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PARAIŠKŲ TEIKIMO DATOS 

Dalyvavimo „Nordplus“ programoje privalumai: 
 

 Paprastas paraiškų teikimo procesas ir projektų administravimas; 

 Praktika/pirmas žingsnis ruošiantis pradėti „Erasmus+ “ projektą; 

 Bendradarbiavimas su pažangiomis švietimo srityje Šiaurės ir 
Baltijos šalimis; 

 Bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimas. 
  
„Nordplus“ programa siūlo finansavimą projektams ir mobilumo veik-
loms. Programos tikslas - stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradar-
biavimą švietimo srityje. Galutinis paraiškų teikimo terminas yra 2017 
kovo mėn. 1 d. Programos gyvavimo metu buvo įgyvendinta nemažai 
projektų, kurie prisidėjo prie profesinio orientavimo plėtros Šiaurės ir 
Baltijos šalyse, su kuriais galite susipažinti „Nordplus“ projektų duo-
menų bazėje.  

Kviečiame susipažinti su Europos Komisijos paskelbtu kvietimu teikti 
paraiškas „Erasmus+“ programos veikloms, kurios vyks 2017 metais. 
Oficialų kvietimą teikti paraiškas  ir programos vadovą rasite čia. 
 

 Pirmasis paraiškų teikimo terminas Mobilumo mokymosi  
(kvalifikacijos kėlimo) tikslais projektams (KA1) Švietimo ir 
mokymo srityje jau 2017 m. vasario 2 d. 13.00 val.  

 

 Paraiškų teikimo terminas Strateginių partnerysčių projektams 
(KA2) Švietimo ir mokymo srityje yra 2017 m. kovo 29 d. 13.00 
val. 

Daugiau informacijos: www.erasmus-plius.lt  

„eTwinning“ ir „Erasmus+“ projektas  pavadinimu „APPLES“ yra 
skirtas karjeros planavimo temai. Šio projekto atsiradimą lėmė noras 
padėti mokiniams pamatyti platesnes ateities įsidarbinimo galimy-
bes.  
 
Projektu siekiama tobulinti mokinių verslumo, IKT, lyderystės ir 
kalbines kompetencijas, kurios yra svarbiausios šiuolaikiniame vis 
globalesniame darbo pasaulyje. Projekto esmė yra sukurti virtualią 
tarptautinę įmonę ir pasiskirsčius vaidmenimis tarp partnerių 
(mokinių), ją efektyviai valdyti.  
Š 
ios veiklos metu planuojama sustiprinti mokinių pasitikėjimą savi-
mi, taip pat prisidėti prie jų asmeninio augimo per bendradarbiavi-
mą, efektyvų komunikavimą, inovacijų ir iniciatyvų diegimą, atsa-
komybių bei lyderystės vaidmens prisiėmimą ir kitų karjeros valdy-
mo kompetencijų ugdymą.  
S 
u projekto rezultatais kviečiame susipažinti čia. 

„ETWINNING” IR „ERASMUS+”  
PROJEKTAS PAVADINIMU “APPLES” 

KODĖL VERTA PRISIJUNGTI PRIE 
„NORDPLUS” PROGRAMOS  
DALYVIŲ PATIRČIŲ STALO? 

KOKYBIŠKIO PROJEKTO LINK... 

Ieškote būdų, kaip paįvairinti savo pamokas ar sudaryti sąlygas moki-
niams praktiškai pritaikyti klasėje įgytus įgūdžius? O gal planuojate 
tarptautinių mainų veiklą, bet pradėti norėtumėte nuo virtualios? Šis 
leidinys kaip tik jums!  
 
Programos „eTwinning“ ambasadoriai Lietuvoje dalinasi patarimais bei 
patirtimi, kaip žengti pirmuosius žingsnius programoje, kaip susirasti 
patikimus partnerius bei pradėti projektą ir kaip saugiai bei efektyviai 
naudotis įvairiais portalo bei internetiniais įrankiais įgyvendinant tarp-
tautinius mokyklinius projektus.  
 
Žiūrėkite vaizdo pamokas, klausykitės patyrusių ambasadorių patarimų, 
atkreipkite dėmesį į svarbiausius dalykus, pasinaudokite kitų jau išban-
dytomis idėjomis ir pasisemkite įkvėpimo naujai patirčiai su mokiniais! 
 
Leidinį rasite čia: http://www.etwinning.lt/files/metodine_medziaga/
Nuo_registracijos_iki_projekto.pdf  
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Keliaujant savo tikslo link visuomet svarbu turė-
ti patikimą palydovą, patarėją. Būtent toks ir yra 
rudenį „Euroguidance“ projekto parengtas 
įrankis „Mobilumo gidas“.  
 
