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Projekto ANDCOM - 4.0 didaktiniai metodai andragogų kompetencijų 

vystymui tikslas - pristatyti naują požiūrį į žemų gebėjimų ir žemos kvalifikacijos 

suaugusiųjų švietimą. 4.0 ANDCOM daugiausia dėmesio skiria andragogų - 

suaugusiųjų švietėjų - vaidmeniui, kurie planuoja, organizuoja ir vykdo 

švietimo veiklą įvairiuose suaugusiųjų švietimo centruose ir įstaigose.  Iš viso 

septyni moduliai buvo sukurti kaip m-mokymosi kursai suaugusiųjų 

švietėjams, kuriuos bus galima rasti priemonėje „Pramonė 4.0 mokant žemos 

kvalifikacijos suaugusiuosius“:  

 

M1. Daiktų internetas suaugusiųjų mokymo metodikos kontekste,  

M2. Priedų gamyba, kaip suaugusiųjų didaktikos objektas. 

M3. Papildyta realybė, kaip reali alternatyva analogiškoms didaktinėms 

medžiagoms 

M4. Robotika, kuri neturi būti sudėtinga. 

M5. Kibernetinis saugumas, kaip kiekvieno mokymosi proceso būtinybė.. 

M6. Debesų kompiuterija, kaip duomenų tvarkymo ir saugojimo ateitis.   

M7. Dirbtinis intelektas, kuris gali pakelti išsilavinimą ir ateities perspektyvas į 

naują lygį 

 

Šiame trečiajame naujienlaiškyje paaiškinsime šiuo metu kuriamų vaizdo  

įrašų, skirtų suaugusiųjų švietėjams, struktūrą, kuriuos netrukus bus galima rasti 

mūsų projekto YouTube kanale. 

Tikimasi, kad vaizdo įrašai padės sužinoti apie didaktines galimybes, kurias 

teikia „Pramonė 4.0“. Naujai įgytų suaugusiųjų švietėjų gebėjimų poveikis 

pasireiškia pagerėjusia mokymo kokybe ir aukštesniu besimokančiųjų žinių 

lygiu. 

  

 

Sveiki atvertę trečiąjį projekto  

„4.0 ANDCOM“ naujienlaiškį! 

 

Vaizdo rekomendacijos laikomos naujovišku metodu, kurį vertina didžioji dauguma besimokančiųjų. Tai aiškiai matoma 

vaizdo įrašų talpinimo portaluose, tokiuose kaip YouTube, kur galima rasti platų įvairių mokomųjų vaizdo įrašų pasirinkimą. 

Šiuo metu redaguojame 3 vaizdo įrašus kiekvienam iš 7 modulių. Kiekvienam moduliui  sukurti vaizdo įrašai  apima 6ias 

temas: 

1. Didaktinės formos paslėptos 4.0 koncepcijose 

2. Praktinis didaktinių pranašumų taikymas 

3. Pavyzdžiai užsiėmimams. 

 

Vaizdo gidas andragogams: „Kaip veiksmingai taikyti „Pramonė 

4.0“ pasiekimus mokant žemos kvalifikacijos suaugusiuosius?“ 
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Visų vaizdo įrašų trukmė apie 5 min., jie bus subtitruoti anglų kalba ir projekto partnerių kalbomis: lenkų, portugalų, graikų, 

ispanų, rumunų, vokiečių ir  lietuvių. 

 

2020-01-09 buvo surengtas projekto nuotolinis susitikimas. Be to, 2020 m. lapkričio 1 d. įvyko 4.0 ANDCOM  3-asis  

partnerystės  susitikimas. Buvo planuojama, kad partnerių susitikimas vyks Atėnuose, tačiau dėl epidemiologinės    

padėties  jis vyko nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo  aptarta projekto eiga ir suplanuoti tolesni  vykdymo veiksmai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Image source: Augmented Reality trends 

 

4.0 ANDCOM Facebook’e ir netrukus YouTube kanale 
 
Nuo 2020 m. liepos mėn. Facebook paskyroje galite sekti naujienas apie 4.0 ANDCOM projektą: 

https://www.facebook.com/Andcom.eu/ 

 

 Mūsų vaizdo įrašai netrukus bus pasiekiami YouTube kanale:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCACTrGuI-8tVDgkUMqfSgQg 

 

Partnerių susitikimai 

 

Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra jo turinio patvirtinimas ir atspindi tik autorių požiūrį. Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą. 

 

Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA204-065130                                                                                                                    

 

          

https://andcom.erasmus.site/
https://www.facebook.com/Andcom.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCACTrGuI-8tVDgkUMqfSgQg

