2020 m.
finansuotų programos „Erasmus+“
2 pagrindinio veiksmo (KA2)
strateginių partnerysčių projektų
sąvadas

Turinys
Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

3

„Online picture dictionary for the EU car mechanics“

4

„Digital Tutors: Facing the newgeneration & challenges“

5

„Cook it Forward“

6

„Introducing Artificial Intelligenceto Vocational Schools in Europe“

7

„Innovative Web Approach for Advancingand Sustaining VET Learners’ Wellbeingand Mental Health“

8

„On-the-job Practical Blended Training:From Being a Learner to Being an Owner“

9

„Improve Digital Competencesof VET Teachers and Trainers“

10

„VET IN 3D: Social Inclusion, Entrepreneurshipand Technology Enabled Learning“

11

„Development of hybrid training in VET“

12

„Simulation of Sea Accidentsfor Effective Responses“

13

„Enabling VET Teachers to be Creatorsof Digital Education / e-VET”

14

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

15

„Supporting Digital Native NEETs Back toMainstream Education, Training and Employment (NEET IDEA)“

16

„We are all together to raiseawareness of cultural heritage“

17

„NEW European citizens! Tools forthe Inclusion of Migrants in European Society“

18

„3D4elderly – 3D printing to create innovative learning pathways for
caregivers and staff members dealing with people with Alzheimer and elderly people with dementia“

19

„Creativity, Resilience, Empowerment for Work“

20

„Co-education in Green“

21

„Creative Talent Factory“

22

„Development of Elderly‘s Digital Skills Through Family Learning“

23

„Keep going, reach goals, getan award: empowering senior volunteerism“

24

„NEurodiversity at work: Supporting young adults with ASD enter and succeed at the workplace“

25

„From Emotional Management toEmotional Resilience“

26

Flipped studio „Successful Innovator”

27

„ACDC 4 YOU – Artistic CreativityDevelopment Course for You”

28

„Women: Innovative, Successful, Empowered #WISE“

29

„MailArt4Seniors in the COVID19 pandemic: a creative MailArt training
program for seniors to cope with loneliness and isolation“

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

30

31

„Development of STEAM education“

32

„Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“

33

„Think Inside The Box! A methodological STEAM toolkit for schools“

34

„Video game for moral education and STEAM development“

35

„I, Citizen to Be“

36

„Awareness and Preventions Skills on Cyberbullying and Online Hate Speech for schools children“

37

„Cooperation to Combat Cyber-bullyingand Hate Speech in (Pre-)Primary Schools“

38

„First Aid and Fire Safety Interactive Tool for Schools“

39

„Sustainability Framework for School Self-Assessment „Jump into Sustainable Lifestyle“

41

„Access to ASD children‘s teaching-learning process through global reading method“

42

„DataLiterate – Digital Data Literacy for Education“

43

„Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning“

44

„ECONQUIZ“

45

„Inclusive CREAtivity through Educational Artmaking (InCrea+)“

46

„ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality“

47

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

2

Turinys
Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

48

„Circular Economy in Wooden Construction“

49

„Lauching innovation-based landscape architecture training framework in Europe“

50

„Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“

51

„Minimizing the influence of coronavirus in a built environment“ (MICROBE)

52

„Safeguarding against Phishing in the age of 4th Industrial Revolution“

53

„Clean and innovative textiles strategy for circular economy“

54

„Digital transition of Lithuanian language and culture courses“

55

„Quality of Virtual Studies“

56

„Creative Communities First“

57

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

3

Profesinio mokymo
sektoriaus strateginių
partnerysčių projektai

„Online picture dictionary
for the EU car mechanics“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-077856

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2021-12-31

Tikslas (-ai):

Projekto tikslas yra sukurti išsamų transporto priemonių (daugiausia
automobilių) detalių nuotraukų anglų kalbos žodyną automechanikams ir
elektromechanikams.

Intelektinis produktas

Interneto fotožodynas Europos automechanikams – transporto priemonių (daugiausia automobilių) detalių ir remonto įrangos nuotraukų anglų
kalbos žodynas. Pagrindinės žodyno sąvokos: variklis, transmisija, važiuoklė; automobilio elektronika, kėbulas; elektriniai ir hibridiniai automobiliai;
automobilio komforto sistema ir įrankiai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekto tikslas yra sukurti išsamų transporto priemonių (daugiausia
automobilių) detalių nuotraukų anglų kalbos žodyną automechanikams ir
elektromechanikams.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %

20 %

40 %

10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Edita Rumbutė, projektai.vavm@gmail.com

Projekto partneriai

1. Tartu Kutsehariduskeskus, Estija
2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Lietuva
3. Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Slovėnija
4. Centro Integrado de Formación Profesional Someso, Ispanija
5. Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik, Austrija

Informacija apie projektą internete:

https://projektaivavm.wixsite.com/mechanicspictionary
Projekto demonstracinė platforma: carpictionary.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-077856

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

4

„Digital Tutors: Facing the new
generation & challenges“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kėdainių profesinio rengimo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-077938

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-12-31

Tikslas (-ai):

1. Apibrėžti skaitmeninio mokytojo vaidmenį ir pagerinti mokymo procesą vedant internetinio ir mišriojo mokymosi kursus;
2. Sukurti išteklių, naudingų mokytojams organizuojant internetinio arba
mišriojo mokymosi procesą, saugyklą.

Intelektinis produktas

1. Skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas ir
kompetencijų žemėlapis.
2. Skaitmeninio mokytojo vertinimo sistema.
3. Skaitmeninio mokytojo kvalifikacijos kėlimo programa.
4. Skaitmeninio mokytojo atvirųjų švietimo išteklių platforma.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Profesinio mokymo mokytojai pakels kvalifikaciją ir taps skaitmeniniais
mokytojais bei turės galimybę keistis žiniomis bendradarbiaudami su
kitų šalių mokytojais interneto platformoje.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
20 %
35 %
20 %
20 %

5%

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Aurima Bajorūnienė
a.bajoruniene@prc.kedainiai.lm.lt

Projekto partneriai

1. VšĮ „eMundus“, Lietuva
2. Les districte Marítim, Ispanija
3. Associació Meraki Projectes deValència, Ispanija
4. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie
Friesland/Flevoland, Nyderlandai
5. Stichting learning hub Friesland, Nyderlandai

Informacija apie projektą internete:

http://digitaltutor.eu/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-077938

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

5

„Cook it Forward“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-077975

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

1. Skatinti jaunimą labiau įsitraukti į savo regionų
kultūros paveldą ir jį puoselėti.
2. Pradėti jaunimo dialogą.
3. Sukurti tiltą tarp kartų.
4. Ugdyti mokinių kompetencijas.

Intelektinis produktas

1. Mokytojų praktinis žinynas, kuriame aprašoma „Cook It Forward“
programa ir nuoseklios gairės, kaip ją įgyvendinti profesinio mokymo
įstaigoje.
2. Profesinio mokymo įmonės bendradarbiavimo rinkinys pravers maisto
produktų sektoriui dirbant su mokiniais ir mokytojais.
3. Virtuali mokinių mokymosi medžiagos saugykla.
4. Kulinarinio paveldo sąjungos ir regioniniai suinteresuotųjų šalių darbo
rinkos tinklai, apimantys kulinarinį paveldą.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Mokiniai ištirs savo tinklą (tėvus, senelius) apie kulinarijos paveldą,
atnaujins receptus, susies kulinarijos tradicijas su šiuolaikinėmis
tendencijomis.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
10 %
20 %
65 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Tomas Vilčinskas
tomas.vilcinskas71@gmail.com

Projekto partneriai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informacija apie projektą internete:

https://www.cookitforward.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-077975

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, Lietuva
Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Lietuva
ROC Friese Poort vocational training center, Nyderlandai
Slow Food Youth Network Fryslân, Nyderlandai
IES HOSTELERÍA Y TURISMO, Ispanija
EOLAS Ispanija
BIA Innovator Campus Galway, Airija
Momentum, Airija
Open Education Community, Belgija

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Introducing Artificial Intelligence
to Vocational Schools in Europe“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Robotikos mokykla

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-078015

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-07-31

Tikslas (-ai):

Pagerinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) srities mokytojų
ir mokinių žinias, parengiant mokomąją medžiagą apie dirbtinį intelektą
(DI).

Intelektinis produktas

1. Mokomoji medžiaga „Įvadas į dirbtinį intelektą“,
susidedanti iš trijų temų:
1) „Kompiuterinių žaidimų kūrimas naudojant besimokančius agentus“,
2) „Autonominis vairavimas su kompiuterine rega“,
3) „Roboto ranka ir kompiuterinė rega“.

2. Įgūdžių tobulinimo, mokomosios medžiagos kokybės
ir poveikio tyrimas
Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Sukurtas, išbandytas ir formaliai pripažintas profesinio mokymo modulis
„Įvadas į dirbtinį intelektą“, skirtas bazinėms DI programavimo žinioms
įgyti.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %

40 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu

Projekto koordinatorius

Akvilė Gerulskytė
akvile@robotikosmokykla.lt

Projekto partneriai

1. Kauno informacinių technologijų mokykla, Lietuva
2. IT4Kids e.V., Vokietija
3. Maltos meno, mokslo ir technologijos koledžas (MCAST), Malta
4. Turku miesto švietimo padalinys, Suomija
5. Seinajöki savivaldybės jungtinis švietimo skyrius Sedu, Suomija

Informacija apie projektą internete:

robotikosmokykla.lt/category/didziuojames/projektai/erasmus/ai/
ai.gaminu.eu
Intelektiniai produktai: play.gaminu.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078015

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Innovative Web Approach for Advancing
and Sustaining VET Learners’ Wellbeing
and Mental Health“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus kolegija

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-078016

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

1. Suteikti profesinio mokymo mokyklų mokiniams, mokytojams ir
bendruomenei išsamų supratimą apie veiksnius, darančius įtaką mokinių
gerovei;
2. Skatinti mokinius suvokti, tikrinti ir nuolat gerinti savo psichologinės,
pažintinės, socialinės ir fizinės gerovės lygį;
3. Patobulinti profesijos mokytojų pedagoginius metodus.

