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aš - Tavo kolega, socialinį darbą dirbantis darbuotojas. Nuolat

patiriu be galo įdomų, uždegantį ir nepakartojamą tarptautinio

mokymosi malonumą. Noriu šiuo malonumu pasidalinti ir su Tavimi.

Noriu parodyti, kokios galimybės ir nauji iššūkiai Tavęs laukia, jei

nuspręstum dalyvauti tarptautinėje mokymosi veikloje. 

Jei pasiryši žengti šiuo keliu, Tu įgysi naujų profesinių žinių,

patirties, išminties, sugriausi mitus, patobulėsi asmeniškai, atrasi

naujas kompetencijas.

Jei esi „žalias“ ir neturi patirties, ar turi „neigiamą“ tarptautinio

mokymosi patirtį - skaityk šį vadovą. Kilus klausimams visada gali

kreiptis į labiau patyrusius kolegas, kurių kontaktus rasi šiame

vadove. 

LABAS,
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Kodėl šis vadovas skirtas būtent Tau?

Čia savo patirtimi dalinasi socialiniai darbuotojai, dirbantys su

asmenimis, turinčiais intelekto negalią ir turintys tarptautinio

mokymosi patirties. 

Čia rasi tikras, gyvenimiškas istorijas, įvairius iššūkius, kuriuos

patyrę ir sėkmingai įveikę darbuotojai savo patirtimi dalinasi

būtent su Tavimi. 

Visa tai skirta Tau, jei domiesi naujomis galimybėmis, nori tobulėti,

praturtinti savo veiklą ir įgyti naujų žinių bei kompetencijų. 

Tai Tavo šansas kurti socialinio darbo ateitį, kuri bus inovatyvi ir

unikali. 

Čia Tu esi pats svarbiausias, o Tavo pasirinkimai gali pakeisti

žmonių gyvenimus, su kuriais Tu dirbi ir kuriems esi labai

reikalingas.



Iš tikrųjų gyvenime nėra mažų ar didelių dalykų. 

Visa yra vienodai reikšminga, visa lygiai didu. 

 Oscar Wilde

 Ar Tau patinka keliauti ir pažinti naujas šalis, kultūras ir praplėsti

savo akiratį?

 Ar Tu nori jaustis naudingas, reikalingas ir svarbus savo

organizacijoje?

 Ar Tu pasiruošęs tobulinti savo profesionalumą ir įgyti naujų

žinių, patirties bei kompetencijų?

O dabar atsakyk sau į šiuos tris klausimus?

1.

2.

3.

Jei nors į vieną klausimą atsakei „TAIP”  - Tu esi pasiruošęs leistis į

žinių ir naujų galimybių, savęs pažinimo ir tobulėjimo kelionę. Jei

suabejojai - nenusimink. Kai perskaitysi šį vadovą galėsi grįžti čia ir iš

naujo atsakyti į šiuos svarbius klausimus. 
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MITAI, BAIMĖS 

IR JŲ PANEIGIMAS

Mokymasis tarptautiniu lygmeniu Tau skamba kaip neįmanoma

misija? 

Galbūt Tu susidūrei su dvejonėmis, abejonėmis ir klausimais: kaip

aš ten nuvyksiu, ar pritapsiu, ar pavyks man susikalbėti ir suprasti,

ką man pasakys kiti.

Dabar atsikvėpk, nes pasidalinsiu pačiais populiariausiais mitais,

kurie lydi pirmą kartą keliaujančius. 
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Gali pasinaudoti savo išmaniuoju telefonu, kuriame rasi vertėjo

programėlę.

Su aplinkiniais gali komunikuoti ir ženklų kalba.

Būk drąsus ir nebijok pasakyti, jog nesupranti. Visi geranoriškai

Tau pakartos dar kartą.

Nemoku užsienio kalbos
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Iš anksto susiplanuok kelionės maršrutą.

Stebėk aplinką ir vadovaukis informaciniais ženklais bei

nuorodomis.

Naudokis GOOGLE MAPS ir GPS programomis.

Turėk popierinį žemėlapį.

Nebijok paklausti ir paprašyti aplinkinių pagalbos.

Nesugebėsiu orientuotis nepažįstamoje aplinkoje
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Projektuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės.

