų, turinčių 

menkus matematinius įgūdžius, skaičių iki , padidinti užimtumo lygį iki padidinti suaugusiųjų   , 15% 75%

dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese .15%

• Pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir 

imigrantus, matematinius gebėjimus naudojant novatorišką mobiliųjų programėlių metodą

• Suaugusiųjų švietėjai/specialistai, aktyviai dalyvaujantys bendruomenės švietime. 

1.  Mokymo kursas M-Easy  pagrindinių matematinių gebėjimų ugdymui. 

 Projektu siekiama:

• Plėtoti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, kurios padėtų užtikrinti IRT grindžiamų mokymų 

žemos kvalifikacijos suaugusiems veiksmingumą
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