
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITIES BESIMOKANČIŲ ASMENŲ MOBILUMAS 

 

Vadovaudamasi 2023 m. programos „Erasmus+“ konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo trumpalaikių 

mobilumo projektų paraiškų konkurse suaugusiųjų švietimo srityje, tipus bei reikalavimus 

atitinkančias suaugusiųjų švietimo programas nacionaliniu lygiu. 

 

Reikalavimus atitinkantys dalyviai 

Dalyvauti programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų mobilume, gali 

suaugę besimokantys asmenys, dalyvaujantys siunčiančiosios organizacijos suaugusiųjų švietimo 

programoje. Atrenkant dalyvius, visuose projektuose turėtų būti siekiama aprėpti įtraukų ir 

subalansuotą dalyvių derinį ir skatinti aktyviai dalyvauti mažiau galimybių turinčius dalyvius, 

atsižvelgiant į 1 pagrindinio veiksmo tikslus. 

 

Reikalavimus atitinkančių suaugusiųjų švietimo programų apibrėžtis 

Suaugusiųjų besimokančiųjų asmenų mobilumo veikloje gali dalyvauti suaugę besimokantys 

asmenys, dalyvaujantys siunčiančiosios organizacijos suaugusiųjų švietimo programose: 

1) Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programoje; 

2) Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programoje; 

3) Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje (išskyrus pedagogų tobulinimo programoje)*: 

• Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programoje; 

• Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčio asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo 

programoje;  

• Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programoje (išskyrus formalųjį pirminį ir 

tęstinį profesinį mokymąsi); 

• Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčio asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo 

programoje (išskyrus formalųjį pirminį ir tęstinį profesinį mokymąsi). 

 

* Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos turi būti registruotos neformaliojo švietimo 

programų registre: www.nspr.smm.lt  

 

http://www.nspr.smm.lt/


Bet kuriuo atveju, nacionalinei agentūrai turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su organizacijos 

suaugusiųjų švietimo programomis bei jų įgyvendinimu (pavyzdžiui, programų patvirtinimu, 

tvarkaraščiais, dalyvių sąrašais arba panašiais dokumentais).  

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?  

 

1 SĄLYGA: Įstaigos, teikiančios formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą*  

1. Įstaigos, teikiančios formalųjį suaugusiųjų švietimą, kaip suaugusiųjų bendrojo ugdymo mokyklos 

(mokymo centrai), bendrojo ugdymo mokyklos, turinčios suaugusiųjų klases, profesinio mokymo 

įstaigos, turinčios suaugusiųjų ir jaunimo bendrojo ugdymo klases (tais atvejais, kai suaugusiųjų ir 

jaunimo mokyklos buvo prijungtos prie profesinio mokymo institucijų).  

2. Įstaigos, teikiančios neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kurių įstatuose nurodyta mokymo veikla, 

apimanti suaugusiųjų švietimą**. Tokios įstaigos gali būti: suaugusiųjų mokymo centrai, trečiojo 

amžiaus universitetai, universalieji daugiafunkciniai centrai, bibliotekos, muziejai, NVO ir pan.  

 

2 SĄLYGA: Vietos ir regionų valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos organizacijos, 

veikiančios suaugusiųjų švietimo srityje*  

1. Miestų ar rajonų savivaldybių švietimo padaliniai, rajonų švietimo centrai, veikiantys suaugusiųjų 

švietimo srityje.  

2. Koordinavimo įstaigos ir kitos organizacijos, kurių įstatuose nurodyta mokymo veikla, apimanti 

suaugusiųjų švietimą**, tokios, kaip suaugusiųjų švietimo asociacija bei kitos.  

 

*Įstaigos, teikiančios profesinį mokymą suaugusiems besimokantiesiems, paprastai laikomos 

profesinio mokymo, o ne suaugusiųjų švietimo teikėjais. Profesinio mokymo įstaigos, vykdančios 

tęstinį profesinį mokymą suaugusiesiems, paraiškas teikia profesinio mokymo srities kvietimui.  

**Veikla Nr. 85.5, vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. 

 

Galimi mobilumų tipai: 

• Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas (2–30 d., bent du besimokantys 

asmenys kiekvienoje grupėje)  

• Trumpalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (2–29 d.) 

• Ilgalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (30–365 d.) 

 

Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas. Suaugusių besimokančių asmenų grupė iš 

siunčiančiosios organizacijos gali kitoje šalyje pasisemti žinių novatoriško mokymosi veiklos, 



organizuojamos bendradarbiaujant siunčiančiajai ir priimančiajai organizacijai (rinkoje prieinamų 

mokymo paslaugų pirkimas neremiamas). Tokia veikla gali apimti įvairių formaliojo, neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi metodų ir technikų derinį, pavyzdžiui, tarpusavio mokymąsi, mokymąsi darbo 

vietoje, savanorišką veiklą ir kitus novatoriškus metodus. Siunčiančiosios organizacijos kvalifikuoti 

mokytojai turi lydėti besimokančius asmenis visą veiklos laikotarpį ir dalyvauti įgyvendinant 

mokymosi programą. Grupinio mobilumo veiklos turinys turėtų būti orientuotas į suaugusių 

besimokančių asmenų bendruosius gebėjimus arba įtrauktį ir įvairovę, skaitmeninį, aplinkos tvarumą 

ir dalyvavimo aspektą. 

 

Trumpalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Suaugę 

besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį užsienio priimančiojoje organizacijoje ir 

pagerinti žinias ir įgūdžius. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. 

Veiklos pabaigoje kiekvienas besimokantis asmuo turi būti įvertintas ir turi būti patvirtinti jo 

mokymosi rezultatai. Mokymosi programa gali apimti įvairių formaliojo, neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi metodų derinį, įskaitant kontaktinį mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje, darbo stebėjimą, 

stebėseną ir kitus novatoriškus metodus. 

 

Ilgalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Suaugę besimokantys 

asmenys gali praleisti ilgesnį laikotarpį užsienio priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti žinias ir 

įgūdžius. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Mokymosi 

programa gali apimti įvairių formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodų derinį, 

įskaitant kontaktinį mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje, darbo stebėjimą, stebėseną ir kitus 

novatoriškus metodus. 

 

 


