
Eil. 

nr.
Paraiškos nr.

Organizacijos 

pavadinimas
Organizacijos adresas Projekto pavadinimas

Santrauka
Siūlomas 

projekto 

biudžetas

1 2015-1-LT01-KA101-013208

Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės pagrindinė 

mokykla

Naikupės  g. 25, 

Klaipėda

Mokyklos bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimas užtikrinant 

kokybišką ugdymą jaunimo klasių 

mokiniams

Projektą sudaro trijų rūšių mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo veiklos: 

- efektyvus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 

organizavimas, siekiant šiems mokiniams suteikti 

galimybę patirti sėkmę pamokoje, gerinti specialiųjų 

poreikių vaikų pasiekimus;

- darbo metodų įvaldymas, siekiant sumažinti 

mokyklos nelankymo problemas, sustiprinti mokinių 

socialinius įgūdžius, kelti mokymosi  motyvaciją;

- mokyklos personalo profesinės ir asmeninės 

kvalifikacijos kėlimas, anglų kalbos žinių tobulinimas.  

Dalyvavimas mokymuose užsienyje pakels dalyvių 

asmeninę ir profesinę kompetenciją, jie įgis 

tarptautinio bendradarbiavimo patirties, 

pasitikėjimo savo gebėjimais. 

26,044.00

2 2015-1-LT01-KA101-013064
Klaipėdos Baltijos 

gimnazija

Baltijos pr. 51, 

Klaipėda

Kalbinių kompetencijų ir kalbos mokymo 

metodikos tobulinimas tarpkultūrinio 

dialogo kontekste

Pagrindinis tikslas -  atliepti gimnazijos kokybės 

vystymo ir tarptautiškumo poreikius bei suformuoti 

kompetentingą Erasmus + komandą gimnazijoje, kuri 

perduotų įgytą patirtį kolegoms. Numatomos 

pagrindinės tobulintinos sritys: nauji mokymo 

metodai ir įrankiai, kalbinės kompetencijos bei 

europinė dimensija. Įgytos kompetencijos, europinė 

patirtis suteiks daugiau lankstumo ir kompetencijų 

dirbant su įvairių poreikiais mokiniais, tame tarpe ir 

su judėjimo negalią turinčiais mokiniais, kad 

palengvinti jų integraciją į visuomenę europiniame 

konktekste. Mokytojų dalyvavimas programoje 

įgalins gimnaziją ateityje taikyti europinę dimensiją 

tobulinant ir plėtojant mokyklos, kaip inovacijų 

siekiančios organizacijos, strategiją.

22,603.00

3 2015-1-LT01-KA101-013306
Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazija

J.Tumo - Vaižganto 

123, Tauragė
Ne sunkiau, o sumaniau

Projekto tikslai:

- tobulinti mokyklos vadovų kompetencijas, siekiant 

aukštos mokyklos valdymo kultūros;

- tobulinti mokytojų gebėjimą ugdyti kūrybiškus, 

savarankiškai gebančius spręsti problemas mokinius 

bei užtikrinti gabių mokinių ugdymo kokybę, 

suteikiančią galimybes gebėjimų plėtotei;

- užtikrinti ugdymo kokybę.

Esminis pokytis:

Mokinių pažanga ir pasiekimai pagerės bent 10 

procentų. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija taps ne 

sunkiau, o sumaniau dirbančia mokykla, kuri 

susitelkia į tuos veiksnius, kurie lemia rezultatą

16,552.00

4 2015-1-LT01-KA101-013307

Rokiškio r. Jūžintų Juozo 

Otto Širvydo vidurinė 

mokykla

Beržų g. 3, Jūžintai, 

Rokiškio r.
Šiuolaikinė mokykla europinėje erdvėje

Projekto tikslai:Įgyti naujų organizacijos tobulinimo 

bei pokyčių valdymo kompetencijų, kurias taikysime 

strategiškai planuodami mokyklos veiklą 

europiniame lygmenyje bei modernizuodami 

mokyklos misiją. Tenkinsime mokymo ir mokymosi 

konteksto plėtimo poreikį; Didinti mokyklos 

matomumą, pelnyti išorės pripažinimą ir sukurti 

naujų partnerysčių, vykdant projekto veiklų, 

progreso ir rezultatų sklaidą. Tenkinsime mokymo ir 

mokymosi konteksto plėtimo poreikį; Ugdyti 

inovatyvių, kompetetingų mokytojų – lyderių skaičių, 

kurie aktyviai įveiklins mokyklos pajėgumą, 

patrauklumą ir tarptautinį svarumą, patobulinant 

profesines, ugdymo(si) aplinkų kūrimo bei valdymo, 

dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijas. 