Intelektinis produktas

1. Geros savijautos žemėlapis, skatinantis mokinio psichologinę,
pažintinę, socialinę ir fizinę gerovę;
2. Sveikatos įgūdžių rinkinys;
3. Skaitmeninė mokinio gerovės laboratorija yra virtuali
iššūkiais grįsta mokymosi aplinka;
4. Skaitmeninės mokinio gerovės laboratorijos naudojimo vadovas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekte sprendžiamos su profesinio mokymo mokinių gerove ir sveikata
susijusios rizikos leis prisidėti prie palankios besimokančiųjų gerovės
aplinkos Europoje kūrimo, puoselėjimo ir palaikymo.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %
50 %

10 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Marius Ignatonis
m.ignatonis@viko.lt

Projekto partneriai

1. Vilniaus kolegija, Lietuva
2. Psichikos sveikatos perspektyvos, Lietuva
3. Foyle International Ltd, Jungtinė Karalystė
4. Kutahya Dumlupinar Universitesi, Turkija
5. European Center For Quality Ood, Bulgarija
6. Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia, Graikija
7. Mednarodna Zveza Za Zdravje Mladih - International Youth Health
Organization, Slovėnija

Informacija apie projektą internete:

http://sl.viko.lt/projektine-veikla

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078016

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„On-the-job Practical Blended Training:
From Being a Learner to Being an Owner“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-078028

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-12-01–2022-09-31

Tikslas (-ai):

Pritaikyti praktinio mokymo darbo vietoje metodiką individualizuotam
suaugusiųjų mokymui pagal imitacinės įmonės (IB) veiklos modelį bei
integruoti teorines ir praktines žinias profesinio mokymo programose,
kad suaugusieji įgytų smulkaus, vidutinio ar individualaus verslo kūrimo
įgūdžių bei gebėtų valdyti įmonės procesus.

Intelektinis produktas

1. Metodinių priemonių rinkinys imitacinės įmonės (IB) mokytojams,
dirbantiems su mišriomis suaugusiųjų grupėmis;
2. Besimokančiojo gidas: nuo mokinio iki savininko;
3. Verslumo įgūdžių įsivertinimo komplektas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekte bus sukurtos priemonės, praplečiančios imitacinės bendrovės
modelio panaudojimą smulkaus ir vidutinio verslo kūrimo kontekste.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %

50 %

20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Marius Ignatonis
marius.ignatonis@liba.lt

Projekto partneriai

1. Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA (koordinatorius), Lietuva
2. REEP EURO ENT‘ENT, Prancūzija
3. PROMETEO, Italija
4. ORTAKOY 80. YIL MESLEKI ve TEKNIK ANADOLU LISESI, Turkija
5. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Lietuva
6. EPRALIMA_Escola Professional do Alto Lima, C.I.P.R, Portugalija

Informacija apie projektą internete:

https://liba.lt/projektine-veikla/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078028

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Improve Digital Competences
of VET Teachers and Trainers“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-078040

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-09-30

Tikslas (-ai):

Projekto tikslas yra mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų
tobulinimas, sukuriant kvalifikacijos kėlimo išteklius, skirtus efektyvaus
skaitmeninio, atviro ir novatoriško švietimo ir pedagogikos profesinio
tobulėjimo planavimui ir vykdymui.

Intelektinis produktas

1. Mokytojų skaitmeninių kompetencijų žemėlapio
sudarymo ir vertinimo įrankis.
2. Mokymosi scenarijai.
3. Skaitmeninė atvirųjų švietimo išteklių talpykla ir geriausios praktikos
pavyzdžiai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sukurta internetinė priemonė mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms susieti ir įvertinti.
2. Projektas sudarys dvylika mokymosi scenarijų skirtingiems sektoriams
ir sukurs mokymosi scenarijų naudojimo modelį rengiant profesijos
mokytojus ir meistrus.
3. Mokomosios medžiagos ir geriausios praktikos pavyzdžių saugykla.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
15 %
55 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Toma Štreimikienė
toma.streimikiene@aprc.lt

Projekto partneriai

1. Pontydysgu limited, Jungtinė Karalystė
2. Synergasia Enegon Politon, Graikija
3. Learningdigital di Stefano Tirati, Italija
4. Universitaet Bremen, Vokietija
5. Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho,
Portugalija
6. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Informacija apie projektą internete:

https://www.aprc.lt/vykdomi-projektai/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078040

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„VET IN 3D: Social Inclusion, Entrepreneurship
and Technology Enabled Learning“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno technikos profesinio mokymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA202-078104

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

1. Sudaryti daugiau galimybių profesinio mokymo organizacijoms keistis
patirtimi;
2. Tobulinti profesinio mokymo darbuotojų inovatyvių mokymo metodų
kompetencijas, praplėsti žinias esminėse profesinio mokymo dimensijose: socialinė įtrauktis, verslumas, technologijomis pagrįstas mokymas.

Intelektinis produktas

Projekte nėra numatyta intelektinių produktų.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Parengtas tarptautinės konferencijos modelis, pagal kurį Europos profesinio mokymo mokyklos galėtų susitikę pasikeisti gerąją patirtimi.
2. Patobulintos profesinio mokymo specialistų kompetencijos įvairiomis
temomis.
3. Profesinio mokymo vykdytojų tinklas ir jo plėtra tarptautiniu lygmeniu
bei tęstinis darbas plečiant žinias apie socialinę įtrauktį, verslumą, technologijomis pagrįstą mokymą.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %

10 %
10 %

30 %
40 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rita Jakaitienė
Rita.Jakaitiene@kautech.lt

Projekto partneriai

1. European Forum of Technical and Vocational Education and Training
(EfVET), Belgija
2. Societe d’enseignement professionnel du Rhone,Prancūzija
3. C.M SKOULDI & SIA E.E. – Graikija
4. Magyar Digitális Oktatásért Egyesület, Vengrija
5. Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale, Italija
6. Uniser soc. Coop. Onlus, Italija
7. ENSINUS – Estudos Técnicos e Profissionais SA, Portugalija
8. Centro San Viator, Ispanija

Informacija apie projektą internete:

http://kautech.lt/profesinis-rengimas-trimaciu-formatu-socialine-itrauktis-verslumas-ir-technologijomis-pagristas-mokymas/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078104

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Development of hybrid training in VET“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-VET-094670

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2023-02-28

Tikslas (-ai):

Profesiniame mokyme įdiegti ir plėtoti hibridinio mokymo metodą, kuris
yra pasiteisinęs ir plačiai naudojamas aukštojo mokslo studijose (ypač
medicinos studijose).

Intelektinis produktas

1. Atlikti ateities kompetencijų ir įgūdžių profesiniame mokyme tyrimą.
2. Parengti profesijos mokytojų mokymo skaitmeninti profesinio mokymo
turinį ir vadovauti hibridinio mokymo procesui metodiką bei programą.
3. Bandomasis PM programų ar jų modulių skaitmenizavimas (pritaikymas vykdyti taikant hibridinio mokymo metodą)

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Parengtos 5 atvejo studijos.
2. Parengtas hibridinio mokymo interaktyvių išteklių komplektas.
3. Apmokyti 24 mokytojai.
4. VJDRMC įrengta hibridinio mokymo klasė.
5. Sukurti ne mažiau kaip 5 hibridinio mokymo modulių rinkiniai.
6. Apmokyti ne mažiau kaip 360 mokinių.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %
70 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu

Projekto koordinatorius

Dalia Motėjūnaitė
projektai@mokymas.eu

Projekto partneriai

1. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras,
vadovaujantis partneris, Lietuva
2. Krizių tyrimo centras, Lietuva
3. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Lietuva
4. Smiltenes tehnikums, Latvija
5. JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estija
6. INERCIA DIGITAL SL, Ispanija
7. Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda, Portugalija

Informacija apie projektą internete:

https://www.vjdrmc.lt/696-3

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA226-VET-094670

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Simulation of Sea Accidents
for Effective Responses“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-VET-094670

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2023-02-28

Tikslas (-ai):

„Simulation of Sea Accidents for Effective Responses“ projekto metu bus
sukurta internetinė platforma, siekiant ugdyti saugios laivybos įgūdžius.

Kokius Lietuvos nacionalinius švietimo
prioritetus atliepia Jūsų projektas?

Kurti besimokančią visuomenę: šiuolaikišką ir dinamišką, pasirengusią
ateities iššūkiams ir galinčią veikti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Kokius europinius prioritetus atliepia
Jūsų projektas?

Horizontalusis prioritetas: skaitmeninės eros inovatyvi praktika.

