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KOKYBIŠKIAUSIAS PROGRAMOS „ERASMUS+“ 
BENDROJO UGDYMO SEKTORIAUS PROJEKTAS



Projektas „Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“ 

Projekto tikslas – perimti šiuolaikišką, pozityvią Šiaurės šalių patirtį mokytojo meistriškumui kelti 
ir kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, siekiant individualios mokinio pažangos – buvo 
sėkmingai pasiektas. Įgyvendintas projektas sustiprino mokyklą, jos bendruomenę, prisidėjo prie 
ugdymo proceso atnaujinimo ir mokinių pasiekimų gerinimo, prisidėjo prie mokyklos mikroklimato 
gerinimo, praplėtė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. 

Sveikintinas mokyklos siekis mobilumo dalyvių kvalifikacijos tobulinimo užsienyje rezultatus panaudoti 
mokyklos strateginei kaitai. Sklaidai buvo skirta pakankamai dėmesio tiek mokyklos viduje, tiek už jos 
ribų: projektui viešinti sukurta skaitmeninė metodinė medžiaga, informacinis biuletenis apie Šiaurės 
šalių švietimo sistemas su rekomendacijomis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir mokyklai, 
suorganizuoti 5 susitikimai su mokyklos bendruomenės nariais, parašyti 7 informaciniai straipsniai, 
panaudoti 6 skirtingi viešinimo kanalai, suorganizuoti 7 seminarai mokykloje ir rajone, pravestos 5 
atviros pamokos, sukurtas projekto plakatas.

Projekto interneto svetainė: https://erasmusmokytojams.jimdosite.com/

ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

https://erasmusmokytojams.jimdosite.com/


Projektas „Kaip užauginti išradėją? Technologijų ir inžinerijos 
mokymosi medžiaga mokykloms“ 

Projekto tikslas – gerinti pradinio ir vidurinio ugdymo mokinių technologinius ir inžinerinius gebėjimus.

Šiam tikslui pasiekti sukurtas virtualus mokymų įrankis, padedantis karjeros pasirinkimo klausimais, 
kurį naudoja 9–13 metų mokiniai. Taip pat pagerinti mokytojų metodologiniai gebėjimai, padedantys 
pakelti mokinių motyvaciją ir smalsumą technologiniams ir inžineriniams mokslams. 

Projekto rezultatai – pagrindinis mokymo įrankis „Kaip užauginti išradėją?“, sudarytas iš trijų technologinių 
modulių. Įrankio turinys sukurtas remiantis gyvenimiškomis technologinėmis problemomis, prieinamų 
įrankių pritaikymu ir sprendimo paieška, pasitelkiant „Design thinking“ metodologiją. Taip pat mokymo 
medžiaga susieta su verslumo mokymais. 

Projekto interneto svetainė: https://inventor.gaminu.eu/

VŠĮ „ROBOTIKOS MOKYKLA“

https://inventor.gaminu.eu/


Projektas „Atsisakyk stereotipų savo gyvenime“

Projekto tikslas – ugdyti supratimą ir toleranciją vienas kitam, nepaisant rasės, religinių įsitikinimų 
ar skirtingų nuomonių. Gimnazija drauge su partneriais iš Rumunijos, Slovėnijos, Turkijos ir Italijos 
pasirinko stereotipų temą pagrindine projekto ašimi, siekdami supažindinti mokinius su stereotipų ir 
diskriminacijos problema, užtikrinti toleranciją kito atžvilgiu ir erdvę pokyčiams. 

Projekto uždaviniai – suvaldyti neapykantos kalbą ir elgesį mokyklose, didinti socialinį sąmoningumą, 
toleranciją ir empatiją imigrantams ir pabėgėliams, paneigti stereotipus ir supažindinti su rizikomis, 
kurias jie sukelia, pagerinti žinias, kaip įveikti stereotipų ir diskriminacijos mokyklose iššūkį, skatinti 
aktyvų mokinių dalyvavimą socialiniame gyvenime ir stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kurios kovoja su diskriminacijos iššūkiais.  

Tikslinė grupė – 360 skirtingų mokinių, kuriems 16–17 metų, ir mokytojai, karjeros konsultantai, 
psichologai. 