Tavo amžius ir gyvenimo patirtis gali būti privalumas.

Niekada nevėlu mokytis ir įgyti naujų patirčių.

Neformalus mokymasis vyksta visą gyvenimą.

Aš per senas dalyvauti projektuose

Identifikuok tai, kas sukelia nepasitikėjimą.

Niekada neliksi vienas, organizatoriai visada Tau padės.

Negalvok, kad Tu tik vienas „žalias”.

Nenuvertink savo turimos patirties, galbūt kažkam tai bus labai

naudinga.

Įsivardink savo stiprybes.

Nepasitikiu savo jėgomis  



Įtikink šeimą, kad kai Tu laiminga/as – jie irgi laimingi.

Įrodyk šeimai, kad žinios ir kompetencijos šiandien padeda

išsilaikyti darbo rinkoje.

Išvažiavęs aplankyk savo emigravusius giminaičius ir abiems

pusėms parvežk lauktuvių ir linkėjimų.

Leisk Tavo kate ar šuneliu pasirūpinti geriausiam draugui ar

kaimynui.

Jiems irgi kartais reikia terapijos bei nuostabios kompanijos.

Patikėk - visi žmonės myli gyvūnus, ne Tu vienas.

Šeima manęs niekur neišleis, nors aš ir norėčiau
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Skristi lėktuvu, kaip važiuoti autobusu. Svarbu prisisegti saugos

diržą.

Yra tik viena tikimybė iš 40 mln., kad Tu arba bet kuris kitas

žmogus pasaulyje žus lėktuvo katastrofoje.

 Kiekvieną dieną lėktuvais skrenda milijonai žmonių.

Lėktuvo įgulos darbas nepriekaištingas, o atsakomybė tikrai

didelė. Jie irgi nori jaustis saugūs.

Pripažink savo baimę. Jei jauti gėdą dėl savo baimės ir ją slėpi,

tai tik apsunkina padėtį. 

Pasirink norimą sėdėjimo vietą. Patariama rinktis vietą arčiau

išėjimų. Tikėtina, kad tuomet jausies daug ramiau.

Užsiimk malonia veikla. Tai bus knyga, muzikos grotuvas ar

pagalvė – visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad skrydžio metu

gerai praleistum laiką.

Bijau skristi lėktuvu



Kvėpuok. Apimti baimės žmonės kartais būna tokie įsitempę, jog

pamiršta kvėpuoti. Vienas elementarus nusiraminimo būdas yra

sąmoningas kvėpavimas: kiek įmanoma lėčiau įkvėpk pro nosį ir

iškvėpk per burną. Kvėpavimas veikia raminančiai, nes dėmesys

perkeliamas nuo baimės ir sukoncentruojamas į gilų kvėpavimą.
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Pasiimk savo pagalvę – tą, ant kurios miegi namuose. Sava

pagalvė – žingsnis gero miego link. Jei neturi namais kvepiančios

pagalvės dėl bagažo ribojimo, pasiimk kažką mielo iš namų.

Prieš miegą veik tai, ką esi įpratęs veikti namuose. Išgerk puodelį

arbatos, paskaityk knygą, peržiūrėk naujienas internete ar

tiesiog paklausyk ramios muzikos. Rutina, įprasta namuose,

padės geriau miegoti ir svetimoje vietoje.

Venk triukšmo – jokia gėda eiti miegoti su specialiomis

ausinėmis ar ausų kištukais. Svetimi, namuose neįprasti, garsai

iš gatvės gali trikdyti.

Negaliu užmigti svetimoje vietoje (viešbutyje)



Mitus kūrė pirmykštė žmonija, mitus kuriame ir šiandien. Ar Tu

tiki, kad šiandienos mitais žmonija tikės ir po 100 metų? 

Įdomu, kokia transporto priemone žmonės bijos keliauti po 5000

metų. 

Ar dar kažkas baugina? 

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos

centro komandą: Justiną, Reginą, Vilmą, Dianą.

