
2015  m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo rezervinių projektų sąrašas 

  

Eil. 

Nr. 
Paraiškos Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Organizacijos 

adresas 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto santrauka 

Galima dotacija, 

€ 

1 

2015-1-LT01-

KA204-013432 

Asociacija 

"Lieporių 

mokyklos 

bendruomenė" 

V. Grinkevičiaus g. 

22, 78254 Šiauliai 

Enhancing 

citizenship through 

involvement 

Projekto tikslas – besimokančiųjų  pilietiškumo stiprinimas 

tobulinant IKT bei šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, 

gilinant žinias apie sveiką gyvenimo būdą bei kasdieninius 

teisinius klausimus, siekiant įtraukti suaugusiuosius į 

įvairias veiklas, skatinti socialinę įtrauktį, didinti 

pasitikėjimą ir tobulinti universaliuosius gebėjimus. 

Planuojama parengti „Aktyvaus pilietiškumo dekalogą“. 

113.190,00 

2 

2015-1-LT01-

KA204-013488 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

A. Mickevičiaus g. 

11, 44307 Kaunas 

Creation video 

lessons on basic 

living skills 

improvement and 

introducing into 

social rehabilitation 

programmes 

Projekto tikslas – bendrųjų kompetencijų, reikalingų 

kasdieninio gyvenimo situacijose (kambario tvarkymo, 

kasdienio prausimosi, drabužių skalbimo, indų plovimo, 

maisto ruošimo, pamokų/paskaitų lankymo, asmeninio 

biudžeto planavimo, laiko su vaikais leidimo, tikslingo 

laisvalaikio organizavimo, elgsenos ligoninėje), ugdymas, 

projekto uždaviniai – parengti video medžiagą, kuri galėtų 

padėti mokytis ir įgyti bendrųjų kompetencijų 

įkalintiesiems, kurie nemoka skaityti ir rašyti arba 

užsieniečiams, kurie nesupranta kalbos. Taip pat projekto 

veiklos suteiks daugiau žinių kalėjimo personalui, kurių 

metu pagilins savo profesines ir IKT (mokysis kurti video 

medžiagą) kompetencijas.  Planuojama parengti 2 

intelektinius produktus: 1) Video pamokos „Pagerink savo 

įgūdžius“, skirtos kasdienių įgūdžių tobulinimui, 2) 

Vaizdinė medžiaga „Gyvenimas kalėjime“, skirta 

supažindinti su gyvenimo ir laisvalaikio leidimo įkalinimo 

įstaigoje taisyklėmis 

114.035,00 



3 

2015-1-LT01-

KA204-013413 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

globos namai 

Trakų g. 14, 76288 

Šiauliai 

LANGUAGE 

UNLOCKS ALL 

LOCKS  

Projekto tikslas – plėtoti spec. poriekių turinčių asmenų 

anglų kalbos mokymą, surandant ir sukuriant inovatyvius 

mokymo metodus ir juos skleidžiant e- platformoje. 

Tikslinė grupė – socialiniai darbuotojai, pedagogai, 

dirbantys su spec. poreikiais turinčiais asmenimis; spec. 

poreikius/spec. mokymosi poreikius turintys asmenys; 

darbdaviai, ieškantys spec. poreikių asmenų įdarbinimui. 

Planuojama parengti  spec. poreikių asmenų anglų kalbom 

mokymo metodų vadovą bei mokymo modulių programą 

socialiniams darbuotojams/pedagogams dirbantiems su 

suagusiais neįgaliais asmenimis 

151.245,00 

 