Projekto metodinė medžiaga: 
https://issuu.com/laimaalkauskiene/docs/take_out_stereotyping_out_of_your_life_ebookfinalb

ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO 
STULGINSKIO GIMNAZIJA

https://issuu.com/laimaalkauskiene/docs/take_out_stereotyping_out_of_your_life_ebookfinalb


KOKYBIŠKIAUSIAS PROGRAMOS „ERASMUS+“ 
PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS PROJEKTAS



Projektas „Turizmo verslo konsultantas – profesinis mokymas 
pritaikant paslaugas visiems“

Projekto metu drauge su partneriais iš Belgijos, Italijos ir Portugalijos atlikta Europos Sąjungos turizmo 
pritaikymo neįgaliesiems ar kitus specialiuosius poreikius turintiems asmenims, situacijos analizė. 
Naudojantis atlikto tyrimo duomenimis, parengta turizmo darbuotojo, galinčio padėti turizmo įmonėms 
išplėsti savo rinką pritaikant ir atveriant paslaugas specialiųjų poreikių turintiems asmenims, nuotolinio 
mokymo programa. Ją galite rasti čia: https://learning.abilityadvisor.eu. 

Tai pirmoji Lietuvoje verslo konsultanto, gebančio pritaikyti turizmo paslaugas visiems, nuotolinio 
profesinio mokymo programa, kuri parengta 4 kalbomis – lietuvių, anglų, portugalų ir italų. Projekto metu 
taip pat intensyviai skatintas profesinio mokymo įstaigų ir turizmo verslo sektoriaus bendradarbiavimas 
sprendžiant turizmo pritaikymo visiems Europoje problemas. Projekto komanda  tikisi, kad skleisdama 
projekto rezultatus galės prisidėti prie įprastų transporto, apgyvendinimo, laisvalaikio, maitinimo 
paslaugų prieinamumo didinimo, turizmo paslaugų įmonių klientų rato augimo bei profesinio mokymo 
nuotoliniu būdu galimybių didinimo.

Projekto interneto svetainė: http://abilityadvisor.eu/accessible-tourism

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

http://abilityadvisor.eu/accessible-tourism


Projektas „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo 
ateitis“

Mažeikių politechnikos mokyklos bei konsorciumo narių – Mažeikių verslininkų asociacijos ir Mažeikių 
rajono savivaldybės – projekto tikslas – remiantis užsienio šalių darbu grindžiamo mokymosi patirtimi 
parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos siekiant priartinti profesinį mokymą prie verslo 
įmonių poreikio regioniniu lygmeniu. 

Projektu siekta, kad dalyviai ne tik susipažintų su mokymo proceso organizavimu, ruošiamomis 
profesinio mokymo programomis architektūros ir statybos, inžinerijos ir paslaugų asmenims 
sektoriams, pameistrystės / dualinio mokymo(si) ypatybėmis, pranašumais ir trūkumais, ir sklandaus 
bendradarbiavimo pavyzdžiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų organizuojant 
pameistrystę / dualinį mokymą(si) Vokietijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, bet ir patobulintų vadybines, 
dalykines, profesines ir bendrakultūrines kompetencijas, panaudojant įgytą užsienio šalių patirtį, kurios 
padėtų gilinti turimas profesines žinias, gebėjimus, įgūdžius, planuojant profesinį tobulinimąsi, asmeninį 
tobulėjimą. 

Projekto metu sukurtos rekomendacijos „Darbu grindžiamas mokymasis“, kurios padeda didinti 
profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinti profesinio mokymo kokybę. 

Leidinį galite skaityti čia: http://bit.ly/darbugr  

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

http://bit.ly/darbugr


Projektas „Mokymo programų atnaujinimas per tarptautinę patirtį“

Projekte VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla įgyvendino užsibrėžtus tarptautiškumo strategijos tikslus, 
stiprino bendradarbiavimą per tarptautinį profesinio mokymo mobilumą. Vertinga tarptautinė patirtis 
mokiniams suteikia didesnių įsidarbinimo galimybių Lietuvos ar užsienio darbo rinkoje po studijų 
baigimo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje. 

Mokymosi vizituose Ispanijos ir Italijos profesinio mokymo institucijose dalyvavę darbuotojai stebėjo 
specialistų praktinę veiklą, joje dalyvavo, dalijosi gerąja patirtimi, taip tobulindami profesines, 
bendrąsias, specialiąsias kompetencijas. Dalyviai pakėlė profesinę kvalifikaciją, atnaujino ir įgijo naujų 
kompetencijų. 