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com
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https://pjdc.lt/


Ar kada patyrei jausmą, kad nerandi atsakymo į labai rūpimą

profesinį klausimą? Ar diskutuodamas su kolegomis nesužinojai

naujausio socialinio darbo metodo? Ar kartais norisi paskaityti

tikrai kokybišką gerosios patirties istoriją?  Ar norėtum sužinoti,

kaip kolegos tau rūpimą problemą sprendžia Italijoje, Austrijoje ar

Švedijoje?

Jei nors į vieną iš šių klausimų atsakei taip – aplankyk EPALE

platformą.

EPALE yra daugiakalbė, atviros narystės Europos bendruomenė,

vienijanti specialistus, dirbančius su suaugusiais asmenimis –

suaugusiųjų pedagogus ir instruktorius, konsultacijas ir pagalbą

teikiančius darbuotojus, tyrėjus ir mokslininkus, politikos

formuotojus ir kitus.

EPALE jungia daugiau nei 38 šalių profesionalus. Prisijunk ir Tu!

SUSIPAŽINK SU „EPALE“ 

IR TAPK 

BENDRUOMENĖS NARIU
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https://epale.ec.europa.eu/en


Galėsi sekti aktualias naujienas, naujausią informaciją apie

renginius ir kitas veiklas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos

sąjungos šalyse. Čia skelbiami kvietimai į seminarus, diskusijas,

darbo grupes.

Semsiesi įkvėpimo iš tinklaraščių, istorijų ir bendruomenės

įžvalgų. Šios istorijos įkvepiančios ir motyvuojančios. Čia

paskaityk vieną iš jų.

Turėsi nemokamą prieigą prie profesiniam tobulėjimui skirtų

internetinių mokymų. Mokymus galima rasti skirtuke „Mokytis”.

Čia talpinami: 

OERs - atvirieji švietimo ištekliai. Tai lengvai prieinama

mokomoji medžiaga, kuri parengta įvairiu formatu. Ją galėsi

lengvai pritaikyti, atsižvelgiant į savo konkrečius poreikius.

MOOCs - atviri internetiniai mokymosi kursai. Čia

nemokamai galėsi naudotis duomenų baze, konkrečiomis

suaugusiųjų švietimo temomis, keistis nuomonėmis ir

patirtimis.  

Kodėl verta prisijungti prie EPALE?
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https://epale.ec.europa.eu/lt/newsroom
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/jolita-kavaliauskiene-lygios-galimybes-visiems-sportuojantiems


Naudosiesi gerųjų praktikų ištekliais, kad patobulintum kasdienį

darbą su tiksline grupe. Čia paskaityk publikaciją apie įtraukiąją

kalbą.

Reklamuosi savo turinį (straipsnius) ir galėsi dalytis savo

nuomone svarbiausiais klausimais. Čia gali sužinoti apie

skaitmeninius sprendimus socialiniame darbe.               

Rasi partnerių ir naujų galimybių Erasmus+ projektams. Kaip juos

surasti? Čia gali pasidomėti.

Labai svarbu socialiniame darbe ne tik imti, bet ir duoti. EPALE

platformoje gali dalintis savo gerąja patirtimi ir tapti EPALE

andragogu. Per metus platformoje pasidalinęs trimis publikacijomis,

gausi EPALE andragogo pažymėjimą, įrodantį Tavo kompetenciją.

Tai svarbus rodiklis atestuojantis ir įgyjant kvalifikacinę kategoriją. 
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Gerosios patirties istorija

Jolanta – EPALE andragogė teigia, jog tai puikus įrankis asmeniniam

ir profesiniam tobulėjimui.

https://epale.ec.europa.eu/en/node/308877
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/skaitmeniniai-sprendimai-socialiniame-darbe
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/erasmus-erdve-epale-platformoje-kaip-tai-veikia


Kaip prisijungti prie „EPALE“?

Registracija - paprasta kaip vienas - du - trys.

 

 Žingsnis.  Paspausk nuorodą ,,Sukurti paskyrą’’.

 Žingsnis. Atsivėrus registracijos anketos pildymo langui

užpildyk visus anketos laukelius. Baigęs pildyti anketą, įrašyk

CAPTCHA kodą, skirtą apsaugai nuo automatinės robotų

registracijos. Paspausk nuorodą  Kurti naują paskyrą. 

 Žingsnis. Tolesnės instrukcijos bus išsiųstos tavo elektroninio

pašto adresu. 

