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1

2016-1-LT01-KA104-

022784

Vaikų gerovės centras 

,,Pastogė"

P.Plechavičiaus g. 21, 

Kaunas

Socialinės rizikos 

įveikos įgūdžių 

ugdymas

Pareiškėjo, Vaikų gerovės centro ,,Pastogė”, atrinkti 6 socialiniai darbuotojai (teikiantys 

socialines paslaugas, tame tarpe ir suaugusių švietimą)  vyks į 4 dienų darbo stebėjimo vizitą 

įvairiose Latvijos organizacijose (priimančiojoje organizacijoje, dviejuose krizių centruose, 

socialinių paslaugų agentūroje, paramos šeimai centre). Projektu siekiama mažinti socialiai 

remtinų asmenų socialinę riziką ir atskirtį, padidinant jų galimybes įveikti krizines situacijas. 6 240,00

2

2016-1-LT01-KA104-

022902

Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija

Gelezinio Vilko g.12, 

Vilnius

Andragogų 

meistriškumo 

tobulinimas - 

suaugusiųjų mokymosi 

kokybei didinti

Projektu siekiama atliepti suaugusiųjų mokytojų mokymosi poreikį, tobulinti andragogų 

kompetencijas. Numatomas suaugusiųjų mokymo skatinimas, suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų tobulinimas, informacijos apie mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą 

teikimas. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama siųsti 9 konsorciumo organizacijų darbuotojus į 

kvalifikacijos tobulinimo kursus Vokietijoje ir 9 - į kvalifikacijos tobulinimo kursus Italijoje. 31 473,00

3

2016-1-LT01-KA104-

022904

Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras Vykinto g. 11, Vilnius

Profesinių 

komunikacijos 

kompetencijų 

tobulinimas plečiant 

organizacijos įvaizdį.

Projektu siekiama patobulėti mobilumo dalyviams veikti kaip profesinės komunikacijos, 

kūrybiškumo ir kultūrinės kompetencijų lyderiams, integruoti įsisavintus inovatyvius ir 

kūrybiškumą skatinančius mokymo metodus ir instrumentus į formalųjį ir neformalųjį ugdymo 

procesą, tobulinti bendruomenės narių (mokytojų ir mokinių) įgūdžius veiksmingai ir 

sklandžiai komunikuoti užsienio ir gimtąja kalbomis, organizuoti mokymuose įgytų įgūdžių ir 

kompetencijų sklaidą miesto/šalies suaugusiųjų švietėjams. 7 334,00

4

2016-1-LT01-KA104-

022973

Vilniaus "Židinio" 

suaugusiųjų gimnazija Algirdo g. 23A, Vilnius

Kūrybingumas mokant 

ir mokantis

Paraiškos teikėjas -Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija planuoja siųsti 10 dalyvių, 

mokyklos mokytojų į 5 dienų mokymus Portugalijoje. Mokymų tikslas – pažinti kūrybingumą 

lavinančias strategijas, išmokti jas taikyti,  patobulinti anglų kalbos kalbines kompetencijas; 

ugdyti Europos pilietiškumo bei tapatybės jausmą, pagilinti savo supratimą apie kitą kultūrą bei 

šalį, susipažinti su švietimo sistema. Planuojama kūrybingumo strategijas taikyti pamokose, jų 

taikymą vertinti stebint pamokas. Tikimasi, kad tai prisidės ir prie organizacijos veiklos 

tobulinimo ir prie mokymo bei mokymosi kokybės gerinimo. 8 870,00

5

2016-1-LT01-KA104-

022975

Kauno suaugusiųjų 

mokymo centras Sandėlių g. 7, Kaunas

Kuriant inovatyvią 

suaugusiųjų mokyklą

Projektu siekiama užtikrinti mokymo kokybę ir prieinamumą, nepriklausomai nuo amžiaus, 

lyties ir kitų aspektų. Projekto tikslas – kurti inovatyvią, mokymo kokybę užtikrinančią 

suaugusiųjų mokyklą didinant mokyklos virtualios sistemos elektroninius resursus bei skatinant 

mokinių ir mokytojų tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Uždaviniai: išplėsti mokyklos virtualios 

mokymosi sistemos elektroninius resursus, didinti mokyklos tarptautiškumą.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu 3 dalyviai dalyvaus 6 kursuose (po vieną dalyvį 

kiekvienuose) Ispanijoje (3 vizitai), Maltoje, Airijoje, Turkijoje. 9 989,00

6

2016-1-LT01-KA104-

023031

Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenė Pylimo g. 4, Vilnius

Brandus amžius - gera 

sveikata!

