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Atkreipkite dėmesį: 

• Finansuojamas pagal Eras-

mus+ programą 

• Administruojamas Švietimo 

mainų ir paramos fondo 

• Tikslinė grupė – su suaugu-

siais dirbantys Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai ir savanoriai. 

• Įgyvendinamas 2019 m. 

birželį—2020 m.  Rugpjūtį 

• Projekto įgyvendinimui 

suburta darbo grupė. 
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Projekto darbo grupė  

2019 m. veiklų kalendo-

rius  
 

Šiame leidime: 

Projekto nr. 2019-
1-LT01-KA104-
060309  

Projektą įgyvendi-
na Šiaulių r. švi-
etimo pagalbos 
tarnyba  

 

Projekto tikslas – 
tobulinti TAU 
teikiamų paslaugų 
kokybę. 
 
Uždaviniai: 
1. Plėtoti 
tarptautiškumą, 
atrandant bendradar-
biavimo galimybes 

tarp skirtingų šalių 
vyresniojo amžiaus 
klientų – senjorų; 
2. Pasisemti ino-
vatyvių gerosios 
patirties priemonių 
ugdant senjorų svei-

kos gyven-
senos 
įgūdžius.  
 
Šiame pro-
jekte 
„inovatyvus“, 
reiškia 
naujas, 

pažangus mūsų 
įstaigai, mūsų 
bendruomenei, re-
gionui, bet 
netapatinamas su 

naujų technologijų 
naudojimu. 
 
Pagrindinės temos: 
• Naujos inovatyvios 
mokymo programos / 
pedagoginiai metodai 
/ kvalifikacijos tobu-
linimo kursų kūrimas; 
• Sveikata ir gerovė; 

• Tarpkultūrinis / 
skirtingų kartų švieti-
mas ir mokymasis 
visą gyvenimą. 
 

Projektas finansuoja-
mas pagal Erasmus+ 
programą 

Apie projektą  

2019 rugsėjis 

Projekto mokymų paslaugų teikėjai 

Associazione Culturale 

Jump—Italija, Soverato 

http://www.associazionejump.it 

SEADDER- Surekli Egitim, 
Arastirma ve Danisma Dernegi  

http://www.seaddernegi.org/  

http://www.seaddernegi.org/


kepimo pamoka su senais Kalabri-

jos grūdais. 

• Susitikimas su Soverato TAU: 

diskusijos apie Italijos socialinės 

apsaugos 

sistemą – 

konfrontac-

ija su Lietu-

vos sistema Europos panoramoje.  

•Suaugusiųjų įgūdžiai ši-

andieninėje visuomenėje. 

• TAU mokymosi visą gyvenimą 

galimybės.  

•Gamta, veiklos joje ir gera nuo-

taika – paslaptys kaip pratęsti 

gyvenimą ir gyventi geriau. 

Numatytos veiklos:  

• supažindinimas su vietine 

kultūra, vietos gyventojais,  

• užsiėmimai netradicinėse 

erdvėse: pamoka – 

sveiko maisto gamin-

imas.  

• Duonos / picos 

Projektas įgyvendinamas 

siekiant atliepti kylančius Šiaul-

ių rajono Trečiojo amžiaus uni-

versiteto (toliau – TAU) veiklos 

organizavimo iššūkius, tokius 

kaip suaugusiųjų, ypač senjorų 

užimtumo skatinimas, įvairia-

pusiškesnių veiklų organizavi-

mas, naujų idėjų pritaikymas 

suaugusiųjų švietime ir kt. 

2018 m. pabaigoje atlikus sen-

jorų apklausą gauti atsakymai 

tapo iššūkiu kurią veiklos kryptį 

stiprinti: 

• Anglų kalbos būrelio narės 

„norėtų bendradarbiauti su 

kitų šalių vyresniais 

žmonėmis“, „užmegzti kon-

taktus“. Mūsų studentai 

„nenori būti atskirti nuo 

jaunimo“, „nori rasti bendrą 

kalbą“.  