1.

2.

3.

Sveikas prisijungęs prie tarptautinės mokymosi bendruomenės!
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Turi klausimų dėl „EPALE"? 

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos

centro komandą: Jolantą, Jolitą ir Aurimą

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

Kas yra EPALE? Tai šių vardų trumpinys: Eglė, Petras, Aistė, Lina,

Elena.. Taip, tai kiekvienas iš mūsų, kuris nori mokytis ir tobulėti.

Ar čia yra ir Tavo vardas?

Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis

veržimasis į priekį. 

E. Zolia
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https://pjdc.lt/


Girdėjai, kad mokytis ir klausytis įvairių kursų galima ir virtualiu

būdu? Esi išbandęs tarptautinius virtualius mokymus ar

seminarus? Jei Tavo atsakymai į šiuos kelis klausimus yra

neigiami, norėčiau Tave paskatinti tai padaryti!

Virtualusis mokymasis yra labai patogu, nes Tau nereikia vykti į

kitą šalį, miestą ar įstaigą. Tu gali klausytis Tave dominančius

tarptautinius seminarus, mokymus ar kursus Tau patogioje

vietoje - kad ir namie ant sofos. Taip pat nereikia krautis

lagaminų, pirkti kelionės bilietų ar praleisti keletą dienų

keliaujant. Viskas ko Tau reikia, tai gero interneto ryšio ir išorinių

priemonių, tokių kaip: kompiuteris, planšetė ar telefonas.

Šiuolaikiniame pasaulyje tai taip paprasta ir patogu! 

Virtualusis mokymasis turi ir kitų pliusų. Šis mokymosi būdas yra

labai lankstus ir prisitaikantis prie įvairių situacijų pasaulyje, net

ir pandemijos sąlygų. 

DALYVAUK 

TARPTAUTINIUOSE MOKYMUOSE 

VIRTUALIAI

17



Viena iš virtualaus mokymosi platformų yra MOOC. Tai yra

internetinių kursų platforma, kurioje gali užsiregistruoti visi

norintys išmokti, pagilinti ar įgyti naujų žinių. Milijonai žmonių

visame pasaulyje naudoja MOOC, norėdami mokytis dėl įvairių

priežasčių, įskaitant: karjeros plėtrą, karjeros keitimą,

pasirengimą darbui, papildomą mokymąsi, mokymąsi visą

gyvenimą ir kt. 

Nuotoliniai kursai. Čia skelbiamas tarptautinių nuotolinių kursų

katalogas. Gali rasti Tau tinkamą temą. Siūlau atkreipti dėmesį į

temas skyriuje įtrauktis ir įvairovė  (angl. – inclusion and

diversity courses). Čia tikrai rasi temų susijusiu su socialiniu

darbu.

Mokymuisi gali naudoti atviruosius švietimo išteklius  (angl. -

OER) – tai lengvai prieinama mokomoji medžiaga, kurią galima

naudoti mokymosi tikslais. Medžiaga yra parengta įvairiu

formatu, todėl ją galima lengvai pritaikyti ir integruoti,

atsižvelgiant į konkrečius poreikius. Pavyzdžiui,  čia gali skaityti

knygas apie socialinio darbo naujoves ar pasirinkti anglų kalbos

mokymąsi čia ar kitose svetainėse. Naudojant OER mokytis

galima įvairiomis Tave dominančiomis temomis.

Galimi formatai
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Trukmė

Virtualių mokymų, kursų ar seminarų trukmė priklauso nuo jų

organizatorių. Mokymasis pagal pasirinktą kursą gali trukti nuo 1

val. iki kelių mėnesių. Taip pat Tu pats gali rinktis kiek laiko per

dieną nori skirti savo žinių stiprinimui.

https://www.erasmustrainingcourses.com/course-catalogue.html
https://opensocialwork.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


Gerosios patirties istorija

Jaunuolių dienos centro vykdomo projekto “DDSkills: Socialinių

darbuotojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas” metu projekto

dalyviai naudojasi MOOC. Kaip vyksta projekto veiklos

naudojantis šia platforma? 

