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Paraišką pateikė  konsorciumas, kurį sudaro 
keturios organizacijos: 

Tikslas: nuolat gerinti neįgaliesiems teikiamų 
paslaugų kokybę dalinantis patirtimi, diegiant 
inovacijas ir mokantis iš kolegų Lietuvoje ir 
užsienyje.







Susipažinta su naujais 

metodais

• BLISS metodas – simboliai komunikacijai 
pasitelkiant IT technologijas; 

• Gentle teaching - specialus (švelnusis) metodas. 
Tai ne taip svarbu, ką tu darai, svarbu 
pasitikėjimas ir fizinis artumas, apsikabinimai ir 
kt. . 

• Memory work- kalbama apie prisiminimus, 
naudojant   nuotraukas ar paveikslėlius.

• Empowerment- įvairių metodų sąsaja, ieškant tik 
vienam asmeniui tinkantį metodą ar jo dalį.



IT inovacijų naudojimas 

neįgaliųjų mokymo procese 



BLISS metodas 



Darbinis užimtumas 

neįgaliųjų Islandijoje 















Lietuvos kultūrinio ir kulinarinio 
paveldo pristatymas Islandijoje 



Islandijos kulinarinis paveldas 



Islandiško oro ypatumai



Po stažuotės/darbo stebėjimo, įgytos 
kompetencijos



Kompetencijų portfelis perpildytas



Vizitas įnešė naujovių į kiekvieno
dalyvio veiklą

• -pradėjome taikyti kūrybiškesnę bei
lankstesnę mokymo ir ugdymo aplinką;

• - paskatino mus aktyviau plėtoti partnerystes, 
dalyvaujant įvairių asociacijų veikloje;

• - padėjome pamatus formuotis
kompetentingai konsorciumo “Erasmus+ “ 
komandai, kuri įgytą patirtį ne tik perdavė
kolegoms, bet ir kitoms institucijoms;

• ;



Mes tapome labiau tolerantiškesni:

• - gebantys adekvačiau vertinti savo tiek
profesines, tiek bendražmogiškąsias savybes ir
galimybes;

• - mes tapome labiau pasirengę naujiems
profesiniams iššūkiams.

• - atsirado būtinybė tobulinti įvairių institucijų
žmogiškuosius resursus nepaisant to, kad
nuolatinis lėšų stygius tokiose institucijose dažnai
užkerta kelią siekti kokybės ir ypač –
tarptautiškumo.



Šis projektas taip pat prisidėjo prie Lietuvos ir
Islandijos suaugusiųjų švietimo, paslaugų
neįgaliesiems tobulinimo mokantis vieniems iš
kitų ir apskritai - dvišalių santykių gerinimo.

Anglų kalbos gebėjimų tobulinimas yra dar
vienas svarbus projekto dalyvių tarptautiškumo
didinimo elementas ir galimybė.



Įgyvendintos inovacijos ir geroji patirtis
Informacijos vidualizacija



Informacijos vizualumas







BLISS metodo taikymas su 
nekalbančiu jaunimu



Darbo ieškojimas  Verkių parke 



Po stažuotės/darbo stebėjimo, idėjos, 
kurias vis dar norime  įgyvendinti:

• dienos centrų dirbtuvėlėse kurti unikalius 
gaminius, paklausius šiandienos rinkoje.

• neįgaliųjų ugdyme naudoti daugiau e- įrankių

• Internetinis puslapis (gaminių katalogas ir 
kt..., kur verslas galėtų rasti neįgaliųjų 
organizacijas, galinčias atlikti smulkius, 
kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.



Projekto sklaida 

• Facebook

• Internetinės 

svetainės 

• EPALE platforma

• Lietuvos radijas

• Vietinė 

žiniasklaida -

• “ Joniškio dienos”



Visų dalyvių vardu  dėkoju už dėmesį!  