Intelektinis produktas

1. Sukurti virtualią mokymosi platformą.
2. Sukurti virtualią vertinimo platformą.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Suburtas tarptautinis jūrinių organizacijų partnerystės tinklas, kurio
veikla prisideda prie saugios kultūros jūroje plėtojimo.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
20 %

30 %

20 %
30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu

Projekto koordinatorius

Indrė Mickevičiūtė
i.mickeviciute@lajm.lt

Projekto partneriai

1. Mircea cel Batran Naval Academy, Rumunija
2. MARITIME INNOVATORS, Turkija
3. Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgarija
4. IDEC, Graikija
5. National Maritime College, Portugalija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA226-VET-094834

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Enabling VET Teachers to be Creators
of Digital Education / e-VET”
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-VET-094697

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-05-01–2022-12-31

Tikslas (-ai):

Projekto tikslas yra tobulinti profesijos mokytojų skaitmenines kompetencijas bei skatinti juos kurti kokybišką skaitmeninį mokymo turinį.

Intelektinis produktas

Nekuriamas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Nuotolinio profesinio rengimo gairės.
2. Profesijos mokytojų skaitmeninės kompetencijos ugdymas.
3. Profesinio mokymo teikėjų tinklo plėtra ir jungtinės profesinio mokymo
programos parengimo prielaidos.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 % 10 %
10 %
30 %

40 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rita Jakaitienė
Rita.Jakaitiene@kautech.lt

Projekto partneriai

1. VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums, Latvija
2. SIA Baltic Bright, Latvija
3. Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Suomija
4. Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkija
5. Escola Profissional Doalto Lima - Cooperativa de Interesse Publico e
Responsabilidade Limitada, Portugalija
6. Centrum Leren en Werken, Belgija

Informacija apie projektą internete:

http://kautech.lt/profesinis-rengimas-trimaciu-formatu-socialine-itrauktis-verslumas-ir-technologijomis-pagristas-mokymas/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA202-078104

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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Suaugusiųjų švietimo
sektoriaus strateginių
partnerysčių projektai

„Supporting Digital Native NEETs Back to
Mainstream Education, Training and Employment
(NEET IDEA)“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077823

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-12-01–2022-05-31

Tikslas (-ai):

1. Skatinti dialogą tarp Europos kultūros ir kultūros paveldo profesionalų
paveldo klausimais ir dalintis gerąją patirtimi.
2. Parengti naują mokymosi sistemą apie 4 kultūros paveldo aspektus
ir juos atskleisti sukuriant reprezentuojančias vaizdo istorijas, kurias bus
mokoma skelbti sukurtoje virtualioje platformoje.
3. Skatinti tikslinės grupės kūrybiškumą ir žinias pristatant kultūros paveldą
skaitmeniniu formatu.

Intelektinis produktas

1. Mokymo ir instrukcijų vadovas, kuriame visų partnerių kalbomis bus
pateikta mokomoji medžiaga apie kultūros paveldą, instrukcijos, kaip kurti
filmukus, reprezentuojančius kultūros paveldą, ir kaip naudotis projekto
metu sukurta skaitmenine platforma.
2. Skaitmeninė platforma, kurioje bus paskelbtas sukurtas pirmasis intelektinis produktas ir skelbiami pagal jį sukurti kultūros paveldą reprezentuojantys filmukai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

Parengtas mokymo ir instrukcijų vadovas ir sukurta vieša virtualioji platforma, reprezentuojanti kultūros paveldą skaitmeniniu formatu.

10 %
20 %
30 %

10 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Gintarė Gurevičiūtė-Gailė
gggintaregureviciute@gmail.com

Projekto partneriai

1. ICARUS HRVATSKA, Kroatija
2. EGInA SRL,
3. Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz (MERGIN), Austrija
4. Centro de Educación de Adultos de Olmedo, Ispanija
5. Quiosq, Nyderlandai

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/WAATproject
www.waatproject.eu

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„We are all together to raise
awareness of cultural heritage“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Inovacijų biuras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077837

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-07-31

Tikslas (-ai):

NEET IDEA projektu siekiama, kad skaitmeninės kartos NEET integruotųsi
siekdami išsilavinimo, mokydamiesi ar įsidarbindami.

Intelektinis produktas

1. Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių įgūdžių,
kvalifikacijos kėlimo programa.
2. Tyrimais pagrįsto ir įterptojo mokymosi išteklių rinkinys švietėjams ir
besimokantiesiems.
3. Masinis atviras internetinis kursas suaugusiems švietėjams, suteikiantis
prieigą prie pagrindinių įgūdžių ugdymo priemonių rinkinio ir kvalifikacijos
kėlimo išteklių.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Individualizuoti mokymosi ištekliai, patrauklūs NEET padės įgyti naujų
įgūdžių, siekiant išsilavinimo, įsidarbinant ar mokantis ateityje.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %

20 %

20 %
10 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Paulius Jogminas
info@inovacijubiuras.lt

Projekto partneriai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacija apie projektą internete:

www.neet-idea.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077837

VšĮ Inovacijų biuras, Lietuva
Druzhestvo Znanie, Bulgarija
Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih, Kroatija
AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi, Čekija
Rural Hub, Airija
Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO, Lenkija
ARPIS Asociacion Regional Para la Inclusion Social, Ispanija

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„NEW European citizens! Tools for
the Inclusion of Migrants in European
Society“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077886

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

Keistis gerąja patirtimi bei parengti migrantų ir pabėgėlių mokymo metodus ir priemones, kad būtų sudarytos prielaidos jiems tapti atsakingais
Europos piliečiais.

Intelektinis produktas

Intelektiniai produktai nėra kuriami.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sukurtas tarpvalstybinis bendradarbiavimo ir informavimo tinklas;
2. Parengtos metodinės priemonės, dirbantiems su migrantais ir (ar)
prieglobsčio prašytojais;
3. Parengta Europos pilietiškumo kursų koncepcija, skirta migrantams
(prieglobsčio prašytojams).

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %

30 %
60 %

1. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
2. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
3. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Julijana Choruža
julijana.choruza@kpmpc.lt

Projekto partneriai

1.
2.
3.
4.
5.

Informacija apie projektą internete:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/

Asociación El Olivar, Ispanija
Consorzio Scuola Comunità Impresa, Italija
Prometeo, Italija
ShipCon Limassol Limited, Kipras
Tirantes, Nyderlandai

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-european-society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/
Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077886

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„3D4elderly – 3D printing to create innovative
learning pathways for caregivers and staff members
dealing with people with Alzheimer and elderly
people with dementia“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077896

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-12-01–2022-09-30

Tikslas (-ai):

Pagerinti Alzheimerio liga sergančių žmonių gyvenimo kokybę, įtraukiant į
jų gydymą 3D spausdinimo technologiją.

Intelektinis produktas

1. Gairės apie 3D spausdinimo technologijos panaudojimą darbui su pacientais, sergančiais Alzheimeriu ar demencija.
2. Atminties pratimų rinkinys.
3. Internetinė platforma, skirta 3D spausdinimo technologija sukurtiems
pratimams skelbti.
4. Metodinės gairės (terapijos vadovas), padedančios pagerinti atmintį
Alzheimerio ir ankstyvąja demencija sergantiems pacientams.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekto metu bus parengti 3D spausdinimo technologijos pratimai ir metodinė medžiaga, skirti Alzheimeriu sergančių asmenų mokymosi
galimybėms pagerinti ir išplėsti.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %
40 %
10 %
10 %

10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Greta Volodzkaitė
greta.volodzkaite@beti.lt

Projekto partneriai

1. CEIPES, Italija
2. Alzheimer Bulgaria, Bulgarija
3. CETEM, Ispanija

Informacija apie projektą internete:

http://beti.lt/lt/node/122

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077896

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Creativity, Resilience,
Empowerment for Work“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Versli mama“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077916

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

Gerinant suaugusiųjų motyvaciją, lyderystės, skaitmeninius, komunikacijos, asmeninio bendravimo ir kalbėjimo įgūdžius, didinti jų įsidarbinimo
galimybes.

Intelektinis produktas

1. Skaitmeninio raštingumo mokomasis kursas.
2. Karjeros valdymo įgūdžių mokomasis kursas.
3. Komunikacijos ir asmeninio tobulėjimo įgūdžių mokomasis kursas.
4. Verslumo testas, skirtas suaugusiųjų asmeniniams vadovavimo,
lyderystės, įgalėjimo, kūrybiškumo ir lankstumo įgūdžiams įvertinti.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Pagerėjusi žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracija.
Patobulėję andragogų įgūdžiai ir kompetencijos.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
5%
20 %

40 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė
skaidre@verslimama.lt

Projekto partneriai

1. Enoros Consulting Limited, Kipras
2. Tatics Group SRL, Italija
3. Kokkalis Foundation, Graikija
4. M&M Profuture Training, S.L., Ispanija
5. Austrian Association of Inclusive Society (AIS), Austrija

Informacija apie projektą internete:

https://crewproject.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077916

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Co-education in Green“

Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Edukaciniai projektai“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077953

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11- 01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

Padėti suaugusiųjų švietėjams tobulinti kompetencijas transformuojant
bendrąsias lauko erdves į prieinamesnes ir labiau švietimui pritaikytas
erdves.

Intelektinis produktas

1. Metodologija, kaip kurti bendras žaliąsias erdves.
2. Internetinis mokymų modulis suaugusiųjų švietėjams, skirtas gamtosauginio ugdymo kompetencijoms ir įgūdžiams tobulinti.
3. Vadovas, kaip įrengti multisensorinius sodus suaugusiesiems, turintiems
įvairių specialiųjų poreikių.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Metodologija, mokymų modulis ir vadovas suaugusiųjų švietėjams apie
bendrų žaliųjų erdvių pritaikymą pažeidžiamų visuomenės grupių
mokymuisi.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
5%
20 %

40 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Gintarė Černikienė
gintarecernikiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. TBC, Ispanija
2. Open Europe, Ispanija
3. Universidade de Aveiro, Portugalija
4. Polygonal, Italija
5. C.M. SKOULIDI & SIA E.E., Graikija
6. C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS, Kipras

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/posts/4680261145380450

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077953
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„Creative Talent Factory“

Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Europinių inovacijų centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077959

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-07-31

Tikslas (-ai):

Sukurti novatoriškus atviruosius švietimo išteklius (AŠI) suaugusiųjų kūrybinio
verslumo kompetencijoms ir įgūdžiams gerinti.

