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Projekto koordinatorius - Socialinių inovacijų fondas ir partnerių organizacijos iš 5 Europos Sąjungos valstybių įgyvendina 
Europos Sąjungos programos Erasmus+ finansuojamą projektą Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas 
gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą. Projekto trumpinys -  „M-Easy“. Projekto trukmė – 
2017 m. rugsėjis – 2019 gruodis. 
 
Projekto tikslas yra sukurti inovatyvią matematikos žinių gerinimo mokymosi programą, mobiliųjų programėlių pagrindu. 
Projektas atliepia Lietuvos nacionalinius švietimo prioritetus: stiprinti pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų 
integraciją švietimo sistemoje, didinti vietos bendruomenių įsitraukimą sprendžiant su integracija susijusius iššūkius. Taip 
pat prisidės sprendžiant Europos Sąjungai bendrus uždavinius: sumažinti žemą matematinių žinių lygį turinčių gyventojų 
skaičių iki 15%, pakelti užimtumo lygį iki 75%, padidinti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą iki 15% („Europa 
2020“ tikslai). 
 
„M-Easy“ vykdymo metu bus sukurti šie intelektiniai produktai: 
 

1. Mokymo kursas Android mobiliųjų aplikacijų pagrindu „M-Easy: Matematika lengvai“ – žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų matematinių gebėjimų gerinimui. Kurse patraukliu būdu pateikiamos gyvenimiškomis situacijomis 
paremtos matematikos užduotys ir jų sprendimo būdai, todėl besimokantieji išmoksta taikyti pagrindines 
matematikos žinias sprendžiant įvairias gyvenimo ir darbo problemas. 

2. Atvirųjų švietimo išteklių sąranka suaugusiųjų švietėjams kurso „M-Easy:  Matematika lengvai“ įgyvendinimui. 
Sąrankoje švietėjai ras: 

• metodologiją, kaip mokyti matematikos žemos kvalifikacijos suaugusiuosius, pasitelkiant mobiliąsias aplikacijas; 
• matematikos kurso „M-Easy“ pamokų planą ir vadovą, kaip mokyti suaugusius matematikos, panaudojant į 

problemų sprendimą orientuotas mobiliąsias aplikacijas; 
• priemones, kurios padės įvertinti besimokančiųjų matematikos žinias ir siekti įgytų gebėjimų pripažinimo. 
3. Seminarų ciklas bendruomenėms žemos kvalifikacijos asmenų įtraukties į mokymąsi didinimui, skiriant ypatingą 

dėmesį pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integracijai. 
 
Projekto partneriai: 
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 CARDET - Centre for Advancement of Research and Development in an Educational Technology, Kipras; 
 Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italija; 
 Kauno rajono švietimo centras, Lietuva; 
 UAB „Vizuali“, Lietuva; 
 die Berater Unternehmensberatungs GmbH, Austrija 

 
Informacija apie projektą internete: 
 http://measy.lpf.lt/ 
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