Tenkinsime mokytojo kompetencijų ugdymo 

kokybės kaip vieno iš svarbiausių šiuolaikinės 

pamokos aspektų poreikį; Gerinti dalyvių užsienio 

kalbos kompetenciją. Tenkinsime mokinių socialumo 

ir asmenybės ugdymo europinės dimensijos 

kontekste poreikį.

9,688.00

2015 m. Erasmus + programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo rezervinių projektų sąrašas (prioritetine tvarka)



5 2015-1-LT01-KA101-013125
Kauno Stasio Lozoraičio 

vidurinė mokykla

A. Stulginskio g. 61, 

Kaunas

Neformalaus profesinio ir formalaus 

ugdymo integracija europinio organizacijos 

plėtros plano kontekste 

Projekto tikslas yra:

-Suteikti mokyklos  pedagogams tokias 

kompetencijas, kurios padės sėkmingai vykdyti 

mokyklos strategiją neformalaus profesinio ugdymo 

srityje europinio organizacijos plano kontekste

Iš to seka projekto projekto uždaviniai:

- įgyti naujos patirties IT, naujų interaktyvių mokymo 

metodų ir priemonių kūrimo srityje dalyvaujant 

mokymuose Kipre.

-įgyti naujų  neformalaus profesinio ugdymo 

kompetencijų stebint darbą partnerinėje mokykloje 

Belgijoje, kur neformalus profesinis ugdymas yra 

sėkmingai integruotas į profesinį.

-Įgyti naujų darbo su pažangiais IT mokymo 

metodais ir įrankiais kompetencijų  vykdant 

mokomąją veiklą Turkijoje, mokykloje, kuri turi 

aukšto lygio mokymo bazę ir  patirtį IT srityje.

-remiantis gerąja projekto partnerių patirtimi ir 

mokytojų, dalyvaujančių mobilumuose asmeniškai 

įgytomis kompetencijomis, 

sėkmingai integruoti neformalųjį profesinį ugdymą į 

formalųjį mūsų institucijoje.

9,581.00

6 2015-1-LT01-KA101-013232 Juodšilių „Šilo“ gimnazija
A. Mickevičiaus g. 9, 

Juodšiliai

Inovatyvių mokymo priemonių bei metodų 

taikymas ugdymo procese

Projekto tikslas - patobulinti personalo 

kompetencijas, dėl ko pagerėtų pamokų kokybė, o 

dėl patrauklaus ugdymo proceso padidėtų mokinių 

mokymosi motyvacija.

Projekto uždaviniai:

1. Didinti projekto dalyvių pagrindinių kompetencijų 

ir įgūdžių lygį, atsižvelgiant į gimnazijos tobulintinas 

sritis (IKT panaudojimas ugdyme, naujų mokymo 

metodų taikymas).

2. Gerinti ugdymo kokybę, diegti inovacijas, didinti 

ugdymo formų patrauklumą (skatinti mokymo 

individualizavimą, mokymąsi kitose aplinkose, taikyti 

šiuolaikines IKT priemones)

3. Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp 

gimnazijos ir ŠMM Regioninių mokyklų.

4. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir 

didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

15,446.00

7 2015-1-LT01-KA101-013265
Kauno Suzukio pradinė 

mokykla
Šiaurės pr. 23, Kaunas Mokymasis netradicinėse erdvėse

Pagrindiniai projekto tikslai:

1.Susipažinti su mokyklų, dirbančių netradiciniais 

ugdymo metodais, ypač taikančių mokymo 

netradicinėse ugdymo aplinkose strategijas, patirtimi 

ir pritaikymo galimybėmis mūsų mokyklos 

poreikiams.