Tai interaktyvi, gausi informacijos, patarimų, 
testų ir žaidimų priemonė, kuri padės sėkmingai 
organizuoti jūsų asmenines keliones mokymosi, 
praktikos ar stažuotės tikslais. 

Kviečiame apsilankyti atsinaujinusioje „Euroguidance“ svetainėje. 
Interaktyvūs testai, leidiniai, žaidimai ir dar daugiau - tiems, kas ren-
kasi karjeros kelią; metodinė medžiaga, teisinė informacija, kvalifika-
cijos kėlimo galimybės ir kt. – karjeros konsultavimo specialistams. 
 
Prisijunkite ir prie „Euroguidance Lietuva“ Facebook bendruomenės 

 
  
 

Jei turite klausimų, pasiūlymų, rašykite el. paštu euroguidance@smpf.lt 

KITOS NAUJIENOS IR AKTUALIJOS 

KĄ REIKIA ŽINOTI VYKSTANTIEMS Į 
TARPTAUTINĮ MOBILUMĄ 

MES ATSINAUJINOME! 

„EPALE“ PLATFORMA–  
KUO JI NAUDINGA KARJEROS  
KONSULTANTAMS 

Ši medžiaga parengta “Erasmus +” programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Medžiaga atspindi jos 

rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turi-

nį ir galimą panaudojimą. 

NAUJI „EUROPASS“ CV ĮRANKIAI 
DARBDAVIAMS 

Europos Komisija parengė dvi naujas priemones, kurios palengvina 
naujų darbuotojų atranką ir CV duomenų apdorojimą: 

 „Europass CV Select“ – priemonė, į kurią tiesiog įkėlus visus 
gautus kandidatų „Europass“ CV, gaunama viena „Excel“ lentelė 
su visais susistemintais duomenimis. 

 „Europass CV Connect“ – priemonė, sujungianti įmonės persona-
lo duomenų bazę su „Europass“ CV ir taip palengvinanti persona-
lo specialistų darbą. 

Daugiau sužinokite: www.europass.lt  

„Epale“ - tai gausus informacijos aruodas, kur kiekvienas specialistas 
gali rasti svarbios ir naudingos informacijos savo tiesioginiam darbui 
bei asmeninių kompetencijų tobulinimui.   
 
Šioje platformoje galima naudotis biblioteka, kurioje gausu įvairių 
šaltinių, metodinės medžiagos, aktualių naujienų iš Lietuvos ir visos 
Europos. Taip pat galima rasti informacijos apie vykstančius rengi-
nius, kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie gali būti ir mokami, ir 
nemokami.  
  
„Epale“ platforma suteikia galimybes naudojantis partnerių paieškos 
sistema rasti partnerius tarptautinei veiklai. 
Nuorodą į platformą galite rasti čia.  
Nuorodą į Lietuvos „Epale“ Facebook svetainę galite rasti čia.  

AKTUALI MOKYMOSI FORMA—
MOKYMASIS DARBO VIETOJE 

Tarptautinio projekto „Thematic Network Work-based learning and 
apprenticeship (NetWBL)“ metu sukurtoje elektroninėje platformoje 
(www.wbl-toolkit.eu) rasite naudingos  karjeros specialistams infor-
macijos, susijusios su Mokymosi visą gyvenimą ir „Erasmus+“ pro-
gramų geriausiais projektų  rezultatais mokymosi darbo vietoje tema.  

NACIONALINIŲ „ECVET” EKSPERTŲ 
KONSULTACIJOS PROFESINIO MOKY-
MO INSTITUCIJOSE 

Siekiant kokybiško mobilumo įgyvendinimo profesinio mokymo 
institucijoje nacionalinių „ECVET“ ekspertų komanda konsultuoja 
šalies profesinio mokymo paslaugų teikėjus.  
 
Konsultacijų metu susipažįstama su institucijų „ECVET“ taikymo 
patirtimi, išklausomi profesijos mokytojų, projektų vadovų ir kitų 
suinteresuotų asmenų (administracijos, karjeros specialistų) poreikiai 
siekiant aktyviau naudoti „ECVET“ elementus mobilumo projektuo-
se ar mokymosi visą gyvenimą plotmėje, aptariami praktiniai šios 
sistemos principų taikymo aspektai, teikiama pagalba rengiant 
„ECVET“ mobilumo dokumentus ir t. t.  
 
Nacionalinių „ECVET“ ekspertų kontaktus galima rasti čia: http://
smpf.lt/lt/vykstantys-projektai/ecvet/ecvet-ekspertai.  
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