Programos „Erasmus+“ 2021 m. 1 pagrindinio veiksmo konkurso I ir II termino finansuojamų trumpalaikių mobilumo projektų suaugusiųjų švietimo srityje sąrašas

Eil. Nr.

1

Projekto numeris

2021-1-LT01-KA122ADU-000018230

Projekto pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Eco LifeStyle &
VšĮ „Žinių kodas“
Sustainable Community

2021-1-LT01-KA122ADU-000018323

„Kaip gyvensime rytoj“

3

2021-1-LT01-KA122ADU-000019442

Nuotolinis skaitmeninis
Šiaulių suaugusiųjų
suaugusiųjų ugdymas mokykla
iššūkiai ir galimybės

4

2021-1-LT01-KA122ADU-000018053

New technologies and
digital knowledge as the Telšių kurčiųjų ir
main basis for the
neprigirdinčiųjų
development of Digital draugija
Skills in TKND

2

Panevėžio
„Soroptimos“ klubas

OID numeris

Adresas

Santrauka

Skiriama dotacija
(EUR)

E10032779

Projekte planuojamas suaugusiųjų besimokančiųjų grupinis mobilumas Italijoje. Italija
kaip šalis pagal 2019 m. Ekologinių inovacijų indeksą užima 8 vietą, iškart po indekso
lyderių (Liuksemburgas, Danija, Suomija, Švedija, Austrija, Vokietija, JK). Mobilumas
A. J. Povilaičio g.
apims pažintinius vizitus, neformaliojo švietimo seminarus, gerosios praktikos analizę,
14-44, 04338,
savianalizę, apmąstymus ir vertinimo sesijas. Bus įgyvendintos mažiausiai 5 ekologinės
Vilnius
veiklos / iniciatyvos, kuriose dalyvaus kiti besimokantieji iš Laisvalaikio akademijos. VšĮ
"Žinių kodas" Laisvalaikio akademijos veikla bus sustiprinta neformaliomis veiklomis,
kurios atsiras panaudojant mobilume įgytą patirtį.

13 086,00 €

E10060255

Projekto tikslas – suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtojimas, perimant ES šalių patirtį
aplinkosauginio tvarumo srityje. Projektu siekiama: 1. Didinti dalyvių iniciatyvumo ir
kūrybingumo kompetencijas suaugusiųjų švietime, siekiant prisidėti prie aplinkosauginio
tvarumo bei tvaraus vystymosi principų įgyvendinimo. 2. Išmokti naujų suaugusiųjų
Paliūniškio g.1 B, švietėjų mokymo metodų aplinkosauginėje srityje. 3. Įgyti naujų žinių ir patirties tvarios
35173, Panevėžys gyvensenos srityje bei pritaikyti geriausius ES šalių pavyzdžius savo veikloje. 4. Vykdyti
kursų ir mokymų metu įgytų žinių ir kompetencijų sklaidą mieste, regione ir Lietuvoje. 5.
Didinti Panevėžio “Soroptimos “ klubo žinomumą ir naudą asmeniniam tobulėjimui,
skatinti moteris tapti aktyvesnėmis, formuoti jų požiūrį žiedinės ekonomikos principų
supratimui.

10 497,00 €

E10047399

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos projektas „Nuotolinis skaitmeninis suaugusiųjų ugdymas iššūkiai ir galimybės“ yra skirtas tobulinti ir gerinti andragogų profesinius gebėjimus.
Žemaitės g. 83 A,
Strateginis projekto tikslas yra pagerinti ir patobulinti nuotolinį skaitmeninį suaugusiųjų
76234, Šiauliai
ugdymą. Tikslinė grupė - 5 andragogai, kuriems bus suteikta galimybė dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo kursuose Europos Sąjungos valstybėje.

9 060,00 €

E10041606

Projektas pagrįstas organizacijos mokymosi poreikių vertinimu, kuriame dalyvavo ne tik
darbuotojai, bet ir dalyvaujantys savanoriai bei tikslinė žmonių grupė. Buvo nustatyta, kad
Geležinkelio g.
mokymo poreikiai buvo įvairūs, tačiau išskirtos trys pagrindinės sritys: Skaitmeninimas –
22, 87395, Telšiai
metodologijų, tobulinti kasdienį organizacijos darbą, kūrimas; mokymo, konsultavimo
procesų gerinimas ir europinės dimensijos įtraukimas organizacijos veikloje.