2. Gilinti metodines žinias ir įgyti darbo 

netradicinėse aplinkose praktinės  patirties.

3. Įgalinti visus mokykloje dirbančius pedagogus ir 

pagalbos mokytojui specialistus kurti netradicines 

aplinkas ir organizuoti ugdymą jose. Planuojamas 

projekto rezultatas – iš esmės pasikeitusi ugdymo 

sistema mokykloje, naudojant ugdymo netradicinėse 

erdvėse darbo metodus.

7,096.00

8 2015-1-LT01-KA101-013331
Ukmergės Dukstynos 

pagrindinė mokykla

Vaižganto g. 44, 

Ukmergė
Mokymas (-is) - nuo A(mato) link M(eno)

Inicijuodama projektą "Mokymas(-is) - nuo A(mato) 

iki M(eno)" Ukmergės Dukstynos mokykla siekia 

įgyvendinti strateginį mokyklos veiklos tikslą, 

atitinkantį nacionalinės  programos "Lietuva 2030" 

prioritetus, - saugioje daugiakultūrėje aplinkoje 

ugdyti sumanią ir kompetentingą mokyklos 

bendruomenę, gebančią mokytis visą gyvenimą ir 

valdyti pokyčius europinės dimensijos kontekste.  

Projekto metu siekiama įgyti žinių apie kūrybiškumą 

skatinančius ugdymo metodus, naujas mokymo 

priemones ir IKT galimybes, patobulinti projektinės ir 

komandinės veiklos, tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo įgūdžius.

29,596.00

9 2015-1-LT01-KA101-013256
Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla
Fabriko g. 10, Jonava

Inovatyvūs mokytojai kūrybiškoje ir 

patrauklioje mokykloje

Projekto tikslas kelti personalo kvalifikaciją, tobulinti 

užsienio kalbų žinias. Numatomas rezultatas  - žinių 

įgijimas ir pritaikymas praktikoje. Mokytojai ir 

švietimo specialistai mokymuose įgytas žinias ir 

kompetencijas panaudos savo sėkmingesnės  

darbinės veiklos plėtrai Jonavos "Lietavos" 

pagrindinėje mokykloje. Galimybė susipažinti su kitų 

šalių švietimo praktikomis ir pasidalinti patirtimi su 

kolegomis iš kitų šalių, padės geriau įvertinti savo 

mokymo gebėjimus, suteiks reikiamos informacijos, 

naujų idėjų, o tai pat pagerins mokytojų profesinius  

mokymo ir kalbinius gebėjimus, kas padės mokyklos 

mokiniams siekti dar geresnių rezultatų.

10,878.00



10 2015-1-LT01-KA101-013141
Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija
Dainų g. 13, Šiauliai

Tikslingo ir efektyvaus IRT ir atvirų 

švietimo išteklių (AŠI) naudojimo proveržis 

mokykloje

Vienas iš pagrindinių tikslų yra sukurti progimnazijos 

skaitmeninę mokymo(si) infrastruktūrą, skatinančią 

tikslingą ir efektyvų skaitmeninių priemonių ir 

mobilių įrenginių naudojimą ugdymo procese, 

gerinant  mokinių pasiekimus ir ugdančią 

skaitmeninę mokymo(si) kultūrą, kas glaudžiai siejasi 

su bendrųjų kompetencijų visapusišku ugdymu ir 

įtraukties didinimu. Projekto įgyvendinimas, 

pagrįstas įvairiapusės gerosios patirties pasisėmimu 

ir IRT kompetencijų įgijimu skirtingose mokymosi 

programose, padėtų progimnazijoje pasiekti 

tikslingo IRT naudojimo ugdymo procese proveržį.