Projekto dalyviai prisijungę prie MOOC platformos ir pasirinkę

virtualius projekto partnerių paruoštus mokymus, klausosi

mokomosios medžiagos vaizdo įrašų ar pristatymų formatu, o

įgytas žinias pasitikrina išspręsdami paruoštus testus. Tai labai

patogu, kadangi gali planuotis savo laiką ir mokytis bet kuriuo

metu, bet kurioje vietoje. 

Smalsu kaip atrodo ši platforma? Nori išbandyti save virtualiame

mokyme? Nori išgirsti ir sužinoti kokius metodus ir priemones

naudoja kiti socialiniai darbuotojai visame pasaulyje? Išbandyti

MOOC platformą gali čia. 

prisiregistruoti prie platformos, 

sekti Tave dominančias temas, 

pasirūpinti reikalingais išoriniais ištekliais (kompiuteriu,

internetu ir kt.).

Sąlygos

Norint pasiekti kuo platesnį ir įvairesnį virtualių mokymų, kursų ar

seminarų spektrą, Tu turi: 
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https://www.mooc-list.com/tags/social-work


Viena seniausių nuotolinio mokymo formų, Europoje žinoma jau

nuo 1840 metų, buvo mokymas susirašinėjant.

Turi klausimų dėl Tarptautinių virtualių mokymų?

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos centro

komandą: Juliją ir Giedrę 

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com
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https://pjdc.lt/


Nusibodo kasdieninė rutina? Norisi kažko naujo, neatrasto,

unikalaus? Esi pasiryžęs mokytis ir įgyvendinti naujoves savo

organizacijoje? Gali pabandyti tai padaryti!

Erasmus+ programa suteikia tarptautinio mokymosi galimybes

socialinį darbą dirbantiems darbuotojams.

Tu turi galimybę tam tikrą laikotarpį stebėti darbą, dalyvauti

profesinio tobulinimosi kursuose arba specialiuose

kompetencijos gerinimo renginiuose užsienyje.

Tokia patirtis ir mainai gali padėti tobulinti kalbų įgūdžius, įgyti

daugiau žinių apie kitos šalies kultūrą, taip pat suteikia galimybę

naujai pažvelgti į socialinio darbo praktiką ir metodus.

  MOKYKIS 

INDIVIDUALIAI 

KITOJE ŠALYJE

21



Darbo stebėjimas. Dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį

priimančioje organizacijoje kitoje šalyje, siekiant išmokti

naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegas,

ekspertus ir praktikuojančius priimančiosios organizacijos

specialistus jų kasdieniame darbe ir su jais bendraudami.

Mokymų užduotys. Dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį

mokydami besimokančius asmenis priimančiojoje

organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir

dalijantis žiniomis su kolegomis.

Kursai ir mokymai.  Dalyviai gali dalyvauti struktūruotuose

kursuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos teikia kvalifikuoti

specialistai ir kurie grindžiami iš anksto nustatyta mokymosi

programa ir rezultatais. 

Galimi formatai:
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Sąlygos

Kad galėtum mokytis užsienio organizacijoje pagal programą

Erasmus+, Tavo organizacija turi pateikti paraišką dalyvauti

judumo (mobilumo) projekte.

Trukmė

Darbo stebėjimas (2–60 d.)  

Mokymo užduotys (2–365 d.)  

Kursai ir mokymas (2–10 d.)
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Dabar mūsų įstaigoje visa informacija, tvarkaraščiai, skelbimai,

meniu, tvarkos ir taisyklės yra publikuojami lengvai skaitoma ir

suprantama kalba. 

Jaunuolių dienos centre paslaugų gavėjai išsirinko  Tarybą,

kurioje sprendžia aktualius klausimus. 

Pati didžiausia inovacija, kurią parvežiau į savo organizaciją –

darbinių įgūdžių ugdymo veikla. Įkūrėme „Darbo studiją“,

kurioje paslaugų gavėjai mokosi  realių darbo įgūdžių.

Gerosios patirties istorija

Aš Aistė. Prieš keletą metų dalyvavau darbo stebėjimo vizite

Islandijoje. Visi žinome, kad Islandija turi didelę darbo patirtį su 

 asmenimis, turinčiais  intelekto negalią. Tai, ką pamačiau, mane

labai sužavėjo ir nustebino. 