Intelektinis produktas

1. AŠI rinkinys „Kūrybinio verslumo motyvacija ir įgalinimas“.
2. Įsivertinimo priemonė, skirta besimokančiųjų pasiekimams stebėti ir įvertinti.
3. E. mokymosi programa „Kūrybinių talentų fabrikas“.
4. E. priemonių rinkinys suaugusiųjų švietėjams „Kaip vesti mokymus. Kūrybinių
talentų fabrikas“.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Geresnė besimokančiųjų integracija į darbo rinką ir visuomenę, o verslumas ir
savarankiškas darbas – ekonominio augimo, darbo vietų kūrimo veiksniai.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %

35 %

10 %

5%
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Daiva Damulevičienė
ddamuleviciene1@gmail.com

Projekto partneriai

1. BUSINESS DEVELOPMENT CENTER KRAGUJEVAC, Serbija
2. CESIE, Italija
3. PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o., Slovėnija
4. STORYTELLME, UNIPESSOAL LDA, Portugalija
5. AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS
EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA, Graikija

Informacija apie projektą internete:

https://talentcreation.eu/
https://www.facebook.com/CREATIVETALENTFACTORY

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077959
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„Development of Elderly‘s Digital
Skills Through Family Learning“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077965

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-06-30

Tikslas (-ai):

Sustiprinti projekto partnerių potencialą ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimus, populiarinti vyresniųjų mokymąsi kartu su
šeima.

Intelektinis produktas

Nekuriamas

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekto įgyvendinimo metu sustiprės tarptautiniai ryšiai, bus surinkti
gerosios patirties pavyzdžiai, įdiegti nauji mokymosi modeliai, sustiprintas vyresniųjų suaugusiųjų mokymasis kartu su šeima.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
30 %

20 %

10 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Laima Lapinienė
laimal@uvb.lt

Projekto partneriai

1. Pärnu centrinė biblioteka, Estija.
2. „Tsennosti, dobrodeteli, integritet“ fondas, Bulgarija.
3. Asociacija EDUVITA, Lecce, Italija.
4. Asociacija “NAZILLI HAYAT BOYU OGRENME DERNEGI”, Turkija.
5. DE CASTILLA - LA MANCHA universitetas, Ispanija.

Informacija apie projektą internete:

Svetainė nebus kuriama

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA204-077965
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„Keep going, reach goals, get
an award: empowering senior volunteerism“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-077966

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2023-01-31

Tikslas (-ai):

Skatinti vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi, savanorystę ir įsitraukimą į
bendruomeninę veiklą.

Intelektinis produktas

1. Elektroninė priemonė suaugusiems ir suaugusiųjų švietėjams
„Vyresnio amžiaus žmonių savanorystės skatinimas“.
2. Senjorų apdovanojimų programa.
3. Vadovas suaugusiųjų švietėjams, kaip įgyvendinti
senjorų apdovanojimų programą.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Vyresnio amžiaus žmonėms bus sukurta apdovanojimų programa, kuri
leis jiems aktyviai įsitraukti į visuomeninę veiklą, dalintis patirtimi ir
iš naujo atrasti gyvenimo prasmę.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %
40 %

10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

20 %
Projekto koordinatorius

Edita Žaromskienė
edita.zaromskiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. Slovėnijos TAU Slovenska univerza za tretje zivljenjsko obdobje,
zdruzenje za izobrazevanje in druzbeno vkljucenost, Slovėnija
2. UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV, Bulgarija
3. S.A.F.E. projects, Olandija
4. “Vecmāmiņas.lv”, Latvija

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/GoGetAward
http://gogetaward.eu/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA204-077966
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„NEurodiversity at work: Supporting young adults
with ASD enter and succeed at the workplace“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-078035

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

Sukurti, išbandyti ir pateikti tikslinėms grupėms — pedagogams ir
jauniems asmenims, turintiems ASD, naujovišką mokymo priemonių
paketą, kuris įgalintų sėkmingai integruotis žmonėms su ASD į darbo
rinką ir joje išlikti.

Intelektinis produktas

1. Jungtinė minkštųjų įgūdžių ugdymo ir mokymo programa ASD
turintiems jauniems asmenims.
2. Internetiniai socialinių emocinių įgūdžių ugdymo vadovėliai ADS
turintiems asmenims.
3. Internetinė mokymosi platforma.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projekto metu bus sukurtos priemonės, skirtos ASD turinčių jaunų
asmenų socialiniams emociniams įgūdžiams pagerinti, kurių reikia integruojantis į darbo rinką ir norint joje išlikti.
Projekto metu didžiausias poveikis bus galutiniams naudos gavėjams,
t. y. tikslinėms grupėms: jaunuoliams, turintiems ASD ir pedagogams,
dirbantiems su asmenimis, turinčiais ASD.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

30 %

20 %
10 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rita Brijūnaitė
r.brijunaite@socin.lt

Projekto partneriai

1. VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva
2. Innovation Hive, Graikija
3. Stichting Drawing to Health, Nyderlandai
4. STANDO LTD, Kipras
5. LATVIJAS UNIVERSITATE, Latvija
6. SC PSIHOFORWORLD, Rumunija

Informacija apie projektą internete:

http://www.nework-project.eu
Instagram: @neurodiversityatwork
https://www.facebook.com/NEWork-105868904712650

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„From Emotional Management to
Emotional Resilience“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Žinių kodas”

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA204-078088

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

Projektu siekiama skatinti mažiau galimybių turinčius žmones įveikti
sunkumus, išsiugdyti gebėjimus valdyti savo emocijas ir įgyti emocinį
atsparumą.

Intelektinis produktas

1. „EMER – emocinis valdymas: žingsnis po žingsnio link emocinio atsparumo“ – mokomoji medžiaga, grįsta žaidimų metodika.
2. E. mokymosi platforma „EMER – emocinis valdymas: žingsnis po
žingsnio link emocinio atsparumo“.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Mažiau galimybių turintys projekto dalyviai dalyvaus veikloje, skirtoje
asmeniniam tobulėjimui, ypatingą dėmesį skiriant emocinio atsparumo
ugdymui.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %
40 %
10 %
20 %
10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rasa Žilionė
info@ziniukodas.lt

Projekto partneriai

1. Academia Postal 3 Vigo S.L., Ispanija
2. European Laboratory on Training, Education and Citizenship, Italija
3. Izglitibas Inovaciju Parneses Centrs, Latvija
4. Karavan Insan Kaynaklarini Gelistirme ve Genclik Dernegi, Turkija

Informacija apie projektą internete:

www.emerproject.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA204-078088

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai

26

Flipped studio
„Successful Innovator”
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Socialinių inovacijų fondas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-ADU-094751

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-05-01–2023-04-30

Tikslas (-ai):

Sukurti šiuolaikiškus atviruosius švietimo išteklius, skirtus novatoriškumui ir kūrybiškumui kultūros sektoriuje stiprinti.

Intelektinis produktas

1. Novatoriškų sprendimų rinkinys kūrybiniam kultūros sektoriui (KKS).
2. Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“.
3. Įsivertinimo priemonė KKS novatoriaus kompetencijoms pripažinti.
4. El. įrankių rinkinys suaugusiųjų švietėjams Šiuolaikinė apverstoji
studija „Sėkmingas KKS novatorius“.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Įtraukties į visuomenę didinimas, pasitelkiant kūrybą bei pradedant savo
verslą, įsidarbinant ar savanoriaujant kūrybiniame kultūros sektoriuje.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %
40 %

10 %
15 %

5%

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Daiva Damulevičienė, ddamuleviciene1@gmail.com

Projekto partneriai

1. SDRUDZENIE ZNAM I MOGA, Bulgarija
2. CESIE, Italija
3. CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA
ASOCIATIA, Rumunija
4. Birštono kultūros centras, Lietuva
5. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Kipras

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/NOVA-Project-104382621753442

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA227-ADU-094751

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„ACDC 4 YOU – Artistic Creativity
Development Course for You”
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Soros International House“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-ADU-094724

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-05- 01–2023-04-30

Tikslas (-ai):

Ugdyti suaugusiųjų švietėjų, muzikantų kompetencijas, reikalingas kūrybiškumo mokymams per muzikinę raišką vesti, lavinti asmeninį kūrybinį
raštingumą.

Intelektinis produktas

1. Kūrybiškumo ugdymas per muzikinę raišką: geroji patirtis;
2. Meninio kūrybiškumo ugdymo vadovų rengimo programa;
3. Kūrybinės laboratorijos – 5 patirtinių seminarų ciklas komandoms
pasitelkiant dalyvaujamąją muziką;
4. Kūrybiškumo pratybų sąsiuvinis – kūrybinio raštingumo lavinimo
užduočių rinkinys.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Skatinamas supratimas apie kūrybingumą kaip vieną reikalingiausių
darbuotojų įgūdžių ateities darbo rinkoje, kurį būtina atskleisti ir ugdyti.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
20 %
40 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
4. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

20 %
Projekto koordinatorius

Daiva Malinauskienė
daiva@sih.lt

Projekto partneriai

1. Soros International House, Lietuva
2. Smashing Times Theatre Company Limited, Airija
3. Iniciativas de Futuro para una Europa Social Coop V, Ispanija
4. Fundatia EuroED, Rumunija
5. Ku Tu EOOD, Bulgarija

Informacija apie projektą internete:

https://sih.lt/lt/projektine-veikla/tarptautiniai-projektai/acdc-4-you-meninis-kurybingumo-ugdymas-jums

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA227-ADU-094724

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Women: Innovative, Successful,
Empowered #WISE“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Versli mama“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-ADU-094820

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

1. Suteikti meninių, arba kūrybinių, ambicijų turinčioms moterims
skaitmeninio raštingumo, inovacijų, technologijų žinių.
2. Išplėsti jų mokymosi ir tinklaveikos galimybes.

