
ERASMUS+

ĮPRASMINAME GYVENIMĄ, 
IŠLAISVINAME MINTIS

 Erasmus+ yra 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos  švietimo, mokymo ir sporto programa jaun-
imui. Erasmus+ programos tikslas – prisidėti prie 
,,Europa 2020” augimo, darbo vietų kūrimo, socialinio 
teisingumo ir integracijos strategijų plėtros. Programoje 
gali dalyvauti mokiniai, mokytojai, stažuotojai, sava-
noriai, jaunimo organizacijų vadovai ir neprofesionalių 
sporto organizacijų darbuotojai. Programa paremta 
prielaida, kad investicijos į švietimą ir mokymą yra 
būtinos norint ugdyti žmonių potencialą. 

 Erasmus+ programa suteikia galimybes 
įvairaus amžiaus žmonėms kurti, dalintis žiniomis bei 
sukaupta patirtimi skirtingų šalių institucijose ir or-
ganizacijose. Įgyvendinant programą siekiama moky-
mo ir mokymosi metodų gerinimo, naujų mokymo 
programų, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu 
dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo, aktyvesnio 
įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo. Tai, savo 
ruožtu, turėtų kelti Europos jaunimo švietimo, moky-
mo įstaigų darbo kokybę.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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MOBILUMAS:
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DUOK 5 SGĮD

DUOK 5 – SVEIKOS GYVENSENOS 
ĮRANKIŲ DĖŽUTĖ 

 

 DUOK 5 SGĮD yra dvejų metų 
(2017–2019 m.) tarpvalstybinis KA2 projektas, 
kuriame dalyvauja šalių partnerių mokyklos iš aštuonių 
valstybių.
 Projektą įgyvendinant tikimasi, kad moki-
niai  ugdys sveikos gyvensenos įpročius, susijusius su 
psichine, fi zine, ekologine ir saugumo gerove.
 Projekto  pagrindinis tikslas – socialinė 
mokinių integracija į mokyklos ir visuomenės gyvenimą, 
socialinių įgūdžių ir kompetencijų įgijimas, mokymosi 
galimybių plėtimas  ir mokytojų profesijos prestižo 
kėlimas.
 Projektas yra fi nansuojamas Europos 
Sąjungos fondų. 
 DUOK 5 SGĮD projektas yra iššūkis dabar ir 
galimybė ateityje. Iššūkis, nes projekte dalyvauja part-
neriai iš įvairių skirtingos kultūros ir savitas tradicijas 
turinčių šalių. Galimybė, nes projektas suteikia mokin-
iams galimybę susipažinti su svečių šalių kultūra, sus-
itikti su mokiniais iš projekto šalių partnerių, stiprinti 
integraciją, skatinti socialinį dialogą ir anglų kalbos 
vartojimą Europos lygiu.

Mobilumas 
skatina tarpkultūrinį 
dialogą, profesinį, 
asmeninį tobulėjimą, 
aktyvų pilietiškumą, 
paremtą mokinių ir 
mokytojų bendradarbia-
vimu, nepaisant jų turtinės 
padėties ar etninės kilmės. 
Projekto tikslas – ska-
tinant mokymąsi, anglų 
kalbos vartojimą, 
įtraukti mokytojus, 
mokinius, jų šeimas – 
visą mokyklos 
bendruomenę –
 į tarptautinį švietimą.

Projekto DUOK 5 SGĮD metu vyks 4 tarptautiniai mokyklų 
partnerių mokinių ir mokytojų susitikimai, skirti mokymui, 
mokymuisi, praktiniams užsiėmimams (LTTA), 
Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, Makedonijoje 
bei keturi tarptautiniai projekto susitikimai 
(TMP) mokytojams Lenkijos, Rumunijos, 
Lietuvos ir Turkijos 
mokyklose.
 



PARTNERIAI

MOKYKLOS PARTNERĖS
 

Lenkija: Adama Mickiewicza, 
Lubsko – co-ordinator school
Italija:  I. C. J. Stella Muro Lucano,
DptG.Deledda – Pescopag
Lietuva: Klaipėdos ,,Versmės” progimanazija
Makedonia: Hristijan Karposh – Kumanovo
Portugalija: Agrupamento de Escolas de Moure e 
Ribera do Neiva – Vila Verde
Rumunija: Scoala Gimnazia laIzbiceni – Izbiceni
Ispanija: CEIP Ciudad de Merida – Merida
Turkija: Jale Necdet Ozbelege Ilkokulu – Urla

SKLAIDA IR 
BENDRAVIMAS

 

 DUOK 5 SGĮD projektas, siekdamas 
užtikrinti geresnį švietimo ir mokymo įstaigų sektorių 
bendradarbiavimą, siūlo mokykloms partnerėms lais-
vos kaitos, mainų galimybę.
 Mokinių integracija, bendradarbiavimas 
ir dialogas DUOK 5 SGĮD projekte – svarbi grandis: 
mokinių darbas vertinamas, mokiniai turi jausti, 
kad jie – aktyvi projekto dalis. Įgytų žinių social-
izacija yra mokymosi proceso dalis, o bendruomenės 
pripažinimas yra paskata moki-niams siekti geriausių 
rezultatų.
 Informacijos apie visas projekto veiklas, 
susijusias su mokytojais, mokiniais, jų šeimomis, visa 
mokyklos bendruomene, išvykomis pas partnerius ki-
tose šalyse, sklaidai pasitelkiami įvairūs komunikacijos 
kanalai: mokyklos tinklalapis, mokyklos Facebook 
paskyra, projekto svetainė, tinklaraščiai ir eTwin-
ning. 
 Projekto veikla ir rezultatai skleidžiami 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

DUOK 5 – SVEIKOS 
GYVENSENOS ĮRANKIŲ 

DĖŽUTĖ

  KA2 PROJEKTAS

STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ MOKYK-
LOMS

„Versmės” progimnazija
I. Simonaitytės g. 2
Klaipėda, Lietuva

 

Mokyklos direktorė Gražina Pocienė

Projekto koordinatorė
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva

https://versme.klaipeda.lm.lt/

 
SKLAIDA IR BENDRAVIMAS 
 
 

DUOK 5 SG D projektas, 
siekdamasužtikrintigeresn švietimoirmokymo st
aig sektori bendradarbiavim ,si lomokykloms
partner mslaisvoskaitos, main galimyb . 
Mokini integracija, 
bendradarbiavimasirdialogasDUOK 5 SG D 
projekte – 
svarbigrandis:mokini darbasvertinamas, 
mokiniaiturijausti, kadjie –aktyviprojektodalis. 
gyt  

žini socializacijayramokymosiprocesodalis, o 
bendruomen spripažinimasyrapaskatamokiniam
ssiektigeriausi rezultat . 
 Informacijos apie visas projekto 
veiklas, susijusias su mokytojais, mokiniais, j  
šeimomis,visa mokyklos bendruomene, 
išvykomis pas partnerius kitose šalyse,sklaidai 
pasitelkiami vair s komunikacijos kanalai: 
mokyklos tinklalapis, mokyklos Facebook 
paskyra, projekto svetain , tinklaraš iai ir 
eTwinning. Projekto veikla ir rezultatai 
skleidžiami nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 
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