Į savo organizaciją parvežiau nemažai naujovių, kurias sėkmingai

pritaikiau kasdieniame darbe:

Negaliu pasakyti, kad šis kelias buvo lengvas. Reikėjo daug

pastangų keičiant aplinkinių nuomonę. 

Ir šiai dienai jau matome rezultatą –  asmuo, turintis intelekto

negalią, pasiruošęs dalyvauti atviroje darbo rinkoje.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti Tavo kelionės ir pragyvenimo buvimo

užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę paramą

dalyvaujančioms organizacijoms.
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Kaip pateikti paraišką ar rasti tinkamą projektą

Negali dotacijos prašyti tiesiogiai, kaip individualus asmuo.

Paraišką gali teikti Tavo įstaiga arba kuri nors kita organizacija

partnerė, kuri pakviestų Tavo įstaigą dalyvauti projekte, kaip

partnerę.

Kaip Tau rasti tinkamus mokymus ir seminarus ?

Tai gali padaryti ir savarankiškai. Internete surask SALTO-YOUTH

puslapį, kuriame yra daug informacijos apie tarptautinius

mokymus ir seminarus. Pirmiausia ką turi padaryti, tai

užsiregistruoti į šią sistemą kaip individualus asmuo arba kaip

savo organizacijos atstovas. Kai registracija bus patvirtinta,

nuolat gausi į savo elektroninį paštą pasiūlymus dalyvauti

tarptautinėje veikloje. Taip pat, bet kada pats galėsi prisijungti

prie šios sistemos ir savarankiškai ieškoti Tau reikiamų mokymų.

P.S. Šis puslapis publikuojamas anglų kalba. Tad jei nemoki

užsienio kalbos, paprašyk pagalbos labiau patyrusio kolegos.

Įvairių Tau tinkančių mokymų ir seminarų gali ieškoti čia.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus

klausimams dėl paraiškų.

https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://erasmus-plius.lt/


Dalyvavimas mokymuose - tai tas pats, kaip važiavimas dviračiu.

Pirmais kartais pasitaiko kritimų ir klaidų, tačiau su kiekvienu

važiavimu sekasi tik geriau.
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Turi klausimų dėl individualaus mokymosi kitoje šalyje? 

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos centro

komandą: Dovilę ir Aistę

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

https://pjdc.lt/


Niekada nebuvai išvykęs mokytis už Lietuvos ribų? Galbūt baiminaisi

vykti mokytis į kitą šalį su paslaugų gavėju? O gal žaviesi, kai kiti

pasakoja apie savo tarptautines patirtis? Nori pabandyti? Būk

drąsus, nes tam Tu turi daug galimybių!

Besimokančių asmenų judumas (mobilumas) tai Erasmus+ veikla, kai

išvykstama mokytis į kitą šalį. Tokia veikla gali apimti įvairių

formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodų ir technikų

derinį, pavyzdžiui, tarpusavio mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje,

savanorišką veiklą ir kitus novatoriškus metodus. 

MOKYKIS KARTU SU 

PASLAUGŲ GAVĖJU 

KITOJE ŠALYJE
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Tu, kartu su paslaugų gavėju (suaugusiu besimokančiuoju), gali

vykti mokytis į kitą šalį. Tokio mokymosi tikslinė grupė yra

paslaugų gavėjas, t.y asmuo su negalia ar asmuo turintis

individualių poreikių, ar asmuo esantis socialinės atskirties

grupėje. Darbuotojas (Tu) šiuo atveju vyksta kaip lydintis asmuo,

tačiau taip pat gali turėti mokymosi tikslus ir dalyvauti

įgyvendinant mokymosi programą.

Tavo organizacija (įstaiga) tokiame projekte vadinama – siunčianti

organizacija.

Organizacija kitoje šalyje, į kurią vyksti – priimanti organizacija.
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Besimokančių asmenų grupinis mobilumas. Besimokančių

asmenų grupė iš siunčiančiosios organizacijos (Tavo

organizacijos) gali vykti į kitą šalį pasisemti žinių, novatoriško

mokymosi veiklos, organizuojamos bendradarbiaujant

siunčiančiąjai ir priimančiąjai organizacijoms. 