Užsienyje įgyta nauja patirtis pritaikyta VšĮ Kuršėnų PM rengiant naujus mokymo programų modulius, 
vadybinius dokumentus, organizuojant naujas veiklas: parengti keturi profesinio mokymo programų 
moduliai, personalo dalyvavimo „Erasmus+“ mobilumo projektų veiklose tvarkos aprašas, o minint 
Europos kultūrinio paveldo metus organizuota „Itališkos virtuvės savaitė“, parengtas itališkų receptų 
rinkinys. 

VŠĮ KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA



KOKYBIŠKIAUSIAS PROGRAMOS „ERASMUS+“ 
AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIAUS PROJEKTAS



Mobilumas mokymosi tikslais „Erasmus+“ programos šalyse

Vytauto Didžiojo universitetas sėkmingai  įgyvendino  programos „Erasmus+“ europinio mobilumo 
projektą laikantis „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos nuostatų. Projektas įgyvendintas didesne 
apimtimi, nei buvo numatyta dotacijos sutartyje. Iš viso išsiųsti 396 mobilumo dalyviai ir tai yra 62 % 
daugiau, lyginant su minimaliu mobilumo dalyvių skaičiumi, numatytu dotacijos sutartyje, t. y.  245 
dalyviais. 

Universitete tinkamai veikia dalyvių informavimo, atrankos, sutarčių su partnerinėmis institucijomis 
ir dalyviais sudarymo, monitoringo bei pagalbos mobilumo dalyviams ir rezultatų įskaitymo procesai. 
Mobilumo organizavimo procesai reglamentuoti vidinėmis tvarkomis. Bendras mobilumo dalyvių 
pasitenkinimas mobilumo patirtimi vertinamas aukščiausiais balais. 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS



Projektas „Techninių erdvių naudojimo skatinimas 
aukštajame moksle“

Projekto tikslas – suvienyti aukštąsias mokyklas ir technines, kūrybines erdves, taip praplečiant 
mokymo metodus bei tarpdisciplininį mokymą. Projektas orientuojasi į techninių, kūrybinių erdvių 
(angl. makerspaces) judėjimą, į 3D spausdintuvų technologiją ir pateikia daug informacijos apie būtinos 
sinergijos tarp techninių erdvių ir aukštųjų mokyklų nebuvimą ir reikalingumą. 

Projekto tikslinė grupė – aukštosios mokyklos, studentai ir techninės, kūrybinės erdvės. 

Projekto metu sukurtos praktinės gairės aukštosioms mokykloms ir techninėms, kūrybinėms erdvėms, 
kaip skatinti bendradarbiavimą; technologinio verslumo mokymo modulis, techninio kūrybingumo 
modulis, orientuotas į 3D spausdinimą prototipų gamybai, mokymosi modulis bendrų sąsajų tarp 
aukštųjų mokyklų ir techninių erdvių kūrimui ir įgyvendinimui, programinė įranga (angl. Plugin) 
„Blender“, skirta 3D prototipams kurti ir spausdinti. 

Projekte sukurta intensyvi studijų programa, skirta studentams ir dėstytojams. Projekte dalyvauja 3 
aukštosios mokyklos, 1 techninių erdvių asociacija, 1 mokslo slėnis ir 2 verslo konsultacijos įmonės, 
dirbančios su startuoliais. 

Projekto interneto svetainė: https://heimakers.eu/about/

VŠĮ „SAULĖTEKIO SLĖNIS“

https://heimakers.eu/about/


Projektas „Patyriminis projekto pagerinimas. Gyvai.“

Projekto tikslas – sukurti strateginę partnerystę, prisidėsiančią prie studentų mokymo programų 
kokybės stiprinimo ir modernizavimo, įtraukiant aukštojo mokslo institucijas, verslo įmones ir vietos 
valdžios institucijas, skatinant studentų kūrybiškumą per patirtinį mokymąsi ir inovatyvių metodų, 
susijusių su e. mokymusi, integravimą. Projekto tikslinė grupė – dėstytojai, studentai, verslo atstovai.

