
2021 m. „Erasmus+“ finansuojamų trumpalaikių suaugusiųjų švietimo srities mobilumo projektų (KA122-ADU) sąrašas

Eil. Nr. Projekto numeris Projekto pavadinimas Įstaigos pavadinimas  OID numeris Adresas Santrauka
Skiriama dotacija 

(EUR)

1
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000018230

Eco LifeStyle & 

Sustainable Community
VšĮ „Žinių kodas“ E10032779

A. J. Povilaičio g. 

14-44, 04338, 

Vilnius

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 

apims pažintinius vizitus, neformaliojo švietimo seminarus, gerosios praktikos analizę, 

savianalizę, apmąstymus ir vertinimo sesijas. Bus įgyvendintos mažiausiai 5 ekologinės 

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 €

2
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000018323
„Kaip gyvensime rytoj“

Panevėžio 

„Soroptimos“ klubas
E10060255

Paliūniškio g.1 B, 

35173, Panevėžys

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 

švietėjų mokymo metodų aplinkosauginėje srityje. 3. Įgyti naujų žinių ir patirties tvarios 

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 €

3
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000019442

Nuotolinis skaitmeninis 

suaugusiųjų ugdymas - 

iššūkiai ir galimybės

Šiaulių suaugusiųjų 

mokykla
E10047399

Žemaitės g. 83 A, 

76234, Šiauliai

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos projektas „Nuotolinis skaitmeninis suaugusiųjų ugdymas - 

iššūkiai ir galimybės“ yra skirtas tobulinti ir gerinti andragogų profesinius gebėjimus. 

Strateginis projekto tikslas yra pagerinti ir patobulinti nuotolinį skaitmeninį suaugusiųjų 

ugdymą. Tikslinė grupė - 5 andragogai, kuriems bus suteikta galimybė dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose Europos Sąjungos valstybėje.

9 060,00 €

4
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000018053

New technologies and 

digital knowledge as the 

main basis for the 

development of Digital 

Skills in TKND

Telšių kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

draugija

E10041606
Geležinkelio g. 

22, 87395, Telšiai

Projektas pagrįstas organizacijos mokymosi poreikių vertinimu, kuriame dalyvavo ne tik 

darbuotojai, bet ir dalyvaujantys savanoriai bei tikslinė žmonių grupė. Buvo nustatyta, kad 

mokymo poreikiai buvo įvairūs, tačiau išskirtos trys pagrindinės sritys: Skaitmeninimas – 

metodologijų, tobulinti kasdienį organizacijos darbą, kūrimas; mokymo, konsultavimo 

procesų gerinimas ir europinės dimensijos įtraukimas organizacijos veikloje.

19 820,00 €



5
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000018159

„Švietimas – naujas 

gyvenimo šansas“

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras
E10063442

Vytauto pr. 44, 

44329, Kaunas

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 

žmogus galėtų būti potencialus darbo rinkoje. Mobilumo vizito metu įgyta patirtis padės 

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 €

6
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000021335

Migrants Inclusion and 

Photography for Digital 

Storytelling (MIPAS)

Asociacija 

„Aktyvistai“
E10030307

Baltijos g. 51-26, 

48299, Kaunas

Projekto tikslas - patobulinti suaugusiųjų darbuotojų kompetencijas, įgyvendinant ir 

įsisavinant socialines komunikacines strategijas. Skatinti socialinę įtrauktį traptautiniu 

lygmeniu naudojant fotografavimo ir pasakojimo (storytelling) kompetenciją įtraukiant 

vietines ir regionines auditorijas. Stiprinti suaugusiųjų švietimo NVO tinklą, ypač 

propaguojančių tolerancijos kultūrą ir migrantų įtrauktį. 

21 278,00 €

7
2021-1-LT01-KA122-

ADU-000018242

Mokytis niekada ne per 

vėlu

Kūrybinių iniciatyvų 

centras
E10009990

Taikos pr. 67-55, 

50436, Kaunas

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 

mokytojams kelia profesinius ir asmeninius iššūkius. Mobilumų dalyviai patobulins tokias 

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 €


