
                                                                                                                                                  

 

 
 

 
DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas 

 
 
 

Kitų kultūrų pažinimas skatina integraciją ir įtraukia žmones į mokymosi procesą, ypač menkiau 
kvalifikuotus suaugusiuosius, vyresnio amžiaus žmones, kurie mažiau dalyvauja mokymosi 
veiklose. Grundtvig programos daugiašalio projekto DeTALES metu bus analizuojamas Europos 
Sąjungos (ES) plėtros poveikis naujoms narėms, jų integracijai, taip pat senųjų narių vaidmuo. 
Taip pat bus aptariamos tokios temos, kaip:  
- mobilumas,  
- Europos darbo rinka,  
- senų ir naujų ES narių kultūrinis identitetas, panašumai ir skirtumai. 
 
 
DeTALES projekto metu susitiks senųjų ES narių – Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, 
naujųjų ES narių – Lietuvos (2004), Vengrijos (2004), Bulgarijos (2007) ir šalies kandidatės 
Turkijos besimokantys suaugusieji ir naudodami istorijų pasakojimo metodą, dalysis savo 
pamąstymais ES plėtros temomis skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninių istorijų pasakojimo 
metodas – tai priemonė pasidalyti asmenine patirtimi, padedanti geriau suprasti Europos 
identitetą ir kultūrinės įvairovės privalumus bendrame politiniame ir geografiniame kontekste.  
 
 
DeTALES projekto tikslai:  
- skatinti suaugusiųjų iš ES šalių suartėjimą ir pilietinį aktyvumą, perduodant žinias apie ES plėtrą; 
- ugdyti suaugusiųjų IT kompetencijas; 
- ugdyti pilietiškumą; 
- skatinti ES narių tarpkultūrinį dialogą; 
- skatinti suaugusiųjų dalyvavimą viso gyvenimo mokymesi.  
 
 
Veiklos 
Projekto metu bus kuriamas Skaitmeninių istorijų metodo vadovas, skirtas autoriams ir 
treineriams, pristatantis skaitmeninių istorijų kūrimo metodologiją ir jos panaudojimo galimybes 
analizuojant ES plėtros temas. Iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies bus atrinkta ir 
apmokyta po tris lektorius, kurie ves mokymus tikslinėms grupėms (po 20 žmonių kiekvienoje 
šalyje). Mokymų dalyviai patys kurs skaitmenines istorijas, kurios sudarys virtualų ES Kelionių 
Vadovą, publikuojamą Europos skaitmeninių istorijų platformoje. 
 
 
Produktai 
- Skaitmeninių istorijų vadovas, skirtas suaugusiųjų mokytojams ir besimokantiesiems.   
- Europos skaitmeninių istorijų platforma. 
- ES kelionių vadovas. 
 
 
Ateities planai 
Skleisti projekto idėjas ir sukurtus produktus kitose šalyse, vykdyti skaitmeninių pasakojimų 
kūrimo metodo sklaidą iš neformalaus į formalųjį ugdymą.  
 
 
Projekto tinklapis www.detales.net 
 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą. 
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