• Kiti nori būti „labiau kos-

mopolitiški, nes vaikai 

užsienyje“ ir tarptautinis ben-

dravimas, dalyvavimas kitokio 

pobūdžio veiklose „padėtų 

palaikyti glaudesnius ryšius“, 

„lengviau susikalbėti su 

jaunąja karta“.  

• Taip pat, pajutę aktyvių fizinių 

užsiėmimų naudą ir toliau nori 

plėtoti šią veiklą bei labiau 

„gilintis į sveiką gyvenseną, mi-

tybą“, „sužinoti kaip dar gali 

saugoti sveikatą", „kad patartų, 

kaip apsaugoti širdį“, „aš žinau, 

kas sveika valgyti iš mūsų 

daržo. Kaip kitur sveikai valgo“ 

ir pan. 

JUMP misija yra pritraukti dau-

giau Europos bendruomenės į 

vietinę plėtojant tartptautišku-

mą per aukštos kokybės moky-

mų rengimą, tarpkultūrinių 

programų, renginių organizavi-

mą, projektų rengimą.  

Mokymų paslaugos teikėjas 

Associazione Culturale 

Jump (toliau – JUMP).  Tai 

suaugusiųjų švietimu skatinanti 

įstaiga, kuri organizuoja įvairius 

mokymus mokytojams, 

suaugusiųjų švietėjams, 

jaunimo darbuotojams ir kt.   

Mokymai „Experience Italy. Language, culture and food tasting in Calabria region for health 

and wellbeing“ („Patyriminė Italija. Kalba, kultūra ir maistas Calabrios regione 

sveikatai ir gerai savijautai“) 

Projekto aktualumas 

Associazione Culturale Jump  

PUSLAPIS 2 PROJEKTAS „ IŠRADINGI DARBUOTOJA I  –  I ŠRADINGI SENJORAI “  NR. 1  

Susitikimas su 

Soverato TAU 



Projekto dalyviams, kurie 

dalyvaus mobilumo veiklose, 

nuo rugsėjo mėnesio yra gali-

mybė dalyvauti angų kalbos 

kursuose.  

Kursų trukmė — 50 ak. val. 

Kursai vyks 2019 m. rugsėjo-

lapkričio mėnesiais.  

Kursų lektorė — anglų kalbos 

mokytoja ekspertė Valdonė 

Verseckienė. 

Dalyviai lygiagrečiai 

supažindinami su Italijos Ca-

labrios regionu, pasidalijama iš 

paslaugos teikėjų gaunama 

informacija apie šį kraštą. 

Dalyviai pasirengė asmeninius 

veiksmų planus, pagal kuriuos 

viešins savo dalyvavimą 

mokymuose, kursuose ir Eras-

mus+ teikiamas galimybes.   

 

 

VIZIJA: „Ugdymas nuo lopšio 

iki kapo“, siekiant užtikrinti ak-

tyvų žmonių gyvenimą. 

Bendruomenę apima nariai, 

savanoriai: mokyto-

jai, konsultantai, 

psichologai, suaugu-

siųjų švietėjai, infor-

Tai asociacija, vykdanti veiklą 

visose švietimo srityse, tokiose 

kaip profesinis mokymas, 

suaugusiųjų švietimas ir moterų 

švietimas yra pagrindinė darbo 

sritis.  

SEADDER yra savanoriška, ne 

pelno siekianti asociacija. 

macinių ir ryšių technologijų spe-

cialistai, švietimo planuotojai, 

kalbininkai, jaunimo tyrinėtojai, 

menininkai ir kt. 

Mokymai „Attention to Seniors – Innovative Way for Lifelong 
Learning“ („Dėmesys senjorams – inovatyvūs būdai mokymuisi 
visą gyvenimą“) 

Anglų kalbos kursai, viešinimas 

SEADDER  

esminių tarpusavio santykių 

palaikymo veiksnį (kaip mes 

bendraujame, ką sakome ir 

kodėl žmonės ne visada 

reaguoja taip, kaip norėtume). 

