
Neformalusis suaugusiųjų švietimas 2019–2020 m.  

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas Trumpa anotacija  Autorius (Vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija) 

Saugojimo vieta (Ugdymo 

įstaigos pavadinimas, el. 

p., tel., svetainė, jeigu joje 

darbas patalpintas) 

1. Leidinys 

,,Strateginė 

partnerystė 

įgyvendinant 

dualinę 

sistemą“ 

Leidinyje pristatoma 

profesinio mokymo 

dualinė sistema, 

paremta Lenkijos, 

Vokietijos,Danijos, 

Lietuvos patirtimi.  

„Erasmus+“ 

strateginės 

partnerystės 

projekto 

,,Strateginė 

partnerystė 

įgyvendinant 

dualinę sistemą“ 

grupė  

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

 

2. Tyrimo ataskaita 

,,Požiūris į 

dualinę 

sistemą“ 

Atskleidžiamas požiūris 

ir pateikiamas 

profesinio mokymo 

sistemos vertinimas, 

paremtas  Lenkijos, 

Vokietijos, Danijos, 

Lietuvos tyrimo 

rezultatais. 

„Erasmus+“ 

strateginės 

partnerystės 

projekto 

,,Strateginė 

partnerystė 

įgyvendinant 

dualinę sistemą“ 

grupė  

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

http://dual.krzyzowa.org.p

l/images/produkty/O1LI.p

df 

3. 6 programų 

moduliai 

dualinės 

mokymo 

sistemos 

dalyviams 

Programos, skirtos 

profesinio mokymo 

sistemos dalyviams, 

įgyti žinių apie dualinę 

sistemą. 

„Erasmus+“ 

strateginės 

partnerystės 

projekto 

,,Strateginė 

partnerystė 

įgyvendinant 

dualinę sistemą“ 

grupė 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

http://dual.krzyzowa.org.p

l/images/produkty/O2LI.p

df 

4. Rekomendacijos 

dualinės 

sistemos 

įgyvendinimui 

Rekomendacijos, 

skirtos dalyviams apie   

dualinės sistemos 

įgyvendinimą. 

„Erasmus+“ 

strateginės 

partnerystės 

projekto 

,,Strateginė 

partnerystė 

įgyvendinant 

dualinę sistemą“ 

grupė 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

http://dual.krzyzowa.org.p

l/images/produkty/O4LI.p

df 

5. Mokymosi 

medžiaga 

suaugusiųjų 

švietėjui  

Medžiaga skirta 

suaugusiųjų švietėjams 

praktikams, dirbantiems 

su jaunimu, kaimo 

gyventojais, senjorais, 

skatinti pilietinį 

aktyvumą, asmeninį 

tobulėjimą ir socialinę 

„Erasmus+“ KA1 – 

mobilumo 

mokymosi tikslais 

projekto 

„Suaugusiųjų 

švietimo 

darbuotojų 

kompetencijų 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 
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įtrauktį. tobulinimas, 

vykdant socialiai 

pažeidžiamų 

suaugusiųjų 

asmenų švietimą“ 

rezultatas  

6.  Tyrimo ataskaita 

,,Suaugusiųjų 

mokytojų 

mokymosi 

poreikiai ir  

suaugusiųjų 

besimokančiųjų 

lūkesčiai“ 
 

Atskleidžiami  

suaugusiųjų mokytojų 

mokymosi poreikiai bei 

suaugusiųjų 

besimokančiųjų 

lūkesčiai, remiantis 

Lenkijos, Latvijos, 

Kroatijos, Švedijos, 

Lietuvos tyrimo 

rezultatais. 

„Erasmus+“ KA2 

projekto 

„Pedagogų 

kompetencijų 

stiprinimas vykdant 

suaugusiųjų 

švietimą“ grupė  

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

https://www.centras.anyks

ciai.lm.lt/n/wp-

content/uploads/Suaugusi

%C5%B3j%C5%B3-

%C5%A1viet%C4%97j%

C5%B3-

kompetencij%C5%B3-

vertinimo-tyrimo-

rezultatai-En.pdf 

7. Suaugusiųjų 

mokytojų 

kompetencijų 

ugdymo 

programa 

Suaugusiųjų mokytojų 

kompetencijų ugdymo 

programa, skirta 

pedagogams, 

dirbantiems su 

suaugusiais. 

„Erasmus+“ KA2 

projekto 

„Pedagogų 

kompetencijų 

stiprinimas vykdant 

suaugusiųjų 

švietimą“ grupė  

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

 

8. Stažuotės 

„Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimas, 

Estijos patirtis“ 

aprašymas 

Pristatoma Estijos 

švietimo sistema, 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, 

Vandros gimnazijos 

geroji darbo patirtis 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė Daiva 

Žiogienė 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 

 

9. Stažuotės 

„Olandijos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

kokybės 

vertinimas“ 

aprašymas 

Pristatoma Olandijos 

ankstyvojo vaikų 

ugdymo ir priežiūros 

sistema, veiklos 

vertinimo procedūros 

bei instrumentai. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos 

metodininkė Daiva 

Žiogienė 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. p. 

anyksciuspt@gmail.com, 

tel. (8 381) 58 142, mob. 

+370 607 49 951 
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