9,810.00

11 2015-1-LT01-KA101-013075
Kauno statybininkų 

rengimo centras

V. Krėves pr. 114, 

Kaunas

Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu 

iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės 

gerinimas

Projekto tikslas - mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

siekiant sumažinti ankstyvą mokinių pasitraukimą iš 

švietimo sistemos. Planuojama, kad projekto dalyviai 

dalyvaus kursuose, kuriuose įgis žinių kaip spręsti 

ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 

problemą, gerinti mokinių motyvaciją bei skatinti 

aktyvesnį jų įsitraukimą į ugdymo procesą. Kursuose 

dalyviai susipažins su nagrinėjama problema,  

sužinos, kurios metodikos yra veiksmingiausios 

dirbant su mokiniais, esančiais ankstyvo 

pasitraukimo iš švietimo sistemos rizikos grupėje, 

kas galėtų tokius mokinius sudominti pasilikti 

mokykloje, kokia mokytojų ar administracijos 

pagalba ar veiksmai reikalingi sprendžiant šį 

klausimą.

14,396.00

12 2015-1-LT01-KA101-013171

Alytaus r. Ūdrijos 

mokykla-daugiafunkcis 

centras

Vytauto g. 20, Alytaus 

r.

Inovatyvus kalbų mokymas ir mokymasis, 

IKT panaudojimas užtikrinant kokybiškų 

švietimo paslaugų teikimą

Projekto tikslas - diegti inovacijas mokyme, gerinti 

mokymo kokybę, užsienio kalbų kompetenciją,  

didinti darbuotojų informuotumą ir supratimą apie 

kitas kultūras ir šalis, siūlant jiems galimybę kurti 

tarptautinių ryšių tinklus, aktyviai dalyvauti 

visuomenėje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir 

tapatybės jausmą.

12,972.00

13 2015-1-LT01-KA101-013034
Panevėžio regos centras 

„Linelis“

Ukmergės g. 35, 

Panevėžys

Boal‘o metodologija paremtas, inovatyvus 

regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 

Pagrindinis projekto tikslas yra perimti Boal‘o 

metodologiją ir ją pritaikyti darbui su regos 

sutrikimų turinčiais vaikais. Naudojantis teatriniais 

elementais, skatinti vaikų natūralią pojūčių, jausmų, 

minčių raišką, ir, įtraukiant vaikus į prasmingą 

dialogą, spręsti iškylančias socialines problemas. 

Taip pat tobulinti personalo derybų, kritiško ir 

kūrybiško mąstymo įgūdžius, užsienio kalbos 

vartojimą, įgyti tarpkultūrinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo patirties.

11,280.00

14 2015-1-LT01-KA101-013311
Alytaus Šaltinių 

pagrindinė mokykla
Lauko g. 23. Alytus Mokytojas - ateities kartų architektas

Šio projekto tikslai:

* ugdyti mokyklos bendruomenės kompetenciją 

veiksmingai takyti IKT ugdymui, mokymo ir 

mokymosi kokybei gerinti, plėtoti elektroninę 

mokymo ir mokymosi kultūros kompetenciją; 

* įsitraukti į Europos mokytojų - lyderių klubą, 

pasidalinant patirtimi, susijusia su  mokymo/si 

aplinkos modernizavimu, moderniomis 

programomis, padedančiomis aktualizuoti ir 

individualizuoti ugdymo turinį;

* susipažinti su šiuolaikinėmis mokymosi 

strategijomis, dėstant užsienio kalbas;

* stiprinti mokytojų  bei vadovų lyderystę ir sudaryti 

tinkamas sąlygas jai pasireikšti;

* siekiant išlaikyti aukštą mokinių motyvaciją, diegti 

mokykloje šiuolaikines mokymo/si strategijas;

* įgyvendinti kolegialaus grįžtamojo ryšio programą;

* plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą.

12,979.00

15 2015-1-LT01-KA101-013276
Klaipėdos Hermano 

Zudermano gimnazija

Debreceno g. 29, 

Klaipėda

Kalbinių įgūdžių iniciatyvos ugdymo 

kokybės gerinimui

Projekto "Kalbinių įgūdžių iniciatyvos ugdymo 

kokybės gerinimui" tikslas - stiprinti mokytojų 

komunikacinę ir informacijos valdymo kompetenciją, 

gebėjimą bendrauti užsienio kalba, panaudoti kitų 

šalių mokymo išteklius gabių vaikų ir 

gamtamoksliniame ugdyme, plėtoti tarpkultūrinę 

kompetenciją organizuojant tarpkultūrinį 

bendravimą ir bendradarbiavimą.

Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:

1. Tobulinti mokytojų užsienio kalbos komunikacinę 

kompetenciją, orientuotą į anglų kalbos mokėjimą.

2. Ugdyti mokytojų ir mokinių tarpkultūrinę 

kompetenciją dalyvaujant tarptautiniuose 

projektuose.

3. Gabių vaikų ir gamtamokslinis ugdymas diegiant 

naujus mokymo metodus ir būdus.

14,296.00



16 2015-1-LT01-KA101-013077
Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazija

Salantų g. 5, Mosėdis, 

Skuodo r.

Ugdomosios dramos metodas - inovatyvi 

mokinių ugdymo kryptis

Projekto tikslas yra įgyti teorinių ir praktinių dramos 

panaudojimo žinių ir pritaikyti jas kūrybiškai 

organizuojant ugdymo procesą; susipažinti su įvairių 

Europos šalių ugdymo įstaigų praktika taikant 

vaidybinius elementus ir holistinį ugdymą 

pamokose; kelti metodinę kvalifikaciją ir tobulinti 

kalbinę kompetenciją. Projekto dalyviai patobulės 

profesinėje srityje; pakils mokymosi motyvacija; 

projekto dalyviai kokybiškiau panaudos interaktyvius 

metodus darbe; mokiniai ugdysis toleranciją vienas 

kitam ir bendravimo įgūdžius; projektas įneš 

naujovių į gimnazijos veiklą, sukurs kūrybiškesnę, 

lankstesnę mokymosi aplinką; kiti pedagogai 

susipažins su teatrinio ugdymo galimybėmis. 

14,070.00

17 2015-1-LT01-KA101-013100
Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija

Prezidento g. 27, 

Tauragė
Žvilgsnis į Europą

Pagrindinis projekto siekinys – įsitraukimas į 

projektinę veiklą tarptautiniu lygiu, lygiagrečiai 

numatant kitas kompetencijų plėtros kryptis: IT  

naudojimą ugdymo procese, inovatyvių metodų 

taikymą. 2. Projektų organizavimą ir vykdymą. 3. 

Anglų kalbos žinias. 4. Tarpkultūrinę kompetenciją. 

5. Bendradarbiavimo, socialinių įgūdžių. 6. 

Organizavimo kompetencijas. 6. Mokytojo, kaip 

lyderio savybes.

16,677.00

18 2015-1-LT01-KA101-013176
Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija

M. Riomerio g. 1, 

Rokiškis

Tobulėjantis mokytojas, pažangesnė 

mokykla

Projekto tikslai:

-atnaujinti, pagilinti anglų kalbos mokytojų dalykines 

žinias ir įgūdžius;

-įgyti metodinių žinių ir patirties apie būdus kaip 

kelti mokinių mokymosi motyvaciją;

-pagilinti žinias apie ES švietimo sistemas;

Šis projektas-tai pasirengimas sekantiems 

žingsniams, t.y. Europos klubo įsteigimui bei CLIL 

diegimui gimnazijoje.

16,145.00

19 2015-1-LT01-KA101-013335 Palangos senoji gimnazija Jūrates g. 13, Palanga Tarptautinė mokykla

Projekto dalyviai aktyviai mokysis metodų, 

padedančių veiksmingai įgyvendinti tarptautinę 

veiklą, bendradarbiaus su potencialias partneriais - 

kitais kursų dalyviais.  Patobulins kompetencijas, 

reikalingas kūrybiškumo, tarptautiškumo, 

pilietiškumo ugdymui, tarptautinės veiklos 

planavimui, vykdymui ir integravimui į ugdymą. 

