2016 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas

Eil.
Nr.

1

2

3

Paraiškos Nr.

2016-1-LT01KA201-023166

2016-1-LT01KA201-023232

2016-1-LT01KA201-023162

Organizacijos
pavadinimas

Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelis-darželis
„Eglutė“

Lietuvos
laisvosios rinkos
institutas

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Organizacijos
adresas

V. Kudirkos g. 28,
81149 Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.

Šeimyniškių g. 3A ,
09312 Vilnius

Studentų g. 39,
08106 Vilnius

Projekto
pavadinimas

Projekto santrauka

Skiriama
dotacija €

ABA - our new
view in special
education

Projekto tikslas – įgalinti ABA (applied behaviour analysis)
metodo taikymą autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymui.
Tikslinė grupė – mokytojai.
Numatyti du intelektiniai produktai: 1) ABA integravimo į
švietimą galimybių studija 2) ABA metodikos rinkinys.
Numatyti mokymosi vizitai:
- seminaras mokytojams apie darbą su autizmo sindromą
turinčiais vaikais;
- praktinė ABA metodų patirtis mokytojams.

177.430,00

Developing
Interdisciplinary
Economics, Ethics
and Citizenship
Education in
Secondary Schools

Projekto tikslas – gerinti ekonomikos, etikos ir socialinių
mokslų mokymo(si) kokybę Baltijos šalių regiono vidurinėse
mokyklose. Tikslinės grupės: vidurinių mokyklų ekonomikos,
etikos ir pilietiškumo mokytojai, mokiniai, pedagogų rengimo
institucijos, edukologai, metodininkai, edukologijos ekspertai.
Planuojama parengti 2 intelektinius produktus: 1)
Metodologinės gairės, skirtos ekonomikos integruotam
mokymui; 2) 30 tarpdisciplininių modulių (video), skirtų
ekonomikos, etikos ir pilietiškumo mokymui(si).

170.369,00

TEACH INC

Projekto tikslas – suteikti bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojams įgūdžius ir kompetencijas, padedančias diegti
novatoriškumą ir kūrybiškumą į mokymo veiklas ir tokiu būdu
geriau paruošti moksleivius darbo rinkai;
Tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokytojai (įskaitant ir
būsimus pedagogus).
Planuojama parengti 5 intelektinius produktus: 1) įgūdžių ir
kompetencijų aprašas, 2) mokymosi tikslai ir vertinimo
metodologija; 3) programėlės ir mokymosi platformos turinys
bei mokymo medžiaga; 4) programėlė ir mokymosi platforma;
5) integravimo ir plėtros gairės.
Planuojamas rezultatas: interaktyvus įrankis, apjungiantis
įvairius išteklius, skirtus novatoriškumo ir kūrybiškumo
diegimui į bendrojo ugdymo veiklas.
Mokymo(si) vizitai nenumatyti.
Sklaidos renginiai: po 3 kiekvienoje šalyje (viso: 18 sklaidos

164.305,00

renginių)
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5
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2016-1-LT01KA201-023171

2016-1-LT01KA201-023196

2016-1-LT01KA201-023146

Vilniaus kolegija

VšĮ „eMundus“

Ugdymo plėtotės
centras

Saltoniškių g. 58,
08105 Vilnius

Saulės g. 22-17,
51364 Kaunas

M. Katkaus g. 44,
09218 Vilnius

Well-School-Tech

Projekto tikslas – sukurti metodinę priemonę skirtą plėtoti
mokinių gerovę mokykloje. Tikslinė grupė – mokytojai.
Intelektiniai produktai:
1) mokinių gerovės poreikių mokyklose tyrimas;
2) mokinių gerovės vadybos geriausių praktikų rinkinys;
3) mokinių gerovės vadybos vadovėlis mokykloms;
4) mokinių gerovės ugdymo multimedia rinkinys.
Numatytas vienas mokymosi vizitas: 40 mokytojų 5 dienas
mokysis mokinių gerovės vadybos.

170.972,00

Innovative teaching
methodology of
health friendly
nutrition
development and
practice in preprimary and
primary education

Projekto tikslas – šviesti ir formuoti vaikų, jų tėvų, švietimo
įstaigų darbuotojų sveikos mitybos įpročius, formuoti teigiamą
požiūrį į mitybą ir maisto tiekimą, skatinti sveiką mitybą,
sveikos gyvensenos principus, ugdyti visuomenės
sąmoningumą.
Tikslinės grupės – ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų
(ugdančių vaikus iki 10m.) pedagoginis bei nepedagoginis
personalas, 4-10 m. amžiaus vaikai, jų tėvai.
Planuojama parengti 2 intelektinius produktus: 1) inovatyvi
sveikatai palankios mitybos mokymo metodologija
ikimokykliniam ir mokykliniam ugdymui; 2) e-mokymosi
platforma su virualia e-mokymo klase.
Numatytas vienas mokymo(si) vizitas: po du kiekvienos
partnerių organizacijos specialistus vyks į trumpalaikį mokymo
vizitą (5 dienų) į Italiją.
Kiekvienoje šalyje planuojama organizuoti po vieną sklaidos
renginį (viso – 6 sklaidos renginiai).

146.730,00

STEM capacity
building

Projekto tikslas – suburti kritinę masę mokytojų, gebančių
įdiegti darnų STEM mokymą, paremtą vertybių sklaidos
idėjomis, kompleksiškesne STEM švietimo integracija bei į
orientacija į besimokantįjį, bei prisidėti prie atsakingo individo,
naudojančio mokslą progresui ir visuomenės gerovės kūrimui,
ugdymo.
Tikslinė grupė – į STEM orientuotų mokyklų mokytojai,
švietėjai, studentai.
Planuojama parengti 3 intelektinius produktus: 1) Profesinio
tobulinimo (kvalifikacijos kėlimo) programą mokytojams ir
švietėjams 2) Gerosios praktikos rinkinį, 2) Mokymo kursus
MOOC platformoje.

198.320,00

Numatyta kiekvienoje šalyje surengti po vieną sklaidos
konferenciją (iš viso 6 renginiai)
Numatyti 5 mokymo(si) vizitai:
1) 5 dienų trukmės seminaras Lietuvoje, skirtas partnerių
personalui, dirbančiam su pirmo intelektinio produkto kūrimu;
2) 5 dienų trukmės seminaras Nyderlanduose, skirtas partnerių
personalui, dirbančiam su antrojo intelektinio produkto kūrimu;
3) 5 dienų trukmės seminaras Ispanijoje, skirtas išbandyti
sukurtą 40 ak. val. trukmės kursą;
4) 5 dienų trukmės seminaras Graikijoje, skirtas partnerių
personalui, dirbančiam su trečiojo intelektinio produkto kūrimu;
5) 5 dienų trukmės seminaras Graikijoje, skirtas pasikeisti
patirtimi, aptarti projekto rezultatus.