Intelektinis produktas

Kūrybinio verslumo, šiuolaikinio meno ir inovacijų praktinio mokymo
kursas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Regionų moterys išmoks kritiškai vertinti savo kūrybą šiuolaikinio meno
kontekste ir realizuoti ją pažangiomis kūrybos, gamybos ir pardavimo
technologijų priemonėmis.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

20 %

20 %

20 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė
skaidre@verslimama.lt

Projekto partneriai

1. Skref fyrir Skref, Islandija
2. ETN school s.r. l., Italija
3. VšĮ Dailininkų sąjungos galerija, Lietuva
4. ANKA, Graikija
5. We Are Entrepreneurs, Danija

Informacija apie projektą internete:

www.wise-women.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA227-ADU-094820

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„MailArt4Seniors in the COVID19 pandemic: a creative
MailArt training program for seniors to cope with
loneliness and isolation“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Edukaciniai projektai“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-06-01–2023-05-31

Tikslas (-ai):

Parengti suaugusiųjų švietėjų mokymo programą ir prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų vienišumo ir izoliacijos mažinimo pasitelkus pašto
meną.

Intelektinis produktas

1. Pašto meno gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys;
2. Mokymo programa;
3. E. mokymosi platforma.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sukurti 3 intelektiniai produktai;
2. Apmokyta 18 suaugusiųjų švietėjų;
3. Mokymuose dalyvaus bent 30 senjorų.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
35 %

10 %

30 %

25 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Gintarė Černikienė
gintarecernikiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. STANDO LTD, Kipras
2. Pirkanmaan muotoilu - ja taideteollisuusyhdistys Modus ry, Suomija
3. International Institute of Applied Psychology and Human Sciences
associazione culturale, Italija
4. Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi,
Portugalija
5. ANAZITITES THEATROU, Graikija

Informacija apie projektą internete:

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/mailart4seniors-covid19-pandemic-creative-mailart-training-program-seniors-cope-loneliness-and

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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Bendrojo ugdymo
sektoriaus strateginių
partnerysčių projektai

„Development of STEAM education“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077935

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2023-01-31

Tikslas (-ai):

1. Tobulinti Europos mokyklose STEAM ugdymą.
2. Stiprinti jaunimo domėjimąsi STEAM dalykais ir karjeros
planavimą šia kryptimi.
3. Suteikti mokykloms reikiamą metodinę paramą.

Intelektinis produktas

1. Gerosios STEAM praktinės veiklos pavyzdžių rinkinys.
2. Kompetencijų tobulinimo programa mokytojams ir pedagogams su
STEAM kompetencijos tobulinimo rekomendacijomis.
3. Praktinis STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo vadovas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. STEM plėtra į STEAM.
2. Patobulintos mažiausiai 200 mokytojų STEAM kompetencijos. ir skaitmeninis raštingumas.
3. ~ 50 mokyklų dalyvaus STEAM iššūkyje.
4. Gerosios praktikos ir diferencijuotų STEAM užduočių rinkinys.
5. Metodinė medžiaga STEAM strategijai mokykloje stiprinti.
Visa medžiaga bus paskelbta CC-BY-SA licencija ir prieinama visiems.
Bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai – pagrindinė tikslinė grupė siekiant
užtikrinti ilgalaikį projekto poveikį.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %

20 %

20 %
20 %
30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Eglė Vaivadienė
egle.vaivadiene@nsa.smm.lt

Projekto partneriai

1. Vilniaus universitetas, Lietuva
2. Klaipėdos universitetas, Lietuva
3. TALLINN UNIVERSITY, Estija
4. STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, Nyderlandai
5. CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE, Serbija
6. KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID, Belgija
7. UNIVERSITAET PADERBORN, Vokietija
8. TURUN YLIOPISTO, Suomija

Informacija apie projektą internete:

https://www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/tarptautiniai-projektai/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-077935

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Inclusive and interactive education in
museums: sharing of good practices“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077818

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-30

Tikslas (-ai):

Atskleisti muziejų kaip inovatyvaus ir patirtinio ugdymo vietą, išryškinant
patirties įgijimą per pojūčius, alternatyvių dalykų mokymąsi, muziejų integravimas į mokymosi procesą.

Intelektinis produktas

Neįtraukta į projektinę veiklą

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Kompetencijų ir gerosios patirties plėtra.
2. Naujos priemonės ir metodai muziejų integravimo į ugdymą srityje.
3. El. knyga su metodine ir pedagogine medžiaga mokytojams.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
30 %
20 %

20 %

20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Giedrė Petrošienė
giedre.petrosiene@kpskc.lt

Projekto partneriai

1. Universita Degli Studi di Bari Aldo Moro, Italija
2. Asociatia Demetrius, Rumunija
3. Asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“, Lietuva
4. Des primary private company, Graikija

Informacija apie projektą internete:

https://www.kpskc.lt/inclusive-and-interactive-education-in-museums-sharing-of-good-practices/
https://www.facebook.com/EInMu-Project-100446201931394/about/?ref=page_internal

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-077818

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Think Inside The Box! A methodological
STEAM toolkit for schools“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Robotikos mokykla

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077987

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-09-30

Tikslas (-ai):

Skatinti mokinius mąstyti kaip išradėjus ir plėtoti mokytojų gebėjimus vykdyti STEAM veiklas naudojant inovatyvų kūrybišką technologijų renginį.

Intelektinis produktas

Metodologinių įrankių rinkinys, skirtas praktiniam mokymo renginiui, kurio
metu mokiniai įgyja naujų žinių, konstruoja, programuoja ir įgyvendina
kūrybinį projektą.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Metodologinių įrankių rinkinys prisidės prie mažo mokinių susidomėjimo
STEAM srities dalykais ir problemų dėl nepakankamo mokytojų įgūdžių
lygio sprendimo.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %

40 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Akvilė Gerulskytė
akvile@robotikosmokykla.lt

Projekto partneriai

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Lietuva
2. Panevėžio švietimo centras (padalinys Panevėžio robotikos centras
„RoboLabas“), Lietuva
3. Kuresarės gimnazija, Estija
4. „Gheorghe Asachi“ Botošanio techninė kolegija, Rumunija

Informacija apie projektą internete:

Lietuvių kalba: robotikosmokykla.lt/category/didziuojames/projektai/erasmus/box
Anglų kalba: box.gaminu.eu
Intelektiniai produktai: play.gaminu.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-077987

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Video game for moral education
and STEAM development“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

„Gyvoji planeta“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-078087

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

Sukurti efektyvius atvirojo kodo įrankius, skirtus 10–14 m. mokinių
doriniam ugdymui ir STEAM plėtojimui.

Intelektinis produktas

Projekto metu bus sukurta moralinio ugdymo bei STEAM dalykų sudominimo priemonė vaizdo žaidimas MORALSTEAM 10–14 m. amžiaus vaikams.
Žaidimo metu vaikai rinks taškus, t. y. dorybes, spręsdami gyvenimiškas
situacijas. Sukurtas žaidimas turės Dorybių enciklopediją, tyrimo aprašymą
ir žaidimo instrukcijas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Siektinas projekto rezultatas – aukštas mokytojų ir mokinių žaidimo bei
metodinės medžiagos įvertinimas bei moralinių dilemų pritaikomumas
kasdienėse situacijose.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

20 %

20 %

20 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Loreta Valuckienė
loretavaluckiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. UAB „Tag of Joy“, Lietuva
2. ASPECT, Bulgarija
3. ELA, Italija

Informacija apie projektą internete:

https://gyvojiplaneta.lt/projektas-video-game-for-moral-education-and-steam-development/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-078087

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„I, Citizen to Be“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-078065

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

Sukurti pažangų tarpdisciplininį kursą „Jaunas ir pilietiškas“ 5—8 klasių
moksleiviams, siekiant pagerinti socialinio bei pilietinio ugdymo kokybę
Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

Intelektinis produktas

Intelektinis produktas, susidedantis iš reiškiniais grįstų, integruotų ekonomikos, pilietiškumo ir etikos mokymosi gairių, ir skaitmeninis novatoriškas kursas „Jaunas ir pilietiškas“ 5—8 klasių moksleiviams, apimantis 12 teminių
integruoto mokymosi modulių, 12 filmukų ir papildomą mokytojo vadovą.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1500+ moksleivių ir 80+ mokytojų Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje naudosis skaitmeninėmis, interaktyviomis integruoto mokymosi bei į mokinį
orientuotomis priemonėmis, kurios sustiprins besimokančiųjų motyvaciją,
įsitraukimą ir mokymosi rezultatus.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
10 %
10 %

75 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Aneta Vainė
aneta@llri.lt

Projekto partneriai

1. UAB E. mokykla, Lietuva
2. Fundacja Liberté!, Lenkija
3. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
4. Latvijas Universitate, Latvija

Informacija apie projektą internete:

https://www.llri.lt/svietimo-centras/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-078065

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Awareness and Preventions Skills on Cyberbullying
and Online Hate Speech for schools children“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077819

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10-01–2022-09-30

Tikslas (-ai):

Moksleivių patyčių ir neapykantos kalbų internetinėje erdvėje analizė ir prevencija tarptautiniu lygmeniu, kritinio mąstymo įgūdžių didinimas siekiant
mažinti patyčių poveikį ES.