Projekto metu parengti intelektiniai produktai: patirtinio mokymosi vadovas „Studentų patirtinis 
mokymasis: tarptautinė perspektyva“; įvairių aukštojo mokslo institucijų studentų vykdomų patirtinio 
mokymosi projektų įgyvendinimo platforma, kuri suteikia projekte dalyvaujančių mokymo institucijų 
studentams visas darbo priemones, kad jie galėtų veikti drauge skirtinguose tarpinstituciniuose patirtinio 
mokymosi projektuose. Šis technologinis sprendimas leidžia ne tik dalytis informacija, kontaktais, bet 
ir pristatyti bendrus patirtinio mokymosi projektų vykdymo principus, taisykles, procedūras, metodus, 
gaires. Trečiasis produktas – studijų programų, kuriose integruotas patirtinio mokymosi metodas, 
aprašai. 

Projekto interneto svetainė: https://sites.google.com/view/project-elpe

UTENOS KOLEGIJA

https://sites.google.com/view/project-elpe


KOKYBIŠKIAUSIAS PROGRAMOS „ERASMUS+“ 
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROJEKTAS



Projektas „Žemus įgūdžius turinčių suaugusiųjų integracija, 
stiprinant matematinius gebėjimus ir bendruomenės palaikymą“ 

Projekto metu bendradarbiaujant su partneriais iš Lenkijos, Kipro, Italijos, Austrijos, Lietuvos sukurta 
patraukli matematikos žinias stiprinanti mobilioji programėlė „M-easy“ (matematika lengvai), kurioje yra 
21 žaisminga praktinė užduotis. Jos pagrindas – uždavinių sprendimai, paremti konkrečių matematikos 
žinių reikalaujančiomis gyvenimiškomis situacijomis – paskolos, valiutų operacijos, kulinarija, namų 
remonto ar statybų darbai, atlyginimai ir išlaidos, laiko planavimas ir kt. 

Uždaviniai unikalūs tuo, kad nuo pat pradžių besimokančiajam sukuriama galimai reali jo gyvenimo 
situacija, kuriai spręsti jis naudoja savo pageidaujamus skaičius. Pavyzdžiui, norite pakeisti namų 
kambario grindis – iškloti jas naujomis grindjuostėmis. Galite pasirinkti konkretaus dydžio grindjuostes 
ir per kelis skaičiavimų žingsnius apskaičiuoti, kiek konkretaus dydžio grindjuosčių reikės jūsų kambariui 
iškloti. Jei nežinote, kaip spręsti situaciją – sužinosite peržvelgę uždavinio paaiškinimus. Patys projekto 
vykdytojai išmoko kūrybiškai žvelgti į matematiką.

Programėlė „M-Easy“ yra atvirai pasiekiama „Google Play“ platformoje: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy

Projekto interneto svetainė: https://measy.lpf.lt/

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDAS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy
https://measy.lpf.lt/


Projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas 
įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių
mokymo programas“

Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant darbuotojų, 
organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Po mobilumo veiklų projekto konsorciumo nariai (Panevėžio rajono pedagoginė psichologinį tarnyba 
ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba) bendradarbiaudami parengė 2 efektyvios tėvystės įgūdžių 
programas, adaptuotas nepilnoms šeimoms ir šeimoms, išgyvenančioms tarpasmeninių santykių 
problemas, ir šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus. 

Šios programos buvo praktiškai išbandytos visose konsorciumo narėse su tikslinėmis grupėmis. 
Programos paskelbtos konsorciumo narių interneto svetainėse, rezultatai pristatyti kitoms veikiančioms 
suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms Švietimo centrų konferencijoje „Tarptautiniai 
projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“ ir šiomis programomis jos 
gali naudotis.

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA



KOKYBIŠKIAUSIAS PROGRAMOS 
„NORDPLUS“ PROJEKTAS

Nordplus



Projektas „Gydanti žaluma“

Projekto tikslas – sukurti daugiadisciplininį studijų modulį, 
paremta inovatyvia „Green Care“ koncepcija, t. y. žemės ūkio fermų 
bei gamtos biotinių ir abiotinių elementų naudojimu žmogaus 
fizinės ir psichinės sveikatos gerinimui. Projekto pilotinė versija 
buvo sėkmingai įgyvendinta intensyvių kursų „Healing Gardens“ 
metu.