19 820,00 €
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2021-1-LT01-KA122ADU-000018159

„Švietimas – naujas
gyvenimo šansas“

2021-1-LT01-KA122ADU-000021335

Migrants Inclusion and
Asociacija
Photography for Digital
„Aktyvistai“
Storytelling (MIPAS)

2021-1-LT01-KA122ADU-000018242

Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

Mokytis niekada ne per Kūrybinių iniciatyvų
vėlu
centras

2021-2-LT01-KA122- Prienų švietimo
ADU-000041729
pagalbos tarnyba

2021-2-LT01-KA122- Jaunuolių dienos
ADU-000041680
centras

Suaugusiųjų
švietėjų, dirbančių
su vyresnio amžiaus
žmonėmis,
skaitmeninių
kompetencijų ir
emocinio intelekto
ugdymas

Socialinės įtraukties
agentai

E10063442

Pasirinkta projekto veikla – 3 Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Kursų
metu didelis dėmesys bus skiriamas suaugusiųjų bendrosioms ir profesinėms
kompetencijoms: kokias kompetencijas reikia įgyti/tobulinti, kad vyresnio amžiaus
Vytauto pr. 44, žmogus galėtų būti potencialus darbo rinkoje. Mobilumo vizito metu įgyta patirtis padės
44329, Kaunas sukurti
kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą vyresnių žmonių asmenybės augimui, naujų
gebėjimų ir žinių įgijimui, paskatins keisti požiūrį, inicijuoti naujausia informacija grįstus
pokyčius savo darbovietėje, reflektuoti įgytą patirtį kolegoms.

3 630,00 €

E10030307

Projekto tikslas - patobulinti suaugusiųjų darbuotojų kompetencijas, įgyvendinant ir
įsisavinant socialines komunikacines strategijas. Skatinti socialinę įtrauktį traptautiniu
Baltijos g. 51-26,
lygmeniu naudojant fotografavimo ir pasakojimo (storytelling) kompetenciją įtraukiant
48299, Kaunas
vietines ir regionines auditorijas. Stiprinti suaugusiųjų švietimo NVO tinklą, ypač
propaguojančių tolerancijos kultūrą ir migrantų įtrauktį.

21 278,00 €

E10009990

Kūrybinių iniciatyvų centras teikia užimtumo tarnybos perkvalifikavimo ir profesinės
reabilitacijos mokymus. Mokymus renkasi bedarbiai pagal savo norus, galimybes, interesų
lauką. Suaugusiųjų besimokančiųjų poreikiai - kokybiškas, įtraukus ir kiekvieno
asmeninius interesus atitinkantis mokymas. Darbas su suaugusiųjų grupėmis KIC
Taikos pr. 67-55,
mokytojams kelia profesinius ir asmeninius iššūkius. Mobilumų dalyviai patobulins tokias
50436, Kaunas
bendrąsias kompetencijas: verslumo ir iniciatyvumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos;
dalykines kompetencijos: bendravimo užsienio kalba. Darbo stebėjimo metu suaugusiųjų
mokytojai susipažins su formalaus suaugusiųjų mokymo institucija Islandijoje bei
kūrybinių mokymų atstove Portugalijoje.

12 660,00 €

E10086227

2020 metais Prienų rajono TAU veikla buvo beveik sustojusi - iš dalies ir dėl
Tarnybos darbuotojų IT žinių bei įgūdžių stokos, nepavyko organizuoti nuotolinių
mokymų. Dėl to institucijai būtina geriau įvaldyti skaitmenines technologijas bei
ieškoti senjorams saugių mokymosi formų.
Kauno g. 1A,
Kita problema - svarbu žinoti, kaip valdyti save pokyčių ir neapibrėžtumo
59147, Prienai
kontekste, kaip išvengti emocinio ir profesinio nuovargio.
Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojams žinių apie emocinį intelektą
trūksta. Įgytos žinios ir praktika leistų tapti pokyčių lyderiais, kurti motyvuojantį
mikroklimatą, skatintų mokymąsi, efektyvesnį bendravimą su klientais.

8 805,00 €

E10006575

Kranto g. 18,
35173,
Panevėžys

Tikslinės Jaunuolių dienos centro socialinių darbuotojų ir asmenų su negalia
grupės vyks į skirtingas Europos sąjungos šalis susipažinti su tose šalyse
veikiančiais proto negalios asmenų įdarbinimo modeliais. Mobilumo metu
aplankys įstaigas, dirbančias neįgaliųjų įdarbinimo srityje, domėsis gerosios
patirties pavyzdžiais, mokysis iš kolegų. Planuojama 10 grupinių suaugusiųjų
besimokančiųjų mobilumų į skirtingas Europos Sąjungos įstaigas. Kiekvieną grupę
sudarys du sutrikusio intelekto besimokantieji, vienas socialinis darbuotojas ir
vienas lydintis socialinis darbuotojas. Iš viso 30 besimokančiųjų, neįskaičiuojant
lydinčių asmenų.