Intelektinis produktas

1. Istorijos apie patyčias ir neapykantos kurstymą elektroninėje erdvėje.
2. Skaitmeninė balso nuotraukų paroda apie patyčias ir neapykantos kalbą
elektroninėje erdvėje.
3. Metodinės rekomendacijos apie patyčių elektroninėje erdvėje prevenciją.
4. Priemonių rinkinys, skirtas konsultacijoms, susijusioms su patyčiomis ir
neapykantos kalba elektroninėje erdvėje.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sukurti ir pateikti sklaidai intelektiniai produktai;
2. Patyčių ir neapykantos kalbų elektroninėje erdvėje prevencijos
kampanija ir padidėjęs informuotumas ES aspektu.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
25 %

15 %

20 %
20 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Giedrė Petrošienė
giedre.petrosiene@kpskc.lt

Projekto partneriai

1. Özel güney fen bilimleri anadolu lisesi, Turkija
2. Asociatia Demetrius, Rumunija
3. Asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“, Lietuva
4. Inercia Digital Sl, Ispanija

Informacija apie projektą internete:

https://www.llri.lt/svietimo-centras/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-078065

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Cooperation to Combat Cyber-bullying
and Hate Speech in (Pre-)Primary Schools“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ „Edukaciniai projektai“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077905

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-12-31

Tikslas (-ai):

Išklausyti vaikų nuomonę ir skatinti glaudesnį mokyklos ir tėvų dalyvavimą
sprendžiant internetinių patyčių ir neapykantos kalbos problemas.

Intelektinis produktas

1. Dokumentinis filmas apie elektronines patyčias ir neapykantos kalbą;
2. Animacinis filmukas apie neigiamų reiškinių, susijusių su el. patyčiomis ir
neapykanta, supratimą;
3. Interaktyvi mobilioji programėlė;
4. Įrankių rinkinys mokytojams, kaip pritaikyti sukurtus įrankius ugdymo
srityje.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projektas prisidės prie atviros pedagogikos, inovatyvių priemonių kūrimo,
darbuotojų, profesinių kompetencijų tobulinimo ir ES vertybių propagavimo.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %

30 %
60 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Gintarė Černikienė
gintarecernikiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. Centro Zaffiria, Italija
2. Norsensus Mediaforum, Norvegija
3. VIOne Consultancy, Nyderlandai
4. Bucovina Institute, Rumunija

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/posts/4411281498945084

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-077905

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„First Aid and Fire Safety Interactive
Tool for Schools“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Nacionalinė ugniagesių vadovų sąjunga

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-078029

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

Projekto tikslas — sukurti naują priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos mokymo priemonę mokiniams ir mokytojams.

Intelektinis produktas

1. Priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos metodinė medžiaga.
2. Interaktyvaus e. mokymosi įrankio sukūrimas. Bus sukurta interaktyvi
vaikų ir mokytojų saugos (priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos)
mokymo priemonė.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projektu bus padidintas informuotumas apie priešgaisrinę saugą ir atitinkamai formuojamas individualus, pilietinis bendruomenės ir visuomenės
atsparumas.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

15 %
40 %
25 %

10 % 10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rimantas Steponavičius
info.nuvs@gmail.lt

Projekto partneriai

1. LEITRIM COUNTY COUNCIL, Airija,
2. STATE FIRE AND RESCUE SERVICE, Latvija
3. UAB LearnKey, Lietuva
4. FREDERIKSBORG BRAND OG REDNING, Danija
5. ESTONIAN RESCUE BOARD, Estija

Informacija apie projektą internete:

https://fafsit4schools.eu/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-078029

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Box of Treasure: Distance Learning System
in the Kindergarten“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-077865

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-09-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

1. Tobulinti mokytojų kompetencijas nuotolinio ugdymo srityje.
2. Sukurti efektyvią nuotolinio mokymo sistemą.

Intelektinis produktas

Nekuriama

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Parengta ir praktiškai išbandyta efektyviausia nuotolinio ugdymo sistema
bei paskirstyta atsakomybė tarp ugdymo įstaigos, mokytojų, tėvų ir vaikų.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

20 %

20 %

20 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Zita Petrokienė
laiminguvaikudarzelis@gmail.com

Projekto partneriai

1. VšĮ Debesų kiemas, Lietuva
2. JOUDG Breshia, Šiaurės Makedonija
3. Batonyterenyei Varosi Ovoda, Vengrija
4. Monada Frontidas Proscholikis Agogis Kai Diapaidagogisis – Nipiagogeio
Maria Ax. Vaiopoulou – Despoina Ax. Tsirakopoulou O.E. - Akata makata
nursesy kindergarten, Graikija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-077865

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Sustainability Framework for School SelfAssessment „Jump into Sustainable Lifestyle“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA201-078081

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-10- 01–2022-07-31

Tikslas (-ai):

Padėti mokykloms puoselėti darnumą siūlant išbandyti įrankį, kuris padėtų
įsivertinti savo įstaigos darnumo rodiklius, tobulėti bei diegti darnumą visos
mokyklos lygmeniu.

Intelektinis produktas

Projekto metu kuriamas virtualus įrankis mokyklų darnumo rodikliams įsivertinti padės mokyklai įsivertinti esamą situaciją visos mokyklos lygmeniu,
įskaitant ir mokytojų bei moksleivių kompetencijų vertinimą, bei formuoti
ateities tobulėjimo kryptis.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sukurtas virtualus įrankis mokyklų darnumo rodikliams įsivertinti;
2. Virtualus įrankis pasieks ir bus naudojamas 150 mokyklų.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %
40 %
20 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Erika Lučickaja
erika.lucickaja@lvjc.lt

Projekto partneriai

1. Edinburgo universitetas, Škotija
2. Eesti people to people organizacija, Estija
3. Vechtos universitetas, Vokietija

Informacija apie projektą internete:

https://lvjc.lt/JUMP/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA201-078081

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Access to ASD children‘s teaching-learning
process through global reading method“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-SCH-094715

Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2021-03-01 iki 2023-02-28

Tikslas (-ai):

1. Parengti e. priemones, skirtas vaikams, turintiems autizmo spektro
sutrikimų;
2. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams,
dirbantiems su ASS vaikais;
3. Pasidalinti profesine darbo su ASS vaikais patirtimi
tarptautiniame kontekste.

Intelektinis produktas

1. E. priemonė skirta ASS turintiems vaikams padėti gerinti skaitymo įgūdžius taikant globalaus skaitymo metodą.
2. E. priemonė skirta ASS turintiems vaikams padėti gerinti socialinius įgūdžius taikant globalaus skaitymo metodą, naudojant socialines istorijas.
3. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta pedagogams, dirbantiems su
ASS turinčiais vaikais, apmokyti naudotis sukurtomis e. priemonėmis.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Sukurtos e. priemonės įgūdžiams gerinti:
• Skaitymo (180 užduočių);
• Socialiniams įgūdžiams (6 socialinės istorijos).
Kvalifikacijos tobulinimo programa apims e. priemonių integraciją
ir bus orientuota į darbą su vaikais, turinčiais ASS.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %
40 %
15 %

20 %

5%

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Aušrinė Šniokienė
ausrine1984@gmail.com

Projekto partneriai

1. Szkola Podstawowa nr 2 im.Jana Pawla II Lenkija
2. Rezeknes pamatskola – attistibas centrs Latvija
3. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
4. VšĮ „Mokymosi idėjos“

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/ErasmusKA226-Creation-of-e-tools-for-teachers-and-ASD-children-101016225392473

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-SCH-094715

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„DataLiterate –
Digital Data Literacy for Education“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-SCH-094766

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-05–2023-05

Tikslas (-ai):

„DataLiterate“ ketina ugdyti vidurinio mokslo mokytojų skaitmeninių duomenų raštingumo gebėjimus ir kompetencijas, taip prisidedant prie bendros
švietimo kokybės gerinimo.

Intelektinis produktas

1. Bus siekiama sukurti skaitmeninių duomenų raštingumo kompetencijų ugdymo programą, užtikrinančią nuoseklų tolesnį mokytojų profesinį
tobulėjimą;
2. Projekte taip pat numatoma pritaikyti praktines priemones, kurias mokytojai sukurs kartu su savo mokiniais.
3. Be to, „DataLiterate“ projekte numatoma sukurti skaitmeninio duomenų
raštingumo strategiją ir vadovą mokykloms.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Stiprinti švietimo sistemą plėtojant skaitmeninių duomenų raštingumą.
Užtikrinti kokybišką mokytojų kvalifikacijos kėlimą, pagrįstą skaitmeninių
duomenų naudojimu.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
15 %
40 %

30 %
10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Doc. dr. Laimutė Urbšienė
laima.urbsiene@gmail.com

Projekto partneriai

1. Inova+, Portugalija
2. Dataninja, Italija,
3. Istituto Tecnico Economico e Tecnologico „Girolamo Caruso“, Italija
4. Instituto de Education Secundaria „Villa de Abaran“, Ispanija
5. Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, Portugalija
6. Vilniaus jėzuitų gimnazija, Lietuva

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-SCH-094766

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and
connection in education through outdoor learning“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-SCH-094825

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2022-08-31

Tikslas (-ai):

1. Siekiame suburti patyrusius lauko mokytojus, kad sukurtume virtualų
kursą, kuris padėtų mokytojams įsivaizduoti ir įgyvendinti mokymąsi lauke.
2. Tobulinti mokinių ir mokytojų bendravimą, bendradarbiavimą, kritinio
mąstymo, kūrybiškumo ir problemų sprendimo įgūdžius.