Projekto koordinatorius Kauno kolegija su partneriais iš Suomijos ir 
Estijos sėkmingai įgyvendino iškart kelias veiklas: vykdė studentų ir 
dėstytojų mobilumus, įgyvendino projektą „Green Care“, organizavo 
intensyvius kursus „Healing Gardens“. 

KAUNO KOLEGIJA



„Išsaugokime pasaulį žalią“ 

Projekto tikslas – pasidalinti šalių patirtimi panaudojant antrines žaliavas daiktų 
gaminimui.

Daugelis atliekų netaps šiukšlėmis, jeigu mokėsime jas tinkamai panaudoti dar 
kartą, todėl siekiant skatinti antrinių žaliavų panaudojimą Jonavos rajono neįgaliųjų 
veiklos centras bendradarbiaudamas su partneriais iš Suomijos ir Latvijos įgyvendino 
tarptautinį „Nordplus Adult“ projektą „Išsaugokime pasaulį žalią“. 

Projekte dalyvaujantys neįgalieji susipažino su įvairiais atliekų – tai perskaitytų 
laikraščių, senų rūbų ir baldų, įvairiausių indelių, dėžučių, butelių ir kt., perdirbimo 
būdais: patys savo rankomis gamino papuošalus ir kepurėles, kūrė jaukius ir darganas 
išsklaidančius žibintus, sagomis bei nuotraukomis dekoravo senas, jau nebeskaitomas 
knygas, kiaušinių dėžutės pavirto meniškais viščiukais, o audinių atraižos nuostabiais 
papuošalais ir t. t. Šalių patirties mainai įkvėpė pokyčiams, kuriuos buvo galima 
įgyvendinti savo organizacijoje – daugelį daiktų galima panaudoti dar kartą ir taip 
sumažinti atliekų kiekį, rūpintis atliekų rūšiavimu ir aplinkos tvarka bei švara.

JONAVOS RAJONO 
NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS



KOKYBIŠKIAUSIAS SPORTO RĖMIMO 
FONDO PROJEKTAS



„Fizinio aktyvumo skatinimas bendruomenėje, įrengiant
lauko sporto įrangą, atitinkančią įvairius gyventojų poreikius“

Kiekybiniai rezultatai – dvigubai padaugėjo sportuojančių žmonių kaime, padidėjo jų 
amžiaus amplitudė: sportuoja nuo mažų vaikų iki senyvo amžiaus žmonių.

Kokybiniai rezultatai – gyventojai aktyviai domėjosi ir dalyvavo projekto veiklose, atsirado 
galimybė sportuoti ir neįgaliems asmenims, kurie neturėjo galimybės aktyviai judėti. Be to, 
gerėja sportuojančių žmonių fizinė sveikata, nuotaika, gyvenimo kokybė. 

Įrengus universalią lauko sporto įrangą, skatinamas fizinis aktyvumas tarp įvairaus amžiaus, 
sluoksnio bei sportinės patirties žmonių. Projektas tenkina ir didina fizinio aktyvumo poreikį 
dvigubai, o tai gerina vyresnių žmonių sveikatą, jaunimo fizinę ištvermę bei kūno formas, 
suteikia galimybę vaikams daugiau judėti, prisideda prie didesnio neįgaliųjų asmenų aktyvaus 
judėjimo.

ŽELKŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ



„Fizinio aktyvumo skatinimas bendruomenėje, įrengiant lauko 
sporto įrangą, atitinkančią įvairius gyventojų poreikius“

Projekto rezultatai – suorganizuotos sporto varžybos, kurių dalis tapo kasmetinėmis. Taip neįgalieji 
sportininkai įgyja daugiau motyvacijos ruoštis kitiems metams, skatinamas jų fizinis aktyvumas ne tik 
renginio metu. 

Neįgalieji ir sveikieji kartu varžėsi bendrose varžybose ir dalinosi patirtimi bei žiniomis, tai skatino 
abi grupes aktyviau užsiimti fiziniu aktyvumu. Visi nugalėtojai buvo apdovanoti už prizines vietas, 
nepriklausomai nuo jų negalios tipo, amžiaus ar lyties, tai skatina ir motyvuoja juos gerinti savo 
asmeninius rezultatus ir užsiimti fizine veikla, o neiškovojusius, stengtis ir ruoštis kitoms varžyboms. 

