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MECO projektas
Medijų raštingumas yra gebėjimas suvokti, analizuoti ir vertinti
žiniasklaidos turinį bei turėti įgūdžių informacinio tipo turiniui kurti.

Dėl COVID-19 pandemijos skaitmeninimas tapo dar svarbesnis
šiuolaikiniame pasaulyje, tačiau naudą, kurią žmonės galėtų gauti iš
skaitmeninių technologijų naudojimo, riboja privatumas ir saugumas,
prasta prieiga prie interneto ir menkos galimybės naršyti internete.
Todėl yra labai svarbu nuolatos tobulinti skaitmeninius įgūdžius. 

Dėl to MECO projektu siekiama sukurti naujus metodus ir įrankius,
užtikrinančius kokybiškas mokymosi galimybes suaugusiems
besimokantiesiems skaitmeninėje aplinkoje.

Medijų raštingumas -
įveikiamas iššūkis

Kas naujo?

PIRMASIS TARPTAUTINIS  
PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

SVETAINĖ

PRISTATYMAS

1 REZULTATAS
- APKLAUSOS
- NACIONALINĖ ANALIZĖ



Susitikimą pradėjo projekto koordinatorė iš
Edukacinių projektų, kuri pristatė atstovaujamą
organizaciją. Susitikimo metu pagrindinis dėmesys
buvo skiriamas išsiaiškinti iškilusias abejones,
susijusias su projektu ir aptarti darbo strategiją bei
terminus. 

Penkios Europos šalys: Lietuva, Bulgarija, Ispanija,
Italija ir Olandija, finansuojamos Europos Sąjungos,
sausio pabaigoje turėjo galimybę susitikti „gyvai“ ir
aptarti projekto tikslus, iššūkius bei uždavinius. 
 

Pirmasis tarptautinis partnerių
susitikimas

ŠIAULIAI (LIETUVA)
SAUSIO 31 D. - VASARIO 1 D.

PR1 „MECO – pagrindinis pedagogų poreikis - padėti suaugusiems
besimokantiesiems, turintiems mažiau galimybių“. Išsami poreikių analizės
ataskaita.

PR2 MECO įrankių rinkinys. Mokomoji medžiaga, skirta tobulinti projekto
tikslinių grupių žinias ir įgūdžius.

PR3 MECO platforma. Tai atvira švietimo skaitmeninė platforma, kurioje bus
pateikta viso projekto metu surinkta mokomoji medžiaga.

PR4 MECO kompetencijų įvertinimas. IKT priemonė, skirta įvertinti tikslinės
grupės žinias ir įgūdžius, siekiant nustatyti poreikius, į kuriuos reikia
atsižvelgti pasitelkiant mokymo medžiagą. 

Per dvejus projekto metus bus pasiekti šie rezultatai:
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Be sunkaus darbo mes taip pat turėjome progą
pamatyti Šiaulių miesto senamiestį ir kartu
pavakarieniauti. Tokiu būdu artimiau susipažinome,
pabendravome ir pasisėmėme žinių apie kitas
kultūras.  

 #MECOPROJECT



PARTNERIAI

Partneriai jau pradėjo dirbti prie 1 projekto
rezultato „MECO - pagrindinis pedagogų poreikis -
padėti suaugusiems besimokantiesiems, turintiems
mažiau galimybių“. 

Kiekviena projektui priklausanti organizacija atlieka
išsamią analizę apie suaugusiųjų besimokančiųjų
medijų švietimo situaciją šalyje. 

APKLAUSOS
Apklausos vyksta su medijų švietimo ir suaugusiųjų
švietimo sektoriaus ekspertais visose partnerių
šalyse.

DOKUMENTINIS TYRIMAS
Renkant duomenis numatoma atlikti kiekvienos
šalies partnerės dokumentinį tyrimą, sutelkiant
dėmesį į politinę sistemą, nuostatas mažiau
galimybių turintiems besimokantiems suaugusiems,
nuostatas suaugusiųjų švietėjams, iniciatyvas remti
mokymąsi ir medijų švietimą bei galimas kliūtis.

„MECO - pagrindinis pedagogų poreikis -
padėti suaugusiems besimokantiesiems,

turintiems mažiau galimybių“
1 PROJEKTO REZULTATAS
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MECO svetainė
   VYKSTA  DARBAS

Projekto svetainė pasirodys netrukus!
Šioje svetainėje dalinsimės projekto rezultatais, naujienomis ir svarbia
informacija suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo tema.

Taip pat aktyviai dalyvaujame socialiniuose tinkluose su grotažyme
#MECOproject