Intelektinis produktas

1. Virtualūs kursai. Sukurta mokymo(si) platforma, kurioje pedagogai galės
tobulinti savo dalykines kompetencijas, įgyti naujos patirties skaitmeninio
raštingumo srityje.
2. Metodinė priemonė, kaip organizuoti mokymąsi lauke.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Sustiprintas mokytojų profilis.
2. Sukurta ir išbandyta virtuali mokymo programa,
paremta skaitmeniniu ir lauko mokymusi.
3. Užmegztas tvarus regionų valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

50 %
20 %
10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Violėta Deksnienė
violleta.deksniene@gmail.com

Projekto partneriai

1. Balozu vidusskola, Latvija
2. Avrupa Yenilikçi Toplum Derneği, Turkija
3. Eprojectconsult, Italija
4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, Graikija
5. Asociaton for Human Resources Development, Kroatija

Informacija apie projektą internete:

https://www.facebook.com/Pop-up-learning-108060024725904

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-SCH-094825

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„ECONQUIZ“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-SCH-094838

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-05-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

Sukurti pažangų ir interaktyvų skaitmeninį įrankį ekonominio raštingumo
ugdymui ECONQUIZ, skirtą 15–19 metų amžiaus jaunimui įtraukti Lietuvoje, Slovakijoje ir Graikijoje.

Intelektinis produktas

Intelektinį produktą sudarys daugiau nei 150 įtraukiančių ekonomikos ir
finansinių klausimų, su paaiškinimais pateiktų interaktyvioje skaitmeninėje
platformoje.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

16 500 15–19 metų amžiaus moksleivių bei 850 mokytojų Lietuvoje,
Slovakijoje bei Graikijoje naudosis ECONQUIZ ekonomikos mokymosi
tikslais, ir tai sustiprins besimokančiųjų motyvaciją, įsitraukimą ir mokymosi
rezultatus.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
10 %
10 %

75 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Justina Kuncaitienė
justina@llri.lt

Projekto partneriai

1. INESS – Institute of Economic and Social Studies, Slovakija
2. LRT – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuva
3. KEFiM – Markos Dragoumis, Graikija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-SCH-094838

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Inclusive CREAtivity through Educational
Artmaking (InCrea+)“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2023-02-28

Tikslas (-ai):

Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo
bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.

Intelektinis produktas

1. InCrea+ metodinė medžiaga
2. InCrea+ mokymo programa ir testavimas
3. Atvirųjų mokymo išteklių platforma

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Sukurti ir ištestuoti intelektiniai produktai bei mokytojams skirti mokymai
pagal „InCrea+“ programą leis užtikrinti didesnį vaikų, turinčių SMP ir/ar
esančių nepalankioje padėtyje, įsitraukimą į mokymo procesą; geresnę
savijautą ir mokslo pasiekimus; mokytojai ir specialistai išmoks meninės
įtraukties praktikos, naudos priemones kūrybiškumui, kultūrai,
daugiakultūriškumui ir gerovei skatinti.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
30 %

30 %

10 %

10 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Undinė Diana Tumavičienė
undinediana@gmail.com

Projekto partneriai

1. Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (Lietuva)
2. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Trakų PPT)
(Lietuva)
3. Besime Özderici Ortaokulu (Turkija)
4. Foundation for development of the Cultural BPOCS (CUBU Foundation)
(Bulgarija)
5. Associació Meraki Projectes de València (MERAKI) (Ispanija)
6. Fundatia EUROED (EuroED) (Rumunija)
7. Università degli Studi di Padova (UNIPD) (Italija)

Informacija apie projektą internete:

https://www.increaplus.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„ReCreate History through 3D,
Game Design and Virtual Reality“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

VšĮ Robotikos mokykla

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA227-SCH-094767

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2023-02-28

Tikslas (-ai):

Ugdyti vyresniųjų klasių mokinių (15–19 m.) kūrybinius gebėjimus ir
stiprinti istorijos, dailės, socialinių mokslų, IT ir technologijų mokytojų
kompetencijas.

Intelektinis produktas

Istorijos (at)kūrimas per 3D: žaidimų kūrimo, virtualiosios realybės ir
istorijos (-ų) pasakojimo (angl. Storytelling) mokymo įrankis, sudarytas iš
mokomosios medžiagos mokiniams, gairių mokytojams ir rekomendacijų,
parengtų po įrankio testavimo trijose šalyse.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Pagerinti 150 mokinių ir 15 mokytojų žinios ir įgūdžiai.
2. Mažiausiai 3 kultūrinio paveldo objektai pristatyti mokinių projektuose.
3. Sustiprintas tarpsektorinis bendradarbiavimas.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
20 %

20 %

40 %

10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Akvilė Gerulskytė
akvile@robotikosmokykla.lt

Projekto partneriai

1. Lietuvos archeologijos draugija
2. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
3. SC PREDICT CSD CONSULTING SRL, Rumunija
4. Gheorghe Asachi Technikos koledžas College Botosani, Rumunija
5. STEP Institutas, Slovėnija
6. Gimnazija Jurija Vege Idrija, Slovėnija

Informacija apie projektą internete:

Recreate.gaminu.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA227-SCH-094767

Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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Aukštojo mokslo sektoriaus
strateginių partnerysčių
projektai

„Circular Economy in Wooden Construction“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-077939

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-12-01–2022-11-30

Tikslas (-ai):

Taikant inovatyvius į studentus orientuotus tarpdisciplininius studijų
metodus ugdyti Europos šalių universitetų magistrantų žinias ir gebėjimus
medinės statybos srityje pagal žiedinės ekonomikos principus.

Intelektinis produktas

1. Studijų metodika;
2. Nuotolinio mokymo kursas magistrantūros studentams
„Žiedinė ekonomika medinėje statyboje“;
3. Nuotolinio mokymo platforma;
4. Atvejų analizės;
5. Moksliniai straipsniai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Integruoti inovatyvūs studijų metodai, patobulintos dėstytojų
dalykinės ir profesinės kompetencijos;
2. Sukurtas naujas tarpdisciplininis nuotolinio mokymo kursas
magistrantūros studentams;
3. Padidėjęs dalyvaujančių institucijų tarptautiškumas;
4. Sustiprėjęs universitetų ir verslo institucijų bendradarbiavimas.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
20 %

20 %

25 %
30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Laura Tupėnaitė
laura.tupenaite@vilniustech.lt

Projekto partneriai

1. Häme University of Applied Sciences, Suomija
2. Riga Technical University, Latvija
3. University of Palermo, Italija
4. Laurea University of Applied Sciences, Suomija

Informacija apie projektą internete:

https://woodincircle.eu/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-077939

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Lauching innovation-based landscape
architecture training framework in Europe“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-078086

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11- 01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

InnoLAND projektas siekia pagerinti kraštovaizdžio architektų įgūdžių ir
kvalifikacijų skaidrumą bei pripažinimą Europos Sąjungoje.

Intelektinis produktas

1. Kraštovaizdžio architektūros ugdymo modelio rengimo ir
įgyvendinimo ES gairės;
2. Europinis kraštovaizdžio architektūros ugdymo modelis
(Common Training Framework);
3. Pavyzdinė kraštovaizdžio architektūros magistro studijų programa.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Projektas paskatins 18 ES valstybių, neturinčių teisinio kraštovaizdžio
architekto profesijos reguliavimo, prisijungti prie europinio ugdymo modelio
per ateinančius 3–5 metus. Šių pokyčių dėka išaugs akredituotų
kraštovaizdžio architektūros studijų programų skaičius, tarptautinis
studentų mobilumas bei kraštovaizdžio architektų galimybės dalyvauti
tarptautiniuose konkursuose.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

15 %

15 %

70 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu

Projekto koordinatorius

Gintaras Stauskis
gintaras.stauskis@vilniustech.lt

Projekto partneriai

1. Alto universitetas, Suomija
2. Le:Notre institutas, Nyderlandai
3. IFLA Europe asociacija, Belgija
4. Szent Istvano universitetas, Vengrija
5. Evoros universitetas, Portugalija
6. Vienos technikos universitetas, Austrija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-078086

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Developing Social Entrepreneurial
Skills in Higher Education“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno kolegija

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-078013

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2022-10-31

Tikslas (-ai):

Didinti mokytojų, studentų ir visuomenės informuotumą apie socialinį
verslą ir jo naudą.

Intelektinis produktas

1. Socialinio verslumo kompetencijų diegimo modelis (ekosistema)
aukštosiose mokyklose;
2. Aukštųjų mokyklų mokytojų mokymo programa;
3. Socialinio verslumo studijų dalykas.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Atlikta socialinio verslumo analizė kiekvieno partnerio šalyje;
2. Sukurtas modelis (ekosistema) socialinio verslumo kompetencijoms
aukštosiose mokyklose diegti;
3. Apmokyti aukštųjų mokyklų dėstytojai;
4. Atnaujinti studijų dalykai ir studijų programos.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
25 %
30 %
10 %
30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Irma Servaitė
irma.servaite@go.kauko.lt

Projekto partneriai

1. Thomas More Kempen VZW, Belgija;
2. LAB University of Applied Sciences, Suomija;
3. Rezekne Academy of Technologies, Latvija;
4. University of Nicosia, Kipras.