Taip pat vyko draugiškos varžybos su kitų miestų neįgaliais sportininkais - skirtingų Lietuvos miestų 
komandos žaidė vienoje tinklinio sėdint komandoje ir atstovavo Lietuvai, tai motyvuoja užsiimti fizine 
veikla ir prisidėti prie bendro komandos tikslo. 

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA TINKLINIO 
IR BADMINTONO ASOCIACIJA



Projektas „Šauk ir pataikyk!“

Šaudymo iš lanko sporto šaka nereikalauja iš asmens labai gero fizinio pasiruošimo. 
Šaudyti iš lanko gali kiekvienas, užtenka susipažinti su šios sporto šakos pagrindais. Šis 
užsiėmimas lavina dėmesį, judesių tikslumą ir koordinaciją bei pačią asmenybę. Be to, 
tai puiki proga susipažinti su olimpine sporto šaka.

Projekto tikslas – 5 % padidinti Rudaminos bendruomenės vaikų ir jaunimo fizinį 
užimtumą vasaros laikotarpiu per nemokamas šaudymo iš lanko treniruotes.

Projektas svarbus Rudaminos miesto bendruomenei, nes didina vaikų ir jaunimo fizinį 
užimtumą, skatina turiningai praleisti laisvalaikį vasarą, nes vasaros sezono metu įprasti 
būreliai nevyksta. Taip pat sprendžiama per maža šiuolaikinio vaikų ir jaunimo judėjimo 
ir pernelyg ilgo vaikų ir jaunimo praleidžiamo laiko prie ekranų problema. 

Teigiama fizinio aktyvumo patirtis vaikystėje ir jaunystėje padeda sukurti pagrindus 
sveikam ir produktyviam gyvenimui ateityje: svarbu ugdyti teigiamą požiūrį į savo 
sveikatos stiprinimą aktyviai judant. Vaikų fizinis aktyvumas yra labai svarbus ligų 
prevencijai, produktyvumui, geresniam atsparumui stresui, geresniems tarpusavio 
santykiams, mažesniam sergamumui ir polinkiui į žalingus įpročius.

Projekto metu 3 mėnesius organizuotos nemokamos šaudymo iš lanko treniruotės 
vaikams ir jaunimui, kurios vyko kiekvieną savaitę po 2 kartus. 

VIEŠOJI ĮSTAIGA LANKININKŲ SPORTO KLUBAS



SPECIALUSIS PRIZAS UŽ TVARIAUSIAI 
ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS VISĄ PROGRAMOS 
„ERASMUS+“ LAIKOTARPĮ (2014–2020 M.)



Projektas „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių 
profesinį mokymą“

Projektas, skirtas mokiniams, mokytojams bei specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių ir mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais. Radviliškio 
technologijų ir verslo mokymo centre mokosi jaunuoliai, turintys nežymų intelekto arba kompleksinį sutrikimus, ir mažiau galimybių turintys jaunuoliai. Dažnas iš šių 
jaunų žmonų turi mokymosi, sveikatos arba elgesio problemų, žalingų įpročių. Visi šie veiksniai padidina mokinių iškritimo iš mokyklos riziką ir sumažina jų galimybę 
įsidarbinti ateityje. Pagerinti jaunuolių ateities perspektyvas gali geras profesinis išsilavinimas. 

Įgyvendindami kiekvieną projektą, centro darbuotojai kasmet suorganizuoja nuo 48 iki 84 individualių poreikių ir mažiau galimybių turinčių mokinių mobilumų, suteikdami 
dalyviams galimybę išvykti į kitą šalį ir įgyti unikalios tarptautinės praktikos patirties.

Projekto tikslas – tarptautinės darbo praktikos metu pagerinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei darbinius įgūdžius, pakelti jaunuolių mokymosi motyvaciją, 
pagerinti sutrikusio intelekto mokinių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialines kompetencijas, plėsti mokinių akiratį, ugdyti verslumą, stiprinti jų adaptavimosi ir 
būsimo įsidarbinimo galimybes, tokiu būdu pagerinti profesinio mokymo kokybę. 

