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1. Projekto pavadinimas: Motyvacija augti 

2. Programa/projektas: NordPlus 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Šiaurės šalių suaugusiųjų švietimo asociacija. Švedija. Stokholmas 

4. Projekto koordinatoriai Lietuvoje:  

- Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (toliau VSMC)/Vilnius Adult Education Centre (LT); 

- Telšių švietimo centras/Telsiai Education Centre (LT-TŠC)  

 

5. Bendra informacija apie projektą. Tikslai ir uždaviniai. 

Šiuo projektu siekiama jame dalyvaujantiems mokytojams ir suaugusiesiems mokiniams suteikti šias 

kompetencijas:  

- gebėjimo pažinti ir palyginti projekto partnerių šalių ugdymo metodikas; 

- gebėjimo išnaudoti besimokančių suaugusiųjų galimybes aktyviai dalyvauti Europos darbo rinkoje. 

Projektas numato: 

- stiprinti gebėjimą taikyti andragoginius mokymo metodus dirbant su suaugusiųjų auditorija;  

- sukurti bendrą Skandinavijos ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo institucijų svetainę gerajai 

patirčiai skleisti; 

- organizuoti tris praktinius seminarus projekto dalyviams Vilniuje, Stokholme ir Helsinkyje. 

Projekto idėja – gerosios patirties ir metodų, skatinančių suaugusiųjų mokymosi motyvaciją ir jų aktyvų 

dalyvavimą Skandinavijos ir Baltijos šalių darbo rinkoje, sklaida. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas 

Sukurta bendra Skandinavijos ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo institucijų svetainė gerajai patirčiai 

skleisti (www.motivationtogrow.org); 

 projekto metu patobulinti visų projekte dalyvavusių šalių mokinių ir mokytojų skaitmeninio 

raštingumo ir skaitmeninių kompetencijų įgūdžiai; 

 nuolat vykdoma informacijos apie nuotolinį mokymą sklaida tarp Skandinavijos ir Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo institucijų (Ana Tymčiuk);  

 projekto svetainės medžiaga papildomai naudojama VSMC užsienio (anglų) kalbos, 

informacinių technologijų ir profesinio karjeros planavimo pamokose. 

 

7. Projekto rezultatai.  

Pirmasis projekto praktinis seminaras – Vilniuje (2014 09 23-26): 

• Projekto partnerių prisistatymai.  

• VSMC direktorės N. Kimso pranešimas apie Lietuvos švietimo sistemą. 

• VSMC anglų kalbos vyresn. mokytojos A. Tymčiuk pranešimas apie gimnazijos struktūrą.  

• VSMC mokytojų A. Tymčiuk, V. Vdovičenko, L. Sirgedienės metodinės medžiagos pristatymas „Miško 

vaidmuo lietuvių literatūroje“.  

• Anglų kalbos vyresn. mokytojas V. Vdovičenko organizavo pažintinę ekskursiją projekto dalyviams po 

Žvėryną ir Vilniaus senamiestį. 

 



Antrasis projekto praktinis seminaras – Stokholme (2015 09 30-10 02): 

• Anglų kalbos vyresn. mokytojo V. Vdovičenko pranešimas „Jaunimo nedarbas ir socialinė atskirtis 

Lietuvoje (statistika ir faktai)“. 

 

Trečiasis projekto praktinis seminaras – Helsinkyje (2016 05 11-13): 

• Anglų kalbos vyresn. mokytojos A. Tymčiuk pranešimas „Nuotolinio mokymo galimybės ir nauda“. 

• Anglų kalbos vyresn. mokytojo V. Vdovičenko pranešimas „VSMC Karjeros centro veikla, 2006-2016“. 

• Darbas grupėse: paskaitos, patirties sklaida, diskusijos. 

• Mokinių rašiniai „Sportas mūsų gyvenime” ir „Mūsų augintiniai“ anglų, lietuvių, rusų, lenkų ir vokiečių 

kalbomis. 

• Mokinių parengti nuotraukų koliažai. 

• Mokinių kūrybinių darbų leidiniai „Sportas mūsų gyvenime“ ir „ Mūsų augintiniai“. 

• 6 kūrybinių darbų parodos VSMC („Laiškas mokytojui“, „Sveikinimai Mokytojo dienos proga“, „Šeimos 

medis“ , „Velykiniai sveikinimai“, „Sportas mūsų gyvenime“, „Mūsų augintiniai“ . 

• Sukurta projekto interneto svetainė: www.motivationtogrow.org  (informacija apie projektą; 

partnerių susitikimus Vilniuje, Stokholme ir Helsinkyje; mūsų gimnazijos mokytojų ir šalių partnerių 

pristatymai; šalių partnerių statistiniai duomenys apie bedarbystę ir užimtumą jų šalyse; metodinė 

medžiaga). 

 

8. Projekto sklaida.   

- Skaityti pranešimai apie projekto eigą (2015 m.) ir rezultatus VSMC bendruomenei (2016 m.), 

Metodinės ir Mokytojų tarybos posėdžiuose; šalies, mokyklinių ir tarptautinių projektų pristatymai 

VSMC mokiniams ir mokytojams, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos 

viešajame susirinkime;  

- bendradarbiavimas su Telšių švietimo centru ir jo darbuotojų informavimas apie projekto eigą ir 

rezultatus; 

- gerosios patirties sklaida, projekto medžiagos aptarimas ir pasidalijimas su VSMC ir kitų švietimo 

institucijų kolegomis ir partneriais; 

- straipsnis VSMC interneto svetainėje www.vsmc.lt  „NORDPLUS (Skandinavijos ir Baltijos šalių) 

mokymosi partnerystės projekto „Motyvacija augti“ konferencija Helsinkyje“, 2015 05 18. 

 

9. Projekto tęstinumas. Projekto pabaigoje buvo nutarta tęsti projekto partnerių bendradarbiavimą ir 

susirašinėjimą elektroniniu paštu; projekto koordinatorė pasiūlė tęsti projektą rengiant antrąjį jo etapą 

„Motyvacija augti 2“. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus: www.motivationtogrow.org  

http://www.motivationtogrow.org/
http://www.vsmc.lt/
http://www.motivationtogrow.org/