•  Senėjimo, 

situacijų ir 

gyvenimo 

pasekmes 

vyresniame 

amžiuje, į 

fizinio aktyvumą, kaip prie-

monę socialinei izoliacijai 

mažinti.  

•  Kaip skatinti kartų soli-

darumą, siekiant sukurti 

glaudesnę bendruomenę, bei 

kaip mažinti išlaidas, 

kylančias dėl netinkamo 

gyvenimo būdo. 

•  Kokios veiklos 

organizuojamos 

dirbant su 

suaugusiais. 

Pagrindinis dėmesys skiriamas į 

tai, kaip realizuoti novatoriškus 

vyresnio amžiaus žmonių 

įtraukimo į aktyvų ugdymosi 

procesą būdus ir kaip person-

alui, savanoriams (lektoriams 

bei paties TAU dekanams) 

dirbti su vyresnio amžiaus 

žmonėmis, kaip padaryti veiklą 

įdomią ir inovatyvią, kalbant 

apie neformalų kompetencijų 

plėtojimą, teikiantį naudą ak-

tyviam senėjimui.  

Mokymai orientuoti į: 

• bendravimą, kaip vieną iš 

PUSLAPIS 3 PROJEKTAS „ IŠRADINGI DARBUOTOJA I  –  I ŠRADINGI SENJORAI “  NR. 1  

Fizinis aktyvumas, 

kaip priemonė 

socialinei izoliacijai 

mažinti.  



Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 
teikia paslaugas suaugusiųjų švietimui: 
 

• inicijuoja, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo ir 

neformaliojo suaugusiųjųmokymo(si) programas bei pro-

jektus pedagogams, mokiniams, mokyklų bendruomenėms, 

kitų institucijų darbuotojams bei visuomenės atstovams; 

• plečia ir aktyvina ryšius su šalies ir užsienio kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis, įvairiais fondais, organizacijomis; 

• planuoja ir organizuoja neformaliojo švietimo rajo-

ninius, regioninius, šalies bei užsienio renginius, šventes, 

parodas, ir edukacines išvykas mokytojams 

• organizuoja ir koordinuoja Trečiojo amžiaus 

universiteto veiklą; 

• konsultuoja rengiant kvalifikacijos tobulinimo pro-

gramas, ruošiant projektus; 

• organizuoja savanorišką bei visuomenei naudingą veiklą. 

• sudaro sąlygas veikti įvairioms organizacijoms, pade-

dančioms tenkinti saviugdos irsaviraiškos poreikius; 

• organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu jų lėšo-

mis. 

Adresas V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, 

Kuršėnų miesto sen., LT-81184 Šiaulių r.  

ŠIAULIŲ R.  ŠVIETIMO 
PAGALBOS TARNYBA  

2019 m. VEIKLŲ KALENDORIUS: 

2019 m. birželis 
Pasirašyta sutartis, suburta darbo grupė, or-

ganizuota dalyvių atranka, derintas mokymų 

laikas. 

 
2019 m. liepa 
Suderintas mokymų pobūdis, pasirašytos 

sutartys su dalyviais, suorganizuota kelionė. 

 
2019 m. rugsėjis 
Pradėtas kalbinis ir kultūrinis dalyvių pareng-
tumas. 
 
2019 m. spalis 
Sudalyvauta mokymuose Italijoje. Tęsiamas 

kalbinis parengimas. 

 
2019 m. lapkritis-gruodis 
Projektas ir jo veiklos viešinamos renginų 

metu, socialiniuose tinkluose, tinklapiuose. 

Baigiamas kalbinis pasirengimas. Pateikiamos 

dalyvių ataskaitos. 

Aurelija Leišienė, metodininkė — projekto vadovė 

Edita Giržadienė, metodininkė — projekto koordina-

torė 

Vilma Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja — narė 

Jurgina Simonavičienė, psichologė — narė. 

Narimantas Žalys, metodininkas — narys. 

Rasa Piežienė, direktorė.  

Erasmus+ projekto darbo grupė 

Tel. (8 41) 580813  
Mob. 8 675 24482 
e. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt 
Įmonės kodas 304626563 

Mus rasite čia: 