Mokiniai, kurie dalyvavo projekte, geriau pažino save, patobulino gebėjimus, pradėjo pasitikėti savimi, tapo aktyvesni ne tik profesinėje, bet ir užklasinėje veikloje. Po 
mobilumo vizitų dauguma mokinių pradėjo aktyviai dalyvauti visuomeniniame centro gyvenime, aktyviai reikšti savo nuomonę ir drąsiai bendrauti. Pasikeitus mokinių 
požiūriui į mokymosi procesą, pasikeitė ir jų artimųjų bei aplinkinių požiūris į pačią mokyklą. 

Išsamiau apie projektus: https://www.rtvmc.lt/projektine-veikla

RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS

https://www.rtvmc.lt/projektine-veikla


KOKYBIŠKIAUSIAI „ERASMUS+“ MOBILUMO 
PROJEKTUS ĮGYVENDINUSI INSTITUCIJA 
AUKŠTOJO MOKSLO SRITYJE

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nominuojamas už kokybiškiausiai įgyvendintus programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo 
sektoriaus mobilumo projektus. Daugelis institucijos projektų įgyvendinti žymiai didesne apimtimi, nei buvo numatyta iš pradžių. 
Sveikintina, kad dotacijos gavėjo institucijoje itin gerai veikia dalyvių informavimo, atrankos, sutarčių su partnerinėmis institucijomis 
ir dalyviais sudarymo, monitoringo bei pagalbos mobilumo dalyviams ir rezultatų užskaitymo procesai.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS



TARPTAUTIŠKIAUSIA PROFESINĖ MOKYKLA 

Kiekvienais metais Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina ypač kokybiškus mokinių ir personalo mobilumus. Per visus 
programos metus organizavo daugiau negu 600 mokinių ir 100 personalo mobilumų į įvairias Europos šalis. Dėmesys kiekvieno 
projekto kokybiškam įgyvendinimui Alytaus profesinio rengimo centrui leido tapti programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 
sektoriaus mobilumo projektų lyderiais. 

Be to, centras įgyvendina strateginių partnerysčių projektus, kuria intelektinius produktus ir perima kitų šalių gerąją patirtį. Tai 
viena iš dviejų organizacijų Lietuvoje, kurios atsiliepė į „Erasmus+“ naujoves ir įgyvendina projektą, skirtą organizuoti tarptautinius 
profesinio meistriškumo konkursus.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 



TARPTAUTIŠKIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ 
ŠVIETIMO ORGANIZACIJA

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba aktyviai dalyvavo įvairiuose programos „Erasmus+“ projektuose visą programos laikotarpį. Sėkmingai 
įgyvendino personalo mobilumo – KA1 projektus, į kuriuos įtraukė įvairias savo regiono institucijas, aktyviai su jomis bendradarbiavimo, 
dalinosi atsakomybe, siekė kuo kokybiškesnio projektų rezultato, kuris būtų jaučiamas visai suaugusiųjų švietimo bendruomenei regione, 
padėtų mažinti socialinę atskirtį sėkmingai įgyvendinant pažeidžiamų visuomenės grupių švietimą. 

Taip pat kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino bent kelis strateginių partnerysčių – KA2 projektus, kurių metu buvo stiprinamos tiek 
pedagogų, tiek andragogų profesinės žinios, tobulinamos kompetencijos, dalinamasi patirtimi su užsienio šalių švietėjais tam, kad gerėtų 
švietimo situacija regione. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba taip pat yra aktyvi įvairių nacionalinių projektų iniciatorė ir įgyvendintoja. 

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA



TARPTAUTIŠKIAUSIA BENDROJO
UGDYMO ORGANIZACIJA

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus yra specializuota inžinerinio ugdymo krypties gimnazija, orientuota į prigimtinių 
galių atskleidimą, individualių gebėjimų puoselėjimą ir sąmoningo piliečio ugdymą. Turėdama modernią aplinką, aprūpintą IK technologijomis, 
inicijuoja „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais projektus bendrojo ugdymo sektoriuje. 

Svarbią dalį licėjaus veikloje užima tarptautinių bendradarbiavimo projektų koordinavimas kartu su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos 
šalių. Vadovaujantis licėjaus vertybėmis, vykdomos mokinių bei mokytojų tarptautinio bendradarbiavimo veiklos siekiant ir toliau stiprinti 
pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą su specializuotu inžineriniu ugdymu formaliose ir neformaliose veiklose.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 
UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS
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