Trumpalaikis besimokančių asmenų mobilumas mokymosi

tikslais. Tavo organizacijos paslaugų gavėjai (suaugę

besimokantys asmenys) gali praleisti tam tikrą laikotarpį

užsienio priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti savo žinias ir

įgūdžius. 

Ilgalaikis besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais.

Tavo paslaugų gavėjai gali praleisti ilgesnį laikotarpį užsienio

priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti savo žinias bei

įgūdžius. 

Galimi formatai
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Besimokančių asmenų grupinis mobilumas (2–30 d., bent du

besimokantys asmenys kiekvienoje grupėje);  

Trumpalaikis besimokančių asmenų mobilumas mokymosi

tikslais (2–29 d.);

Ilgalaikis besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais

(30–365 d.).

Trukmė



Sąlygos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos

asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. 

Svarbu, kad dalyvautų dvi organizacijos iš skirtingų šalių: siunčianti

ir priimanti. 

Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi

programa. Veiklos pabaigoje kiekvienas besimokantis asmuo turi

būti įvertintas ir turi būti patvirtinti jo mokymosi rezultatai

(sertifikatu, pažymėjimu, mobilumo pasu).
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Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti  dalyvių kelionės ir pragyvenimo

buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę

paramą dalyvaujančioms organizacijoms.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir

priimančiąją šalį. 

Galima suplanuoti papildomas išlaidas, tiesiogiai susijusias su

mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis. 

Kaip pateikti paraišką ar rasti tinkamą projektą?

Negali dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraišką

turi pateikti Tavo organizacija.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus

klausimams dėl paraiškų.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
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kitomis sąlygomis ir aplinkybėmis pažinau savo paslaugų gavėją

ir jo galimybes. Supratau, kad iki šiol jam kėliau per lengvus

tikslus;

įsitikinau, kad  neformalus mokymasis, įveikiant iššūkius, augina

ir užgrūdina. Patobulinau savo kritinio mąstymo įgūdžius;

gavau praktinės informacijos, kaip galima pagerinti asmenų,

turinčių intelekto negalią,  gyvenimo kokybę;

sužinojau apie kitą kultūrą. Turėjau galimybę palyginti savo

šalies papročius su kitos šalies tradicijomis;

išlaikiau „pasitikėjimo savimi” egzaminą. Galiu būti gera Lietuvos

socialinio darbo ambasadore.

Gerosios patirties istorija

Aš Monika. Noriu pristatyti Tau Jaunuolių dienos centro

įgyvendinamą  grupinio mobilumo projektą SIA (Socialinės

Įtraukties Agentai). Čia daugiau gali paskaityti apie šį projektą.

Projekto idėja - susipažinti su užimtumo ir savarankiškumo modeliu

asmenims, turintiems intelekto negalią, skirtingose šalyse.

Aplankyti  10 skirtingų Europos šalių ir susipažinti su socialinių

įstaigų darbo specifika. Iš viso judume (mobilume) dalyvauja 30

suaugusių besimokančiųjų, turinčių intelekto negalią,  ir 30 su šia

tiksline grupe dirbančių darbuotojų.

Projektas unikalus, nes kartu mokosi socialinį darbą dirbantys

darbuotojai ir paslaugų gavėjai.

Reikšmingiausi mano atradimai:

Grįžau su dideliu bagažu naudingos patirties, patobulėjau kaip

asmenybė ir kaip socialinio darbo profesionalė.  

https://sites.google.com/view/socialinesitrauktiesagentai/projektas-sia?authuser=0&pli=1


Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą procese dalyvauja tik 5,7

proc. gyventojų. Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkis taip pat

gana kuklus -10,5 proc. 
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Kaip pasirengti vizitui ir kaip jį įgyvendinti daugiau informacijos

galima rasti čia.

Turi klausimų dėl tarptautinio mokymosi kartu su paslaugų gavėju? 

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos centro

komandą: Kamilę ir Moniką

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/13ofE_kR7QLTCrg1EXaC74UNuO023ffTh
https://pjdc.lt/


Norėtum, kad su Tavimi kartu komandoje dirbtų savanoris iš kitos

šalies? Norėtum lavinti anglų kalbos įgūdžius? Manai, jog savanoris

Tau yra iššūkis? Pakeisk nuomonę ir sužinok apie tai daugiau!

