2015 m. Erasmus+ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuotų paraiškų sąrašas
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Projekto numeris

Organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės
2015-1-LT01-KA104- suaugusiųjų mokymo
013046
centras

2015-1-LT01-KA104013114
Svėdasų bendruomenė

2015-1-LT01-KA104013222
UAB „OVC mokymai“

2015-1-LT01-KA104- Vilniaus Gedimino
013309
technikos universitetas

2015-1-LT01-KA104013310
Lietuvos jūrų muziejus

2015-1-LT01-KA104013356
Higienos institutas

Šilutės jaunimo ir
2015-1-LT01-KA104- suaugusiųjų mokymo
013379
centras

Projekto
Organizacijos adresas pavadinimas

Santrauka

Projekto tikslai: 1) padėti anglų kalbos mokytojams įsisavinti naujus mokymo metodus ir
įrankius, tobulinti anglų verslo kalbos mokymo metodologiją; 2)užtikrinti švietėjams ir
besimokantiesiems galimybes įgyti verslumo bei ekonomikos žinių ir įgūdžių; 3)suteikti
besimokantiesiems galimybes ugdytis bendrąsias (mokėjimo mokytis, komunikavimo,
socialinę, pažinimo) ir dalykines (komunikavimo užsienio kalba, verslumo) kompetencijas,
prisidėti prie jų profesinio ir asmeninio tobulėjimo; 4)kurti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo
paslaugas Bitės SMC, organizuojant su verslumo ugdymu, karjeros planavimu,
Nauji iššūkiai mokant specializuotomis anglų kalbos žiniomis verslo srityje susijusias programas; 5)siekti geriau
suaugusiuosius anglų pažinti Europos kultūrą, skatinti švietimą daugiakultūrinėje aplinkoje, suteikti mokytojams ir
kalbos ir skatinant
besimokantiesiems žinių apie Europos švietimo kontekstą; 6)kurti naują mokymo centro
Vitebsko g. 23, Vilnius kūrybinį verslumą
įvaizdį, remiantis Skandinavų patirtimi.

Skiriamas
biudžetas

9 887,00

Žmogiškųjų išteklių
lobynas

Projektas ,,Žmogiškųjų išteklių lobynas“ – tai žingsnis į modernią, atvirą kaitai,
besimokančią bendruomenę, prisitaikančią prie visuomenės pokyčių. Projektas bus vykdomas
Anykščių r. Svėdasų seniūnijoje. Projektu siekiama sustiprinti formaliojo mokymo,
neformaliojo švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir verslumo sąveiką, padidinti
bendruomenės kaip institucijos pajėgumą, patrauklumą, kompetentingumą ir tarptautiškumą.
Projekto rezultatas - du 8 val. trukmės seminarai ,,Ruoškime jaunimą darbo rinkai“ ir
,,Erasmus+ programos projektų teikiamos galimybės ir jų vadyba“.

18 414,00

Džiaugsmo g. 74,
Vilnius

„OVC mokymai“
lektorių ugdymas ir
kompetencijų ir
kėlimas

Projekto tikslai: - Pagerinti jaunų ir mažiau patirties turinčių lektorių mokymų vedimo ir
andragogikos kompetencijas, didinti jų vedamų mokymų efektyvumą.
- Didinti tarptautinių kontaktų tinklą ir labiau integruotis į Europos suaugusiųjų mokymo
realijas. - Išmokti, suprasti ir gebėti perkelti e-mokymosi tendencijas ir metodus Lietuvos
besimokantiesiems, didinti e-mokymosi populiarumą. - Suprasti lyčių skirtumus mokymosi
procesuose, skatinti jų lygybę ir naudoti reikiamus mokymosi metodus apmokant skirtingų
lyčių atstovus. Populiarinti lyčių lygybę mokymosi procesuose Lietuvoje.

8 745,00

Saulėtekio al. 11,
Vilnius

Socialinių ir
profesinių įgūdžių
ugdymas taikant
grupinius dinaminius
metodus

Projekto įgyvendinimo metu kursų dalyviai išmoks grupės dinaminių procesų stebėsenos,
grupės kūrimo ir valdymo metodikų, įgis žinių apie socialinius įgūdžius, išmoks metodų,
padedančių kurti auditorijos pozityvią atmosferą, nukreiptų į socialinių įgūdžių mokymąsi,
tinkamų socialinių įgūdžių mokymo metodų, savianalizės. Projekto dalyviai VGTU
Integracijos ir karjeros direkcijos administracijos ir pedagoginio personalo darbuotojai.

17 471,00

Delfinų terapijos
centro darbuotojų
žinių ir įgūdžių
ugdymas DOLPHIN

Projekto tikslas - naujų terapijos būdų išmokimas ir taikymas darbe, siekiant užtikrinti aukštą
terapinių paslaugų lygį bei kompetencijų ugdymą delfinų priežiūros naujausių metodų
taikymo srityje siekiant žmogaus priežiūroje laikomų gyvūnų gerovės.
Projekto sklaidos veikloje numatyta tarptautinė konferencija ir seminarai iš pareiškėjo lėšų,
informacijos platinimas delfinariumo lankytojams bei socialiniams partneriams, nemokamos
konsultacijos šeimoms auginančioms vaikus/jaunuolius su autizmo spektro sutrikimu,
šeimoms, auginančioms vaikus su negalia arba suaugusiems žmonėms su negalia ir jų
artimiesiems.

26 779,00

Darbuotojų sveikata
besirūpinančių
specialistų švietimo
kokybės gerinimas

Projekto tikslai: vykdant inovatyvias, kokybiškas kvalifikacijos kėlimo bei mokymų veiklas
stiprinti Lietuvos specialistų, besirūpinančių darbuotojų sveikata įmonėse, teikiamų paslaugų
kokybę ir didinti šių paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos dirbantiesiems; informacinių
leidinių, pranešimų ar konsultacijų pagalba skleisti užsienio šalių gerąją patirtį Lietuvoje
aktualiose, bet dar menkai vykdomose profesinės sveikatos srityse - palankios
psichosocialinės aplinkos kūrimo, sveikatos stiprinimo darbo vietose skatinimo, sąlygų
sveikam senėjimui darbe kūrimo, darbuotojų saugos ir sveikatos ekonominės naudos
apskaičiavimo ir pan.

7 669,00

Užsienio kalbų
mokymas taikant
informacines
komunikacines
technologijas (IKT)

Projekto tikslai: - skatinti pažangų IKT naudojimą mokant ir mokantis užsienio kalbų; suteikti mokytojams / besimokantiesiems pasitikėjimo naudoti IKT paremtus naujus
mokymo metodus praktiškai; - padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų,
reikalingų asmeniniam tobulėjimui, siekiant tapti aktyviais besikeičiančios Europos
piliečiais; -didinti centro tarptautiškumą bei galimybes sėkmingai bendradarbiauti su
partneriais suaugusiųjų švietimo srityje; -pritraukti į savo centrą naujas suaugusiųjų
mokymosi grupes, teikiant kokybiškas, šiuolaikiškas švietimo paslaugas.

8 310,00

B. Buivydaitės a. 1-4,
Svėdasai, Anykščių r.

Smiltynės 3, Klaipėda

Didžioji g. 22, Vilnius

Liepų g. 16, Šilutė