Paraiškos teikėjas – Lietuvos zydu (litvaku) bendruomenė ir partneriai (Zentralwohlfahrtsstelle 

der Juden in Deutschland e.V.) iš Vokietijos teikia projektą, nukreiptą į paslaugų 

pagyvenusiems asmenims tobulinimą. Mokymų tikslas – suteikti programoje dalyvaujantiems 

besimokantiesiems naujų žinių/kompetencijų siekiant plėsti paslaugų tinklą pagyvenusiems 

asmenims bei gerinti teikiamų socialinio centro paslaugų kokybę. Planuojama, kad projektas 

prisidės prie organizacijos stiprinimo ir plėtros, prie darbuotojų kompetencijų tobulinimo ir 

prie kokybiškesnių paslaugų teikimo tikslinei grupei.  16 055,00

7

2016-1-LT01-KA104-

023045 Kauno tardymo izoliatorius

A. Mickevičiaus g. 11, 

Kaunas

Suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų 

tobulinimas ir laisvės 

atėmimo vietos 

įstaigos veiklos 

efektyvinimas 

nuteistųjų ir suimtųjų 

mokymo srityje 

Paraiškos teikėjas – Kauno tardymo izoliatorius su partneriais iš Estijos ir Lenkijos ( Talino 

kalėjimu, Areszt Sledczy w Elblagu) ir partneriais iš Lietuvos ( Kauno suaugusiųjų mokymo 

centru ir Vytauto Didžiojo universitetu). Mobilumo projekto tikslas- tobulinti darbuotojų 

organizacines ir pedagogines-psichologines kompetencijas, siekiant atliepti  tikslinių grupių 

mokymosi bei organizacijos veiklos tobulinimo poreikius. Mobilumo veiklose Estijoje ir 

Lenkijoje planuoja dalyvauti 12asmenų. Jų vizitų tikslas –tobulinti projektų valdymo, 

tarpkultūrines, administracines kompetencijas, įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties. 

Projekto pabaigoje planuojama patobulinti paslaugų teikimo planą pristatant naujas mokymo 

organizavimo formas bei inovatyvius mokymosi metodus. 7 884,00

8

2016-1-LT01-KA104-

023080

VšĮ "Tarptautinis darbo 

kontaktų tinklas"

Kalvarijų g. 276-18, 

Vilnius

Darbuotojų 

kompetencijų portfelio 

pildymas dirbant su 

proto negalios 

asmenimis

Paraiškos teikėjas –VšĮ Tarptautinis darbo kontaktų tinklas su konsorciumo nariais – Jaunuolių 

dienos centru, Joniškio “Saulės” pagrindine mokykla, Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija "Vilniaus Viltis". Užsienio partneris - Ás styrktarfélag( Islandija). Projekto tikslas – 

tobulinti konsorciumo ir jo narių profesinius bei socialinius įgūdžius ir gebėjimus teikti 

efektyvias ir inovatyvias paslaugas asmenims su proto negalia, siekiant pagerinti neįgaliųjų 

lengvesnę integraciją į darbo rinką per praktinį mokymą ir jų užimtumo didinimą. Numatoma 

10 darbuotojų 5 dienų stažuotė į Islandiją siekiant įgyti darbo su neįgaliais žmonėmis patirties, 

stiprinti konsorciumo narių organizacijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.    14 750,00

9

2016-1-LT01-KA104-

023108

Kauno apskrities viešoji 

biblioteka Radastų g. 2, Kaunas

Lietuva-Latvija-

Suomija: suaugusiųjų 

mokymo (-si) procesų 

inovacijos bibliotekose

Paraiškos teikėjas – Kauno apskrities viesoji biblioteka. Mobilumo projekto tikslai- perimti 

tarptautinę bibliotekų patirtį ir integruoti ją į KAVB veiklą, kuriant kokybiškesnį mokymo(si) 

procesą, tenkinantį suaugusiųjų poreikius ir pagrįstą naujausiomis IKT; taikant pažangius 

mokymo metodus bei įrankius, skatinti atvirą, lengvai pasiekiamą ir prieinamą nuotolinį 

mokymąsi, taip plečiant mokymosi visą gyvenimą galimybes specialių poreikių ar socialinę 

atskirtį patiriantiems suaugusiesiems. Projekto pabaigoje numatoma plačiai skleisti įgytą patirtį, 

tobulinti organizacijos veiklas ir paslaugų teikimą įvairioms besimokančiųjų suaugusiųjų 

grupėms.  6 780,00

2016  m. Erasmus+ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuotų paraiškų sąrašas


