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yra vystyti vietos nustatymu grįstą žaidimą, 
kaip ugdymo metodą skirtą senjorams; 
taip pat specialistams, dirbantiems su vyresnio 
amžiaus žmonėmis, suteikti naujų žinių, 
susijusių su vietos nustatymu grįsto žaidimo 
metodo panaudojimo galimybėmis ugdymo(si) 
procese. 

Projektas numato: 

• Teikti patrauklesnes programas senjorams, 
atitinkančias jų poreikius ir lūkesčius 

● Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją 

● Prisidėti prie vietos bendruomenių veiklos 
efektyvinimo 

Lapkričio mėnesį mokslininkų komanda iš 
Lenkijos atliko pilotinį projekto LoGaSET 
tyrimą, kurio rezultatai atskleidė, kad 
novatoriškas “vietos nustatymu grįsto 
žaidimo” mokymo(si) metodas  žymiai 
padidino: 
● Dalyvių mokymosi efektyvumą; 
● Greitesnį dalyvių žinių įsisavinimą; 
● Galyvių pasitikėjimą savimi. 

Šiuo projektu siekiama nustatyti, ar vietos 
nustatymu grįstas žaidimas yra veiksmingas 
mokymo(si) metodas dirbant su senjorais. 
Šiame projekte bus  taikoma daugiau veiklų 
ir žaidimų įvairioms IKT temoms, įtraukiant 
daugiau dalyvių iš keturių šalių (Lenkija, 
Lietuva, Slovakija ir Jungtinė Karalystė).   

. 

Projekto numeris:  



Pirmas “LoGaSET - vietos nustatymu 
grįstas žaidimas kaip šiuolaikinis, 
originalus ir novatoriškas senjorų 
mokymo(si) metodas” susitikimas 
organizuotas  Fondo Pro Scientia 
Publica Vroclave (Lenkija) 2017 m. 
gruodžio 4-5 dienomis.  

Projekto partneriai turėjo galimybę 
išsamiai aptarti intelektinio darbo 
rezultatų vystymą ir projekto prielaidas, 
nustatyti komunikacijos ir kokybės 
standartus bei parengti veiksmų planą 
ateinantiems mėnesiams. 

Pilotinis tyrimas: numatomas laikotarpis 2018 m. balandžio mėn., 24 dalyviai. 
Pagrindinis tyrimas: numatomas laikotarpis 2018 m. spalio mėn., 48 dalyviai. 

TIKSLINĖ GRUPĖ: 
• Amžius 60+ 
• Dalyviai, įtraukti į vietos nustatymu grįstą žaidimą, turi būti geros 
sveikatos būklės, galintys vaikščioti iki 1,5 km. 
• Dalyviai po konsultacijos su šeimos gydytoju pasirašo sveikatos būklės 
deklaraciją 
• Dalyviai privalo turėti išmanųjį telefoną arba iPhone su interneto prieiga 
• Dalyviai turi žinoti pagrindus, kaip naudotis išmaniuoju  telefonu ar 
iPhone’u 

PROJEKTO MOKYMO(SI) TEMOS:  

• Kaip atsisiųsti skirtingas programas naudojant "Google Play" ar "Apps" parduotuvę 
• Kaip nemokamai bendrauti, naudojant "WhatsApp" programą 
• Kaip fotografuoti, filmuoti bei dalintis vaizdais "WhatsApp" programa 
• Kaip naudotis QR kodais norint rasti daugiau informacijos apie produktą ar paslaugą 
• Kaip išversti informaciją iš užsienio kalbos į savo gimtąją kalbą naudojant "Google 
Translator" programą 
• Kaip rasti tikslią informaciją apie lankytinas vietas, viešojo transporto tvarkaraštį ir 
maršrutus, naudojantis "Navigation" ir "Google Maps" programomis 
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http://bit.ly/2DVkmDt 

http://bit.ly/2GGGEup 

http://bit.ly/2GIoSHh 

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

Vietos nustatymu grįstas žaidimas kaip 
šiuolaikinis, originalus ir novatoriškas 
senjorų mokymo(si) metodas yra Erasmus + 
KA2 strateginės partnerystės 
suaugusiųjų švietimo projektas, kurį 
koordinuoja: 

Fundacja Pro Scientia Publica 
Ul. Redycka 37, 51-169 Wroclaw, Poland 
E-mail: proscientiapublica@gmail.com 

Projekto partneriai: 

"Vyresnio amžiaus žmonių  

naudojimasis pasauliniu 

tinklu gali padėti 

įgyvendinti visuotines 

vertybes, įtvirtintas 

pagrindinėse Europos 

Są jungos teisėse - orumas, 

laisvė ,  lygybė ,  solidarumas, 

pilietinės teisės ir 

teisingumas”.  
Ewa Frackiewicz (2007), “The influence 

of the Internet on the activity of 

senior citizens from the point of view 

of the i2010 strategy for the building 

of the information society”, European 

University Institute in Florence 


