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Projekto numeris

Institucija

PIC

VšĮ Gyvenimo ir
tikėjimo institutas

VšĮ Gyvenimo ir
tikėjimo institutas
943045835 bibliodramos vadovų
kvalifikacijos
tobulinimas

Projektu siekiama tobulinti organizacijos vadovų kvalifikaciją,
siekiant atnaujinti esamas ir kuriant naujas neformalaus suaugusiųjų
Ne
ugdymo programas, bei taikyti naujus suaugusiųjų mokymo metodus
nacionaliniu ir europiniu lygiais.

25 204,00

2017-1-LT01KA104-034934

VšĮ "Svarbus žingsnis"

Projekto tikslas – tobulinti žinias apie skendimo prevenciją siekiant
sukurti naują, europinius standartus atitinkančią, prevencinę
programą, skirtą tėvams, visuomenės sveikatos biurų speacialistams,
916572401 Būk saugus vandenyje
Ne
pirmosios pagalbos kursų klausytojams, plačiajai visuomenei.
Manoma, kad naujoji programa prisidės prie mirčių ne ligoninėje
skaičiaus mažinimo.

7 008,00

2017-1-LT01KA104-034947

Projektu siekiama sustiprinti Utenos TAU dėstytojų kompetencijas ir
Naujos kompetencijos gebėjimus modernizuoti mokymo procesą, taikyti šiuolaikinius
Utenos trečiojo amžiaus
936850833 senjorų mokymui
Ne
mokymo metodus ir turinį, paskatinti technologijų įsisavinimą bei
universitetas
integravimą ir tokiu būdu pagerinti universitete besimokančių
vyresnio amžiaus žmonių mokymo kokybę.

12 800,00

2017-1-LT01KA104-034974

Projektu siekiama gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę
mokymosi visą gyvenime kontekste, įgytos patirties pagrindu
praplėsti edukacinių paslaugų bibliotekos lankytojams kokybę,
skatinti kūrybiškumą, skaitymą, perimti skaitytojų mokymo patirtį.
Ne
Projekto įgyvendinimo metu bus parengtos ir įgyvendintos
edukacinės programos, skirtos visuomenės informaciniam ir
kultūriniam švietimui, orientuotos į konkrečius bendruomenių
poreikius ir darnaus vystymosi tikslus, mažinančios socialinę atskirtį.

11 439,00

Projektu siekiama didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę,
tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo veiksmų plano
Ne
koordinavimą bei suaugusiųjų švietėjų kompetencijas vietiniu
lygmeniu. Papildomai siekiama stiprinti tarpinstitucinį suaugusiųjų
švietimo teikėjų bendradarbiavimą.

9 696,00

2017-1-LT01KA104-034892

2017-1-LT01KA104-035022

Projekto pavadinimas Projekto santrauka

Tarptautinė
Panevėžio apskrities
kvalifikacija
Gabrielės Petkevičaitės- 944970218
novatoriškoms
Bitės viešoji biblioteka
bibliotekų idėjoms, 2

Mažeikių švietimo
centras

Neformalaus
suaugusiųjų švietimo
920070027 veiksmų plano
koordinavimo vietiniu
lygmeniu gerinimas

Konsorciu Skiriama
mas
dotacija

6

2017-1-LT01KA104-035055

7

2017-1-LT01KA104-035072

8

2017-1-LT01KA104-035118

9

2017-1-LT01KA104-035132

10

2017-1-LT01KA104-035154

Suaugusiųjų švietimo
darbuotojų
kompetencijų
943080755 tobulinimas, vykdant
socialiai pažeidžiamų
suaugusiųjų asmenų
švietimą

Projektu siekiama tobulinti suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi
visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas
asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir
Anykščių švietimo
asmeniniam tobulėjimui, suaugusiųjų motyvavimo įrankių
pagalbos tarnyba
pritaikymui ugdymo procese.
Projekto įgyvendinimo metu suplanuotas dalyvavimas kursuose
Portugalijoje ir Italijoje.
Projektu siekiama supažindinti konsorciumo organizacijų vadovus ir
darbuotojus su aukštus suaugusiųjų gebėjimus ir pasiekimus
demonstruojančiomis Europos šalių švietimo sistemomis, suteikti
Rokiškio rajono
galimybę įsigilinti į konkrečios šalies suaugusiųjų neformaliojo
neformaliojo
ugdymo veiklos organizavimo ypatumus ir atsirinkti gerąją praktiką,
Rokiškio r. savivaldybės
suaugusiųjų švietimo
945173918
kuri galėtų būti pritaikyta jų institucijų/ organizacijų veikloje bei
švietimo centras
paslaugų teikėjų
tobulinti bendruosius gebėjimus: bendradarbiauti, dalintis įgyta
kompetencijų
patirtimi, inicijuoti pokyčius, bendrauti anglų kalba, tikslingai
tobulinimas
naudotis informacinėmis technologijomis.
Konsorciumą sudaro 6 įstaigos, veikiančios gana įvairiose srityse
Rokiškio r. savivaldybėje.
Mobilumo projekto tikslas – tobulinti profesines socialinių
Globėjų ir įtėvių
darbuotojų kompetencijas siekiant įgyti teorinių ir praktinių žinių
tėvystės įgūdžių
VšĮ "Pagalbos
apie sisteminio konsultavimo modelio taikymą šeimoms – tėvams,
935905568 ugdymas, naudojant
paaugliams iniciatyva"
globėjams, įtėviams ir vaikams. Taip pat projektu siekiama gerinti
sisteminį šeimos
socialinių darbuotojų motyvaciją, iniciatyvumą, kelti profesinį
konsultavimo modelį
prestižą.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama kelti pagrindinių
kompetencijų ir įgūdžių lygį, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti
Tarpkultūrinis ir
Lietuvos Nacionalinė
tvarų, sėkmingą ir efektyvų bibliotekų darbą su imigrantais. Projekto
informacinis migrantų
964402325
Martyno Mažvydo
įgyvendinimo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas projekto
švietimas – personalo
biblioteka
partnerių darbo principams, kuriais siekiama imigrantus ir
kompetencijų ugdymas
pabėgėlius tinkamai integruoti į visuomenę ir suteikti jiems
reikalingas informacines ir kultūrines paslaugas.

VšĮ Tarptautinis darbo
kontaktų tinklas

Darbuotojų
942129476 kompetencijų
didinimas per patirtį

Taip

10 746,00

Taip

33 972,00

Ne

10 134,00

Taip

16 842,00

Projektu siekiama įgyvendinti konsorciumo narių kokybės
užtikrinimo uždavinius – gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti ugdymo
ir mokymo patrauklumą ir kokybę, padidinti neįgaliųjų darbo
Taip
paieškos galimybes, tobulinti personalo kvalifikacijos kėlimo
sistemą ir darbuotojų kompetencijas bei didinti personalo
motyvavimą.

14 410,00

