
RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

 

MOKYTOJŲ DALYVAVIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTE 

TVARKOS APRAŠAS 

  

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos Mokytojų dalyvavimo “Erasmus+” 

programos mobilumo projekte tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Europos 

Atrankos komisijos „Erasmus+“ programos mobilumo projektų (toliau – mobilumo projektas) 

administravimą ir finansų tvarkymą apibendrinančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės 

aktais ir reglamentuoja Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

mokytojų dalyvavimo mobilumo projekte tikslus, mobilumų organizavimo eigą, dalyvių 

įsipareigojimus, projekto dalyvių atsiskaitymą. 

2.  Mobilumo projektų atrankai buvo pateikta programos “STEAM. Kaip pasiekti 

sėkmę?” paraiška. Šia programa siekiama skatinti tarptautinį mobilumą įgyjant naujų kompetencijų, 

kurios padidina pedagogų asmeninį bei įstaigos veiklos tobulėjimą. 

3. Rengiamo mobilumo projekto pobūdis: 

3.1. nuotolinė komunikacija ir konsultacija su kursų organizatoriais – projekto partneriais 

užsienio valstybėje (Ispanijoje); 

3.2. vizitai į priimančią organizaciją; 

3.3. projekto dalyvių dalyvavimas mokymuose; 

3.4. projekto dalyvių mokymosi rezultatų analizė, aptarimas; 

3.5. gerosios patirties sklaida, vykdoma Progimnazijos bendruomenėje, socialiniame 

tinklalapyje, rajono žiniasklaidoje, rajono ir respublikos konferencijose. 

4. Rengiamo mobilumo projekto paskirtis – pedagogų mobilumas. Mobilumo projektas – 

tai galimybė vykti į ispanų mokymo organizaciją ESMOVIA, siekiant: 

4.1. tobulinti pedagogų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, susipažinti su užsienyje 

taikomomis alternatyviomis ugdymo priemonėmis, tikslingų metodų panaudojimą; 

4.2. asmeninės mokinio ūgties plėtojant STEAM modelį; 

4.3. susipažinti su Ispanijos mokymo proceso organizavimu, mokinių ugdymu, jų 

motyvavimu; 

4.4. susikurti metodinius instrumentus, kurie padės koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą, 

didins mokymosi prieinamumą įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams;  

4.5. įgyti naujos patirties, žinių ir gebėjimų, padėsiančių formuoti asmenybę, gebančią 

konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybiškai spręsti problemas, analizuoti bei įvertinti 

savo veiklą ir jos rezultatus; 

4.6. padidinti mokinių akademinius pasiekimus. 

5. Mobilumo projekto dalyviai – Progimnazijos 6 pedagogai. 

6. Mobilumo projekto įgyvendinimo trukmė - 16 mėnesių (nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 

2021 m. spalio 31 d.). 

7. Projekto biudžetas: 

7.1. mobilumo projekto dotacijos dydis:  12072,00 eurų; 

7.2. mobilumo projekto biudžetas derinamas su projekto tikslų siekimu, projekto veiklomis 

ir ištekliais, darbo mobilumų metu organizavimu ir kitais projekto procesais; 

7.3. mobilumo projekto išlaidas sudaro vienkartinės išmokos, skiriamos mobilumo 

projekto dalyvio kelionei (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę) ir gyvenimui (gyvenimo lėšų 

dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas) bei kursų, kuriuos organzuoja 

priimančioji organizacija (ESMOVIA), mokesčiai; 

7.4. už biudžeto panaudojimą ir suplanuotų projekto veiklų vykdymą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuojanti projekto įgyvendinimą. 

8. Mobilumo projekto vizitai: 

8.1. mobilumo projekto dalyvių vizitų datos nustatytos pagal programų mokymo grafiką; 



8.2. mobilumo projekto dalyvių vizitus organizuoja, jų veiklų tvarkaraščius derina 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuojanti projekto įgyvendinimą;  

8.3. mobilumo vizito trukmę sudaro 4 mokymų dienos bei 1 darbo vizito diena Ispanijos 

mokykloje, papildomai skiriamos 2 dienos nuvykimui ir parvykimui; 

8.4. priimančioji institucija – mokymo organizacija ESMOVIA Ispanijoje. 

9. Mobilumo projekto dalyvių atsiskaitymas:  

9.1. mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija išduoda 

mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo 

įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas; 

9.2. mobilumo projekto dalyviai apie pasiektus rezultatus parengia mobilumo vizito 

pristatymą per mėnesį nuo įvykusio mobilumo vizito; 

9.3. gerosios patirties sklaida vykdoma vedant atviras ir integruotas pamokas, dalyvaujant 

rajono ir/ar respublikos konferencijose, rajono metodiniuose būreliuose, metodinėse dienose, 

diskutuojant su mokyklomis – partnerėmis; 

9.4. informacija apie projektą pateikiama Progimnazijos ir vietos bendruomenės nariams 

Progimnazijos internetiniame puslapyje bei socialiniame tinklalapyje, rajono žiniasklaidoje, 

Švietimo mainų paramos fondo svetainėje, "Švietimo naujienų" socialiniame tinklapyje, 

skaitmeninių mokymo priemonių elektroninėje erdvėje "Ugdymo sodas"; 

9.5. projekto įgyvendinimo rezultatai skelbiami mokinių tėvų susirinkimų ar 

bendruomeninių renginių metu, organizuojant virtualią fotoparodą "Indigo mieste", kūrybines 

dirbtuves mokiniams ir jų tėvams, leidžiant informacinius bukletus. 

10. Įvykus force majour aplinkybėms, komunikuojant su Lietuvos Švietimo mainų 

paramos fondu bei priimančiąja organizacija, projekto įgyvendinimo trukmė nukeliama, bet ne 

ilgiau nei iki 2023 m. birželio 1 d. 

 

  


