
2015 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo  sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas 

  

Eil. 

Nr. 
Paraiškos Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Organizacijos 

adresas 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto santrauka 

Skiriama 

dotacija € 

1 

2015-1-LT01-

KA202-013415 

VšĮ Jeruzalės 

darbo rinkos 

mokymo centras 

Jeruzalės g. 53, 

08420 Vilnius 

Developing 

Apprenticeship: In-

Company Trainer 

Training and 

Apprenticeship 

Promotion  

Tikslas – padidinti inžinerinės srities specialistus 

rengiančių profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą 

nacionaliniame lygmenyje, siekiant inžinerinei pramonei 

parengti aukštesnės kokybės specialistus bei skatinti 

besimokančiuosius rinktis inžinerines profesijas ir/arba 

atitinkamų žinių ir gebėjimų įgyti mokantis pameistrystės 

būdu. Tikslinė grupė – inžinerinių profesijų mokynčios 

įstaigos ir kiti mokymo centrai (ypatingai pameistrius 

ruošiantys centrai), treineriai arba mokytojai, instruktoriai 

verslo įmonėse ir pameistriai. Planuojama sukurti du 

intelektinius produktus: 1) inžinerinio profilio profesinio 

mokymo institucijų tinklo modelį ir 2) inžinerinės 

pramonės profesinio mokymo/konsultavimo koncepciją. 

284.672,50 

2 

2015-1-LT01-

KA202-013480 

VšĮ Mano šeimos 

akademija 

M. Mironaitės g. 12-

58, 04228 Vilnius 

VET specialists 

competencies 

development in the 

field of positive 

parenting teaching 

Projekto tikslas – sukurti specializuotą pozityvios tėvystės 

įgūdžių formavimo ar ankstyvos tėvystės prevencijos 

mokymo metodiką, skirtą profesinių mokytojų, socialinių 

pedagogų ir kitų mokytojų, dirbančių su socialinės rizikos 

jaunimu, jaunomis motinomis, įgūdžių stiprinimui, siekiant 

ankstyvos tėvystės prevencijos. Numatoma įtraukti 10 

socialinių sunkumų patiriančių asmenų. Projekto metu 

numatomas 1 intelektinis produktas –  metodinės 

medžiagos (pozityvios tėvystės vadovas) specialistams, 

dirbantiems su jaunimu sukūrimas.   

Numatytas 12 asmenų (profesijos pedagogų/specialistų, po 

du iš kiekvienos institucijos) mobilumas. Mokymų metu 5 

darbo dienas specialistai analizuos Vokietijoje taikomus 

teorinius ir praktinius darbo su paaugliais, jaunais tėvais 

metodus, kuriuos vėliau pritaikys kuriant mokymo 

metodiką. 

101.276,00 



3 

2015-1-LT01-

KA202-013501 

Baltic Orbis UAB J. Jasinskio g. 16F, 

01112 Vilnius 

Coding skill 

development using 

robotics for young 

Europeans 

Projekto tikslas sukurti IT programavimo mokymo 

metodiką ir įrankius remiantis robotikos išradimais, kad 

sudėtingas IT mokslas taptų paprastas ir patrauklus. 

Tikslinė grupė yra mokyklos ir profesinės mokyklos IT ir 

programavimo mokytojai, taikysiantys naujus metodus. 

Numatytas trumpos trukmės (12 dienų) bendras darbuotojų 

mokymosi vizitas Portugalijoje. NUmatytas IT 

programavimo mokytojų mokymo programos ir susijusios 

mokymo medžiagos robotikos srityje parengimas 

(didaktinės ir metodologinės dalių parengimas); 

besimokančiųjų mokymo mokomosios medžiagos rinkinio 

parengimas; gerosios praktikos e-vadovo (naudojant 

robotikos principus mokant programavimo, kodavimo) 

parengimas. 

252.260,00 

4 

2015-1-LT01-

KA202-013399 

Lietuvos kaimo 

turizmo asociacija 

K. Donelaičio g. 2, 

44213 Kaunas 

E-KITour Projekto tikslas – sukurti specializuotą devynių modulių 

mokymo(si) programą apie IT galimybes (tinklalapio 

kūrimas, socialinių tinklų naudojimas, pardavimai 

internetu ir pan.), skirtą Europos kaimo turizmo paslaugų 

teikėjams. Projekto tikslinė grupė – dirbantieji turizmo 

paslaugų sektoriuje. Planuojama parengti 2 intelektinius 

produktus: 1. E-Kit atvirą mokymosi programą, sudarytą iš 

9 mokymosi modulių ir 49 mokymosi vadovų, 2. E-Kit 

Tour platformą, skirtą mokymusi.  

Numatyti 7 sukurto produkto testavimo ir sklaidos 

renginiai 5 šalyse, kuriuose dalyvaus apie 400 tikslinės 

grupės (kaimo turizmo paslaugų teikėjų) dalyvių.  

261.391,00 

5 

2015-1-LT01-

KA202-013479 

Vilniaus 

geležinkelio 

transporto ir 

verslo mokykla 

Islandijos g. 3, 01401 

Vilnius 

Let's unify IT! Projekto tikslas – sukurti vieningą mokymo/mokymosi 

programą, skirtą IT srities specialistams, kuri vadintųsi 

„Kompiuterinės įrangos specialistas“. Tikslinė grupė yra 

IT srities profesinio mokymo mokiniai ir mokytojai.  

102.035,00 



6 

2015-1-LT01-

KA202-013435 

Policijos 

departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos 

Saltoniškių g. 19, 

08105 Vilnius 

PC LAW (Police 

Commissioners: 

Leadership Aspires 

Wisdom) 

Projekto tikslas – didinti policijos darbuotojų 

kompetencijas, lyderystės ir vadybos gebėjimus, sukuriant 

policijos esamų ir būsimų vadovų (komisarų) 

kompetencijų tyrimo metodiką „Vertinimo centras“ ir 

parengiant vadovavimo bei lyderystės įgūdžių tobulinimo 

programą. 

Tikslinė grupė – 500 policijos esamų ir būsimų vadovų. 

Projekto partneriai – 3 šalių (Lietuvos, Latvijos, Belgijos) 

policijos departamentai, Vidaus reikalų ministerijos, 

policijos rengimo profesinės mokyklos, mokymo įstaigos.  

Planuojama parengti 2 intelektinius produktus: 1) 

kompetencijų tyrimo metodiką „Vertinimo centras“, skirtą 

identifikuoti vadovų kompetencijų trūkumus vadovavimo 

srityje, 2)  120 val. trukmės, 15 modulių mokymo 

programą policijos vadovų įgūdžių ugdymui vadovavimo, 

lyderystės ir pokyčių valdymo srityse.  

132.888,00 

7 

2015-1-LT01-

KA202-013489 

Asociacija 

"Lietuvos 

neįgaliųjų 

forumas" 

Labdarių g. 7/11 - 38, 

01120 Vilnius 

Let's study! - 

development of 

training module 

about disability for 

VET and HE 

Projekto tikslas - sukurti mokymo modulius profesinių 

mokyklų bei aukštųjų mokyklų darbuotojams, siekiant 

sudaryti geresnes sąlygas asmenims su negalia dalyvauti 

profesinio mokymo ir aukštojo mokslo procese.  Projekto 

tikslinė grupė – jauni asmenys (18-30 m.) bei vyresni 

asmenys, turintys negalią, kuriems yra reikalingas 

kvalifikacijos kėlimas ir įsitraukimas į švietimo procesą, 

profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų bendruomenes bei 

profesinių ir aukštųjų mokyklų personalas.  

Planuojama sukurti intelektinį produktą – mokymo 

modulius, kurie leis profesinių mokyklų bei aukštųjų 

mokyklų personalui susipažinti su neįgaliųjų asmenų 

specialiaisiais poreikiais, bet atsižvelgiant į juos 

organizuoti neįgalių asmenų priėmimo, mokymo 

organizavimo, egzaminavimo procesus. Taip pat bus 

sukurtos rekomendacijos, kaip šiuos modulius integruoti į 

profesinio mokymo bei aukštojo mokslo sistemą. 

118.938,00 

       

 