Informacija apie projektą internete:

https://www.kaunokolegija.lt/visuomenei/projektai/
#1588064125594-a062b483-8220

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-078013

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Minimizing the influence of coronavirus
in a built environment“ (MICROBE)
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-078100

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2023-04-30

Tikslas (-ai):

Atnaujinti mokymo programas, siekiant sumažinti koronaviruso ir neigiamų
emocijų įtaką užstatytoje aplinkoje, keičiant vartotojo elgesį ir skatinant
inovacijas.

Intelektinis produktas

1. 3 nauji daugiadiscipliniai, individualizuoti, pripažinti ir sertifikuoti MOOC
moduliai apie vartotojų elgsenos pokyčius ir jų diegimas į magistrantūros
studijų programas.
2. Novatoriška MICROBE sistema, kurią sudarys vaizdo neuroanalitika,
internetinė nuomonių analizė, rekomendacinė sistema ir 3 MOOC moduliai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. 3 MOOC moduliai, MICROBE metodas ir sistema;
2. Studentų, personalo ir valstybės tarnautojų mokymai;
3. Realiojo laiko emocijų matavimai ir COVID-19, laimės
indeksų skaičiavimai.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:
33 %

34 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
3. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

33 %
Projekto koordinatorius

Artūras Kaklauskas
Arturas.Kaklauskas@vilniustech.lt

Projekto partneriai

1. Vilniaus miesto administracija, Lietuva
2. Tarptautinių organizacijų personalo mokymo institutas, Bulgarija
3. Talino technikos universitetas, Estija
4. Granados universitetas, Ispanija
5. Miesto inovacijų fondas, Italija
6. Bolonijos savivaldybė, Italija

Informacija apie projektą internete:

http://microbe-erasmus.com

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-078100

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Safeguarding against Phishing in the
age of 4th Industrial Revolution“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-078070

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-02–2022-11-01

Tikslas (-ai):

Aukštųjų mokyklų studentų, pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų edukavimas bei kritinio mąstymo lavinimas atpažįstant sukčiavimo atakas ir
imantis prevencijos priemonių.

Intelektinis produktas

1. Tyrimas ir rekomendacijos: sukčiavimo atakų prevencija ir
kritinio mąstymo didinimas;
2. Kurso programa;
3. Internetinė mokomoji medžiaga;
4. Simuliacinė mokomoji aplinka (žaidybinimo metodai);
5. Žinių įsivertinimo, arba vertinimo, sistema;
6. Metodinės gairės lektoriams ir „CyberPhish“ modulio įgyvendinimui.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Sukurta mokymo programa ir atliktas bandomasis mokymas, kuris tikslinei
projekto grupei leis įgyti aktualių žinių bei gebėjimų sukčiavimo atpažinimo
srityje.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

10 %
20 %

25 %
25 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

doc. dr. Kęstutis Driaunys
kestutis.driaunys@knf.vu.lt

Projekto partneriai

1. Tartu universitetas, Estija
2. DOREA švietimo institutas, Kipras
3. MACDAC konsultacinė kompanija, Malta
4. Informacinių technologijų institutas, Lietuva
5. Altacom, Latvija

Informacija apie projektą internete:

https://www.cyberphish.eu

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-078070

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Clean and innovative textiles
strategy for circular economy“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA203-077874

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-11-01–2023-01-31

Tikslas (-ai):

Sukurti priemones, reikalingas studijuojančiųjų ir pramonės sektoriuje
dirbančiųjų žinioms įgyti ar tekstilės vystymui tobulinti žiedinės ekonomikos
sąlygomis.

Intelektinis produktas

1. Virtualiųjų mokymų apie žiedinę ekonomiką ir ekologinį dizainą tekstilės
pramonei plėtra;
2. Pramoninių švarių tekstilės gaminių mokymo programa intensyviems
vasaros mokymo kursams;
3. E. knyga su praktinėmis gyvavimo ciklo įvertinimo ir ekologinio projektavimo, taikomo tekstilės dizainui ir gamybai, įgyvendinimo nuorodomis.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

CLEANTEX projektas sukurs galimybę padidinti ar įgyti žinių apie žiedinės
ekonomikos iššūkius ir būdus juos įveikti įvairioms tikslinėms grupėms:
tiek tekstilės ir dizaino studentams, tiek tekstilės įmonių darbuotojams ir
vadovams, tiek ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
30 %

20 %

10 %

30 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Rimvydas Milašius
rimvydas.milasius@ktu.lt

Projekto partneriai

1. AEI Textils, Ispanija
2. LEITAT, Ispanija
3. CRETHIDEV, Graikija
4. CIAPE, Italija
5. ENVIPARK, Italy
6. ENSAIT, Prancūzija
7. Liublianos universitetas, Slovėnija

Informacija apie projektą internete:

https://cleantexproject.eu/

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA203-077874

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Digital transition of Lithuanian
language and culture courses“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-HE-094768

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-03-01–2023-02-28

Tikslas (-ai):

Projekto tikslas yra sustiprinti lietuvių kalbos ir kultūros mokytojų aukštosiose mokyklose gebėjimus teikti aukštos kokybės, interaktyvų ir įtraukų
skaitmenizuotą ugdymą.

Intelektinis produktas

1. Lietuvių kalbos ir kultūros įtraukaus ir skaitmenizuoto ugdymo metodika;
2. Nuotolinių mokymų didelėms daugiakultūrėms grupėms organizavimo
gairės;
3. Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) modulis;
4. Lietuvių kultūros nuotolinio mokymo(si) modulis;
5. Besimokančiųjų įtraukimo ir nuotolinių kursų organizavimo platforma;
6. Pasirengimo virtualiajai mentorystei gairės.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Išaugs skaitmeninės lietuvių kalbos ir kultūros mokymo(si) galimybės,
mokyklos sustiprins gebėjimus ugdyti sąmoningas, kultūriškai atviras
kartas.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

5%
15 %
10 %

60 %

10 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Vilma Leonavičienė
vilma.leonavicience@vdu.lt

Projekto partneriai

1. Talino universitetas, Estija
2. Helsinkio universitetas, Suomija
3. Stokholmo universitetas, Švedija
4. Vroclavo universitetas, Lenkija
5. Jogailos universitetas, Lenkija
6. e-Training Solutions, Vokietija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-HE-094768

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Quality of Virtual Studies“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Kauno kolegija

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-HE-094740

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-06-01–2023-05-31

Tikslas (-ai):

Šio projekto tikslas yra pagerinti mokymo(si) procesą virtualioje studijų
aplinkoje, sukuriant prielaidas įgytų rezultatų pripažinimui virtualaus mobilumo metu.

Intelektinis produktas

1. Virtualios mokymosi aplinkos (toliau – VMA) analizės ataskaita
ir vertinimo metodai;
2. VMA mokymo(si) metodologija;
3. VMA metodologijos praktinio pritaikymo ataskaita.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

1. Atlikta VMA analizė kiekvieno partnerio šalyje;
2. Sukurta VMA metodologija, kuri padės parinkti tinkamus mokymo įrankius ir vertinimo metodus, kad mokymas(is) būtų įtraukus;
3. Apmokyti aukštųjų mokyklų dėstytojai;
4. Sukurti pavyzdiniai 4 studijų moduliai.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

10 %
30 %
20 %

20 %

20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Irma Servaitė
irma.servaite@go.kauko.lt

Projekto partneriai

1. School of Coding Limited, Anglija
2. Francisco de Vitoria University, Ispanija
3. Zagreb School Of Business, Kroatija
4. Savonia University of Applied Sciences, Suomija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-HE-094740

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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„Creative Communities First“
Koordinuojančiosios organizacijos
pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto numeris

2020-1-LT01-KA226-HE-094769

Įgyvendinimo laikotarpis

2021-04-01–2023-01-31

Tikslas (-ai):

1. Skatinti ir remti prototipų kūrimą;
2. Įgalinti jaunimą įgyti įgūdžių ir įrankių, prisidedančių prie tvaraus vietos
ekonomikos augimo ir naujovių.

Intelektinis produktas

1. CCF skaitmeninė atvira naujovių ir švietimo platforma;
2. ES kūrybinių ekonomikų ir bendrijų tvaraus ir atgaivinančio vystymosi
vadovas;
3. Pedagoginė sistema aukštosioms mokykloms ir skaitmeninis hakatonų
gidas CCF e. mokymosi sistemai.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

Intelektiniai produktai ir 4 sklaidos renginiai, kurie prisidės prie pedagogų,
studentų bei kūrybinių industrijų bendruomenių požiūrio pokyčių, naujų
žinių įgijimo ir įgūdžių ugdymo.

Numanomi rezultatų kuriamos
pridėtinės vertės tipai:

20 %

30 %

30 %
20 %

1. Inovacijų kūrimas
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros pritaikymas
3. Vieningos europinės gerosios
praktikos kūrimas
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus
tarptautiniu lygmeniu
5. Teigiami pokyčiai žmonėms,
susidūrusiems su sunkumais

Projekto koordinatorius

Vilma Purienė
Vilma.Puriene@vilniustech.lt

Projekto partneriai

1. ACEEU GmbH, Vokietija
2. Pietryčių Suomijos taikomųjų mokslų universitetas, Suomija
3. European E-learning Institute, Danija
4. MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED, Airija
5. Greatdale Ltd, Airija

Informacija apie projektą programos
„Erasmus+“ sklaidos platformoje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA226-HE-094769

Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektai
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