
2015  m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 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-

KA204-013404 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Saulės g. 12, 

50239 Kaunas 

Developing Adult 

Educators' 

Competences to 

Promote Learners' 

Life Style 

Entrepreneurship 

Projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų profesines 

kompetencijas, kurios leis švietėjams taikyti inovatyvius mokymo 

metodus (mišrus mokymas, atvirieji švietimo ištekliai), ir 

informacines technologijas, organizuojant mokymo programas, 

skirtas tobulinti besimokančiųjų praktinį verslumą, o įgijus ir 

patobulinus bendrąsias kompetencijas, besimokantieji drąsiau 

dalyvaus darbo rinkoje. Projekto veiklos skatins suaugusiuosius 

dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose ir tobulinti 

bendrąsias kompetencijas: verslumo, skaitmeninio raštingumo, 

komunikacines. Projekto veiklos numato įtraukti kuo daugiau 

besimokančiųjų, turinčių mažiau galimybių, gyvenančių atokiose 

gyvenvietėse.  Numatoma sukurti  3 intelektinius produktus: 

„Programa praktinio verslumo mokymui mažiau galimybių 

turintiems besimokantiesiems“, „Inovatyvių metodų ir IKT taikymo 

mokymų medžiaga suaugusiųjų švietėjams“, „Vadovas suaugusiųjų 

švietėjams „Kaip pasiūlyti praktinio verslumo mokymus mažiau 

galimybių turintiems besimokantiesiems ir naudotis Atvirais 

mokymosi šaltiniais“. 

213.977,00 

2 

2015-1-LT01-

KA204-013448 

Alytaus muzikos 

mokykla 

Sporto g. 12, 

62152 Alytus 

Technological, 

emotional and 

linguistic literacy 

through music 

Projekto tikslai:  

1.Stiprinti suaugusiųjų besimokančiųjų motyvaciją tobulinti 

pagrindines kompetencijas (IT ir anglų kalbą) muzikos pagalba; 

2. Tobulinti suaugusiųjų švietėjų, muzikos mokytojų 

kompetencijas, integruojant IT ir užsienio kalbos mokymo metodus 

į muzikos mokymą; 

3. Gerinti suaugusiųjų švietimo institucijų teikiamas švietimo 

paslaugas, panaudojant kūrybiškus, inovatyvius metodus. 

Tikslinė grupė: 

1. Senjorai, besimokantieji, turintys specialių mokymosi poreikių,2. 

Muzikos mokytojai ir kiti suaugusiųjų švietėjai. 

Planuojama parengti 3 intelektinius produktus: 1) Vadovas „TELL 

through music“; 2) Mokymo programa; 3) Interaktyvi mokymo 

priemonė ir video 

90.210,00 



3 

2015-1-LT01-

KA204-013493 

Rokiškio 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Taikos g. 17, 

42141 Rokiškis 

Granting the 

Necessary 

Competencies for 

the Present Person 

Projektu siekiama gerinti ir praplėsti aukštos kokybės mokymo 

galimybes, pritaikytas suaugusiųjų besimokančiųjų poreikiams, 

sukurti ir įgyvendinti efektyvias strategijas suaugusiųjų 

besimokančiųjų bendrųjų gebėjimų tobulinimui, geresniam 

socialiniam įsitraukimui, vertinti suaugusiųjų besimokančiųjų 

mokymo(si) organizavimo politiką nacionaliniais lygmenimis, 

vystyti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas ir gebėjimus dirbti su 

įvairių grupių besimokančiaisiais bei taikyti naujas technologijas. 

Projekte numatomas metodologijos kūrimas,  šeimos mokymosi 

forma (tėvai, vaikai, seneliai)  ir suaugusiųjų švietėjų mokymai, 

kurie skirti parengti juos bazinių gebėjimų mokymams suaugusiųjų 

centruose arba darželiuose/mokyklose įtraukiant bendruomenę – 

šeimos narius. 

75.680,00 

4 

2015-1-LT01-

KA204-013460 

Vilniaus 

apskrities Adomo 

Mickevičiaus 

viešoji biblioteka 

Trakų g. 10, 

03142 Vilnius 

Andragogy: virtual 

learning 

environment for 

librarians 

Tikslas sukurti virtualią mokymosi aplinką andragogo 

kompetencijoms įgyti. Tikslinė grupė – bibliotekininkai, kurie 

turėdami andragogo kompetenciją gali tapti ir neformalaus švietimo 

iniciatoriais ir mokytojais. Projekte numatoma įtraukti po 50 

bibliotekininkų iš kiekvienos šalies. Andragoginių kompetencijų 

įgijimui sukuriama virtuali mokymosi aplinka, parengiama 

andragogų mokymosi kursų programa 

129.915,00 

5 

2015-1-LT01-

KA204-013494 

Vilniaus kolegija Saltoniškių g. 58, 

08105 Vilnius 

Forum ROMAnum 

- Interactive 

Theatre Games 

Inclusing Roma 

Minorities 

Projekto tikslas – etinių mažumų (romų) ir daugumos 

bendruomenės bendravimo, savo požiūrio, individualių ir socialinių 

poreikių laisvos raiškos skatinimas. 

Projekto uždaviniai: Stiprinti  tikslinės grupės piliečių bendravimą, 

suteikti galimybę išreikšti savo pažiūras, asmeninius ir socialinius 

poreikius; Naudoti alternatyvius savaiminio ir neformalaus 

mokymo metodus įtampų šalinimui, konfrontacijų pripažinimui, 

traktuojant visą procesą, kaip teatrą arba žaidimą; Sukurti  darbo 

erdvę ir galimybes bendram darbui, vienodų rezultatų siekimui, 

geresniam vienas kito pažinimui, mažinant išankstinę nuomonę ir 

segregaciją; Įtraukti Romų mažumos jaunimą kaip pagrindinius 

dalyvius, vykdyti ir generuoti projekto veiklas , teatrinius žaidimus. 

Tikslinė grupė – suaugusieji (romai ir kitų bendruomenių nariai); 

suaugusiųjų švietėjai iš partnerinių organizacijų. 

Planuojama parengti 2 intelektinius produktus: 1) Metodologinė 

knyga – parankinė knyga su interaktyvių teatro žaidimų sąrašu; 2) 

Mokymo knyga fasilitatoriams. 

109.792,00 

 