57 740,00 €
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2021-2-LT01-KA122- Panevėžio švietimo
ADU-000041692
centras

Profesionalumo link

2021-2-LT01-KA122- Biržų švietimo
ADU-000041743
pagalbos tarnyba

Įtraukianti lyderystė

Labdaros ir paramos
2021-2-LT01-KA122fondas „Jaunasis
ADU-000041678
tyrinėtojas“

Skaitmenizacijos
iššūkiai: žinių
mainai tarp atskirų
kartų – aukštos
kvalifikacijos 55+
metų amžiaus
moterų, turinčiųjų
mažiau galimybių,
mokymasis visą
gyvenimą

2021-2-LT01-KA122- Kelmės švietimo
ADU-000041736
pagalbos tarnyba

Suaugusiųjų
švietėjų
kompetencijų
tobulinimas,
siekiant vienišų
vyresnio amžiaus
žmonių socialinės
įtraukties stiprinimo

E10071963

Centro metodininkai teikia metodinę pagalbą: neformaliojo suaugusiųjų švietimo
mokytojams; kultūros, meno, sporto, verslo organizacijų atstovams,
organizuojantiems švietėjiškas veiklas; NVO atstovams; individualiems
švietėjams, norintiems dalintis savo patirtimi; įvairaus amžiaus, poreikių ir
Topolių al.12, galimybių suaugusiems besimokantiems. Besiplečianti Centro veikla, o ypač
35169,
Covid- 19 pandemijos apribojimai išryškino kelias tobulintinas švietėjų įgūdžių
Panevėžys
sritis: psichosocialinės rizikos valdymo ir andragoginių gebėjimų.
Erasmus+ mobilumo projektai per mokymus, darbo stebėjimo vizitus suteikia
galimybę įgyti būtinų žinių ir įgūdžių, mokytis iš kolegų, turinčių pažangesnes,
ilgiau veikiančias suaugusiųjų švietimo sistemas, pasinaudoti jų turima patirtimi,
užmegzti ilgalaikius ryšius.

22 399,00 €

E10260316

Projekto tikslai: 1.Ugdyti tarnybos andragogų dalijimasi lyderyste (vadovo
dėmesys tarnybos bendruomenės turimoms kompetencijoms
plėtoti ir įgyti naujų; vadovo pastangos auginti naujus lyderius tarnyboje ).
Vytauto g. 32, 2. Sustiprinti tarnybos andragogų lyderystės gebėjimus (tiesioginė mokymo
41140, Biržai lyderystė, netiesioginė mokymo lyderystė,
sisteminė lyderystė).
3. Gebėti ugdyti tarnybos andragogų lyderystės lygius (naudoti įtraukiosios
lyderystės metodą).

16 212,00 €

E10275954

Projektu siekiama pandemijos sąlygomis ir vėliau popandeminiu laikotarpiu
užtikrinti veiklos tęstinumą ir dirbti virtualioje skaitmenizuotoje aplinkoje, vykdyti
mokymus nuotoliniu būdu ir taikant naujus metodus, išlaikyti ilgametį ekspertų,
bendradarbiaujančiųjų organizacijų ir asmenų tinklą, laikytis prieš trejus metus
Tilto g. 19-21, pradėtos neįgaliųjų informacinio aprūpinimo veiklos.
01101, Vilnius Projekto tikslai:
1. Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš
55+ m. amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
2. Sukurti virtualų tinklą.
3. Kurti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.

15 220,00 €

E10260849

Viena iš įstaigos veiklų – Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU). Vyresnio
amžiaus žmonių mokymas yra atsakingas darbas, jis reikalauja ne tik kantrybės ir
dalykinių žinių, bet ir andragoginio pasirengimo. Andragogines kompetencijas yra
J. Janonio g. 11, tobulinę tik 4 įstaigos darbuotojai iš 12. Todėl būtina ne tik tobulinti turimas
86132, Kelmė kompetencijas, bet jas ir ugdyti.
Dalyvaujant projekte bus dalijamasi gerąja darbo patirtimi, mokomasi iš Lietuvos
ir kitų šalių suaugusiųjų švietėjų ir institucijų, stengiamasi, kad teikiamos
paslaugos būtų kokybiškos ir efektyvios.

11 094,00 €

14

Italijoje, Ispanijoje
taikomos širdies
ligų prevencijos
2021-2-LT01-KA122- Gyvenimo būdo
metodologijos,
ADU-000041704
medicinos asociacija
įsisavinimas ir
pritaikymas
Lietuvoje

E10282593

Širdies ir kraujagyslių ligos viena iš dažniausių mirties priežasčių ES. Ispanija ir
Italija yra tarp lyderių, turinčių mažiausią gyventojų mirtingumą nuo širdies ir
kraujagyslių ligų, o Lietuvoje yra vienas iš didžiausių mirtingumo rodiklių nuo
Pipirnių takas 6,
širdies ir kraujagyslių ligų ES. Asociacija šio projektu metu, bendradarbiaudama
52177, Kaunas
su tarptautiniais partneriais, sieks savo veikla mažinti gyventojų mirtingumą nuo
širdies ir kraujagyslių ligų, supažindinant ir taikant prevencines priemones, kurios
yra davusios gerus rezulatus Ispanijoje ir Italijoje.

32 186,00 €

