
 Apverstoji studija “Sėkmingas novatorius”

NOVA ya 24 mėnesių trukmės projektas, 
finansuojama ERASMUS+ programos;  KA2 
Strateginė Partnerystė Suaugusiųjų Švietime 
Projekto trukmė: 1.5.2021-30.4.2023.

Projekto partnerystę sudaro 6 organizacijos iš 5 Europos 
šalių: Lietuva (SIF & BKC), Kipras (CSI), Bulgarija (K&C),
Rumunija (CPIP) ir Italija (CESIE).

TIKSLINĖ GRUPĖ IR DALYVIAI

KAS TOLIAU?

AR NORĖTUMĖTE SUDALYVAUTI ARTĖJANČIUOSE NOVA MOKYMŲ 
RENGINIUOSE?

Projekto mokymų veikla (LTTA) Nikosijoje, Kipre, rugsėjo 
28, 29 ir 30 dienomis, 2022 m.

*Suaugusiųjų švietėjai, galintys vadovauti apverstajai 
studijai „Sėkmingas novatorius"
*Suaugę besimokantieji, norintys ugdyti novatoriškumo 
jausmą

Nikosija, Kipro sostinė, buvo naujausia daug žadančios NOVA kelionės
stotelė. Daugiau nei 20 partnerystės darbuotojų bei specialistų iš kultūros ir 
kūrybos sektorių turėjo unikalią galimybę susitikti ir išbandyti partnerystės 
sukurtą mokymo medžiagą. Šie bandomieji mokymai suteiks NOVA projektui 
galimybę peržiūrėti ir patobulinti tam tikrus mokymų medžiagos aspektus 
prieš įgyvendinant juos su 15 specialistų kiekvienoje šalyje ir pristatant juos 
šalių partnerių ir kitų šalių kultūros ir kūrybos sektorių bendruomenėms. 
Konkrečiau, projekto mokymų veikla apėmė šiuos veiksmus:

Iš pradžių, dalyviai, kurie dar nedalyvavo šiame projekte, buvo supažindinti su
1 projekto tikslais ir veiklomis
2 „apverstosios studijos koncepcija“
3 naujai sukurtu NOVA mokymų elektroninių priemonių rinkiniu suaugusiųjų 
švietėjams ir besimokantiesiems
4 NOVA elektronine vertinimo priemone, skirta novatoriaus kompetencijoms 
pripažinti

Kitas etapas apėmė tokias veiklas:
1 Išankstinis žinių, susijusių su įgūdžiais, reikalingais norint būti novatoriškiems 
kultūros ir kūrybos sektoriuje, įvertinimas
2 Elektroninės platformos „Sėkmingas novatorius“ išbandymas, į kurį buvo 
įtraukti patyriminiai vaizdo įrašai apie kultūros ir kūrybos sektorių novatorius 
iš skirtingų šalių partnerių. Šie vaizdo įrašai buvo sukurti pagal NOOC 
ormatą (nuotoliniai atvirieji nano kursai) ir į juos įtrauktas testas, leidžiantis 
patikrinti, ką vartotojai suprato peržiūrėję vaizdo įrašus.
3 Po kiekvienos bandomosios sesijos – buvo išbandyta daugiau nei 20 
NOOC (vaizdo įrašų su testais) – vyko grįžtamojo ryšio diskusija, kurioje
dalyvavo ir vaizdo įrašų kūrėjai, ir besimokantieji testuotojai. Buvo siekiama, 
kad kūrėjai gautų grįžtamąjį ryšį ir galėtų į jį atsižvelgti kuriant likusius
įrankius mokymo programai.

Dabar partneriai ruošiasi kitam tarptautiniam partnerių susitikimui, kuris įvyks
2022 m. gruodžio 6 ir 7 d. Sofijoje, Bulgarijoje. Partneriai aptars mokymo priemonių 
užbaigimą, kas apima ir įgarsinimus visomis partnerių kalbomis, kad būtų 
palengvintas švietimo procesas visose šalyse partnerėse (Lietuvoje, Kipre,
Bulgarijoje, Rumunijoje, Italijoje). Po susitikimo partneriai grįš į savo šalis, pasiruošę 
apmokyti 15 kultūros ir kūrybos sektoriaus specialistų, o po to judės link projekto 
užbaigimo su baigiamąja konferencija Lietuvoje.

Apsilankykite https://nova.lpf.lt/arba susisiekite su mumis per mūsų 
Facebook puslapį

3 Naujienlaiškis 
Spalis - Lapkritis 2022

KAS YRA ĮSITRAUKĘ?

KAS YRA NOVA?

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, 
kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

https://nova.lpf.lt/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus

