
2016 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo  2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Paraiškos Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Organizacijos 

adresas 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto santrauka 

Skiriama 

 dotacija € 

1 
2016-1-LT01-
KA204-023159 

Viešoji įstaiga 
Baltijos 
edukacinių 
technologijų 
institutas 

J. Jasinskio g. 15-
414A, 01111 
Vilnius 

Digital, Social and 
Civic Competences 
Development for 
Adult Educators 
Working with 
Migrants and 
Refugees - DiSoCi 

Projekto tikslai: 1. Įvertinti suaugusiųjų  švietėjų  kompetencijų 
lygį darbui su migrantais ir pabėgėliais; 2. Skatinti nuolatinį  
profesinį suaugusiųjų švietėjų tobulėjimą,  naudojant 
inovatyvius mokymo modelius ir atvirus švietimo išteklius 
(OER) jų skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų 
vystymui; 3. Didinti migrantų, pabėgėlių ir t. t.  motyvaciją  
mokytis ir mažinti mokymosi rezultatų skirtumus, naudojant  
skaitmeninę programą jų kompetencijų tobulinimui; 
Tikslinė grupė –  suaugusiųjų švietėjai ir  pedagogai  dirbantys 
su migrantais,  pabėgėliais ir diversifikuotomis grupėmis. 
Numatyti 4 tarptautiniai susitikimai: Lietuvoje, Airijoje, Kipre, 
Ispanijoje; Planuojama sukurti 3  intelektinius  produktus: 
Vertinimo modelis; Mokymo programa; e-saugykla (OER- 
atviri švietimo ištekliai), kurią sudarys keturios dalys: 5 OER 
skirti  " Socialinio verslumo skatinimas ", 5 OER skirti " Lyčių 
lygybės ir įvairovės skatinimas,  siekiant ginti migrantų ir 
pabėgėlių žmogaus teises ",  5 OER skirti  "Asmeninio 
tobulėjimo skatinimas" , 5 OER skirti "Migrantų integracija į 
darbo rinką ".; Planuojama organizuoti 3 sklaidos renginius.  

176.869,00 

2 
2016-1-LT01-
KA204-023143 

Plungės 
suaugusiųjų 
švietimo centras 

V. Mačernio g. 29, 
90132 Plungė 

SkillsUp: Skilling 
up educators for 
today and 
tomorrow's labor 
market 

Projektu siekiama tobulinti suaugusiųjų švietėjų (vyresnio 
amžiaus) kompetencijas, atnaujinti turimus IKT, skaitmeninio 
raštingumo įgūdžius, padėti švietėjams geriau atitikti 
šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus. Projekto metu bus 
sukurti intelektiniai produktai: 1) situacijos analizė; 2) 
mokomoji medžiaga skaitmeninių kompetencijų tobulinimui; 3) 
mokomoji medžiaga „minkštųjų įgūdžių“ (komunikacinių 
gebėjimų, autonomijos ir savireguliacijos, emocinio 
supratingumo, pasitikėjimo savimi, motyvacijos, socialinių 
problemų sprendimo) tobulinimui; 4) virtuali platforma 
mokomajai medžiagai, mokymuisi ir sklaidai. Suplanuota 5 d. 
trukmės mokymosi veikla, kurioje bus mokoma dirbti su 
parengta medžiaga „minkštųjų įgūdžių“ tobulinimui, bus 
mokomasi papildomų temų; mokymasis bus organizuotas 
įtraukia žaidybine forma. Suplanuoti 5 sklaidos renginiai 

139.602,00 



kiekvienoje projekto partnerio šalyje. 

3 
2016-1-LT01-
KA204-023242 

VšĮ Žmogiškųjų 
išteklių 
stebėsenos ir 
plėtros biuras  

Ežero g. 8-1,  
77141 Šiauliai 

Innovative ways of 
including low 
qualified ex 
offenders and ex 
prisoners to labour 
market 

Projekto tikslas  sukurti naują aktyvaus ir praktinio mokymo 
metodiką, skirtą  buvusiems  kaliniams  ir nusikaltėliams, kurie 
turi  žemą  kvalifikaciją  ir neturėjo galimybės ar nesugebėjo 
baigti mokymo įstaigą ir įgyti formalaus ar neformalaus 
švietimo sertifikatą. Tikslinė grupė –  buvusieji kaliniai ir 
nusikaltėliai. Numatytos veiklos ir produktai: 2 tarptautiniai 
susitikimai  Lietuvoje ir Italijoje. Šie  intelektiniai produktai:  
"Investigation of the state of the art concerning job inclusion 
and vocational training", "Definition ofTraining and 
Certification Model", "Training of trainers", "Pilot training 
courses". Sklaidos renginys -  konferencija Lietuvoje (Trukmė – 
1 diena, 100 dalyvių). Darbuotojų mokymai  Ispanijoje   
(Mokymo trukmė – 5 dienos, 18 dalyvių)  
Į projekto veiklas bus įtraukti  buvę kaliniai ir nusikaltėliai bei 
smulkūs verslininkai kaip tikslinės grupės mokytojai. Smulkūs 
verslininkai,  apmokyti kaip mokyti kitus,  savo įmonėse mokys 
profesinio amato buvusius  kalinius.  

115.035,00 

4 
2016-1-LT01-
KA204-023223 

Klaipėdos 
universitetas 

H. Manto 84, 92294 
Klaipėda 

Improving the 
initial education of 
adult immigrants 

Projekto tikslas sukurti ir išbandyti inovatyvias skaitmenines  
mokymo priemones  imigrantams  (pirmais atvykimo metais), 
kurios padės jiems  įgyti pagrindines žinias ir supratimą apie 
priimančiosios šalies socialinį, kultūrinį  gyvenimą, istoriją  bei 
mokytis kalbą. Tikslinė grupė –  imigrantai (iš ES ir trečiųjų 
šalių), imigrantų švietėjai. Numatyta sukurti e-mokymosi 
platformą "Innovative educational tools for immigrants‘, anglų  
ir dalyvaujančių šalių kalbomis. Ši mokymo platforma turės 
pagrindinę bendrą dalį, kurioje bus socialinio,  kultūrinio 
gyvenimo  ir istorijos temos. Mokymo platforma turės galimybę 
lengvai adaptuoti informaciją pagal kiekvienos šalies ypatumus 
ir poreikius. Šią mokymo priemonę bus galima pritaikyti 
imigrantų mokymui kitose šalys. Planuojama organizuoti 
sklaidos renginį ‘‘Presentation of the unique innovative 
educational tool‘‘  Lietuvoje, taip pat trumpalaikį darbuotojų 
mokymo vizitą Latvijoje.  

174.774,00 



5 
2016-1-LT01-
KA204-023137 

Lietuvos 
suaugusiųjų 
švietimo 
asociacija 

Geležinio Vilko g. 
12,  03163 Vilnius 

Inspiring Guide for 
Learn to Learn   

Projekto „Mokymosi mokytis vadovo“  tikslas – tobulinti 
mokymosi mokytis kompetencijos galimybes tarp suaugusiųjų 
besimokančiųjų,  gerinti suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi 
mokytis kompetencijas. Projekto metu bus sukuti intelektiniai 
produktai: 1) įsivertinimo klausimynas (grindžiamas anksčiau 
įgyvendintų projektų ta pačia tema rezultatais), 2) individualios 
rekomendacijos asmenims, įsivertinusiems save klausimyno 
pagalba, 3) kompiuterinis instrumentas įsivertinimui ir 
rekomendacijoms. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuoti 
mokymai suaugusiųjų švietėjams kaip naudotis sukurtu 
instrumentu ir kaip padėti suaugusiems besimokantiesiems 
gerinti savo mokymosi mokytis kompetencijas.  

87.597,00 

6 
2016-1-LT01-
KA204-023176 

Visagino grožio 
kūrėjų studija 

Kosmoso g. 40-34, 
31100 Visaginas 

Improving the 
opportunities and 
availability of non-
formal education 
and retraining for 
adults 

Projekto tikslas – kuriant ilgalaikę partnerystę, keistis gerąja 
patirtimi ir žiniomis sikiant sukurti neformaliojo mokymo 
modelį, kuris gali būti pritaikytas ne tik šalyse partnerėse, bet ir 
bet kurioje Europos šalyje, kurios susiduria su žmonių 
integravimo į darbo rinką problemomis. 
Tikslinė grupė – suaugusieji asmenys Lietuvoje, Latvijoje ir 
Vokietijoje, kurių įgyta profesija nėra pakankamai paklausi ir/ar 
jiems trūksta tam tikrų žinių, įgūdžių ar kompetencijų 
integruotis į darbo rinką savo mieste/regione ir sėkmingai 
konkuruoti joje. 
Planuojami rezultatai: parengta integruota neformaliojo 
mokymo programa grožio srityje; tarptautinio bendradarbiavimo 
ir europinio mąsto projekto administravimo ir vykdymo patirtis; 
darbuotojų kompetencijų išaugimas; organizacijų žinomumo ir 
patikimumo regione išaugimas 
Numatyti 3 mokymo(si) vizitai. Numatytos sklaidos veiklos: 
kiekvieno partnerio užduotis bus sukurti žemėlapį, kuriame bus 
matyta, kokias tikslines auditorijas turi pasiekti informacija apie 
projektą, ir paskirti atsakingą asmenį.  

37.720,00 

 