Tikimasi, kad mokytojų patobulintos ir įgytos 

kompetencijos padės suburti gimnazijoje 

kompetentingą tarptautinės veiklos organizavimo 

komandą, gebančią vykdyti KA2 partnerystės 

projektus. Ilgalaikė projekto nauda ir poveikis 

atsispindės mokyklos tiksluose ir veiklos planavime, 

mokytojų vykdoma patirties sklaida motyvuos 

mokyklos, miesto bendruomenę tarptautinei veiklai.

4,236.00

20 2015-1-LT01-KA101-013361
Kauno Valdorfo mokykla, 

VšĮ

Aldonos g. 13/ Aukuro 

g. 19, Kaunas
Augančios klasės

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas pedagogams, 

dirbantiems ir/ar dirbsiantiems vyresnėse klasėse, ir 

administracijos darbuotojams, atsakingiems už 

ugdymo organizavimą, įgyti/plėtoti profesines 

kompetencijas, reikalingas sėkmingam Kauno 

Valdorfo mokyklos 9-12 klasių ugdymo 

organizavimui. Įgyvendintos projekto veiklos ir 

pasiektas tikslas taptų prielaida siekti mokyklos 

strateginio tikslo - užtikrinti Valdorfo pedagogikos 

tęstinumą, sudarant mokiniams sąlygas mokytis 

Valdorfo pedagogika besivadovaujančiose vyresnėse 

klasėse Kauno Valdorfo mokyklos klasėse.

12,700.00

21 2015-1-LT01-KA101-013268 Vilniaus Pilaitės gimnazija Įsruties g. 3, Vilnius Darni ugdymo(si) aplinka mokinio sėkmei

Projekto tikslai:

1. Sukurti problemų atpažinimo ir sprendimų 

priėmimo modelį.

2. Išmokti šiuolaikiškai pažvelgti į kiekvieną mokinį 

klasėje kaip užslėptų galimybių potencialą.

3. Ugdyti gebėjimą keisti ugdymosi aplinkas.

4. Pradėti taikyti CLIL'o  metodiką  naudojant 

Europinio švietimo patirtį.

5. Sukurti  saugesnę socialinę ir emocinę ugdymosi 

aplinką  kovoje su iškritimu iš švietimo sistemos.

16,928.00

22 2015-1-LT01-KA101-013043
Šakių rajono Kriūkų 

mokykla

Mokyklos g. 2, 

Kriūkai, Šakių r. 
Mokydamasis tobulėju ir augu

Projekto "Mokydamasis tobulėju ir augu" tikslai: 

1. Plėtoti supratimą apie europinių projektų 

rengimą, vystymą ir valdymą.

2. Stiprinti europinę dimensiją.

3. Pagerinti anglų kalbos žinias ir bendravimo 

įgūdžius. 

4. Skatinti tarpkultūrinio bendradarbiavimo 

supratimą ir partnerystės projektus;

5. Dalintis sėkmingomis patirtimis. 

10,460.00



23 2015-1-LT01-KA101-013186
Kauno r. Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija

S. Lozoraičio g. 13, 

Garliava

Gimnazijos tarptautiškumo plėtra, 

tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir 

įtraukiant visą gimnazijos bendruomenę į 

tarptautines veiklas bei suteikiant 

gimnazistams atitinkamą išsilavinimą

Projekto tikslas-gimnazijos mokytojų užsienio kalbų 

gebėjimo tobulinimas, siekiant sėkmingai integruoti 

gimnaziją į Europos mokyklų tinklą  palaikant ir 

plėtojant tarptautinius ryšius bei suteikti 

gimnazistams Europos standartus atitinkantį 

išsilavinimą keliant jų motyvaciją, taikant naujus 

mokymo metodus, pritaikant mokytojų gerąją patirtį 

įgytą Europos institucijose. Projekto dalyviai gebės 

patobulinti gimnazistų mokymo/si procesą, užtikrins 

aukštesnę mokymo kokybę pamokose ir įgyvendins 

dalykų sinergiją bei formalaus ir neformalaus 

ugdymo darną, įtraukdami gimnazistus ir kitus 

mokytojus į tarptautinę veiklą ir patobulins turimas 

anglų kalbos žinias bei gebėjimus.

16,494.00