Savanoris iš kitos šalies gali atvykti pagal Europos solidarumo

korpuso programą. Tai jaunas žmogus nuo 18 iki 30 metų amžiaus,

kuris nori neatlygintinai prisidėti prie Tavo organizacijos veiklos ir

teikti naudą organizacijos tikslinei grupei bei bendruomenei. 

Ši veikla taip pat suteikia galimybę jaunimui įgyti naudingos

patirties, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam,

edukaciniam, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui,

taip gerinant įsidarbinimo galimybes bei galimybes būti aktyviu

piliečiu.
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 MOKYKIS KARTU 

SU TARPTAUTINIU 

SAVANORIU
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Individuali savanoriška veikla. Tai veikla, kai savanoris atvyksta

įgyvendinti savanorišką veiklą turėdamas savo individualius

tikslus ir uždavinius. Tokio pobūdžio savanoriška veikla suteikia

galimybę jaunuoliams prisidėti prie solidarumo veiklą vykdančių

organizacijų kasdienio darbo ir taip pasitarnauti bendruomenei.

Grupinė savanoriška veikla. Tai veikla, kai suburiama dalyvių

grupė ne mažiau kaip iš dviejų skirtingų šalių. Ši grupė turi vieną

bendrą tikslą. Vertingo darbo, kurį galima atlikti net per trumpą

laikotarpį, pavyzdžiai: sutvarkyti globos įstaigos aplinką,

suorganizuoti šventę atskirties grupei priklausantiems

žmonėms, sukurti unikalią, menišką ir išskirtinę aplinką vaikams

su negalia ir pan.

Galimi formatai

Trukmė

Individuali savanoriška veikla nuo  2 - 12 mėn.

Grupinė savanoriška veikla nuo 2 sav. iki 2 mėn.
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Sąlygos

Savanoriškoje veikloje gali dalyvauti visi jaunuoliai, įskaitant

turinčius mažiau galimybių.

Iš savanorių neturi būti reikalaujama jokios ankstesnės

kvalifikacijos, išsilavinimo, konkrečios patirties ar kalbos žinių.

Įprastai tarptautinė savanoriška veikla trunka nuo 2 iki 12 mėn. Jei

savanoris yra asmuo, turintis mažiau galimybių,  jo veiklos trukmė

gali būti sutrumpinta nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių.

Šiuose projektuose gali dalyvauti tik organizacijos turinčios

akreditaciją – kokybės ženklą. Kaip Tavo organizacija gali gauti

akreditaciją gali paskaityti čia.

Finansinė parama

Savanoriui apmokamos kelionės išlaidos iš kilmės vietos į veiklos

vietą ir atgal.

Organizacijai apmokamos projekto valdymo išlaidos (t. y.

planavimas, finansai, partnerių veiklos koordinavimas ir tarpusavio

komunikacija, administracinės išlaidos). 

Savanoriui ir organizacijai apmokamos veiklos išlaidos -  išlaidos,

tiesiogiai susijusios su savanoriškos veiklos įgyvendinimu (pvz.,

dalyvių parengimu, stebėsena ir pagalba jiems, mokymosi rezultatų

patvirtinimu), įskaitant dalyvių pragyvenimo išlaidas (pvz.,

gyvenamosios vietos, maitinimo, vietos transporto išlaidos).

Savanoriui mokami kišenpinigiai, t.y. parama dalyvių papildomoms

asmeninėms išlaidoms padengti. 

https://www.jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija


Pirmieji mėnesiai, kai atvyksta tarptautiniai savanoriai į organizaciją

- darbuotojai „burba“, stresuoja, kad reikia daugiau dirbti, kad

nesupranta kalbos, kad savanoris tolygus papildomam paslaugų

gavėjui, nes jį reikia mokyti dirbti, motyvuoti, kai iš jo to tikimasi.

„Kam to reikėjo... Kokia nesąmonė... Ir taip daug darbo...“

Darbo pradžia su savanoriu būna iššūkis tiek savanoriui, tiek

darbuotojui. Tačiau turime galimybę vienas iš kito pasimokyti.

 

Metų eigoje, kai tarptautiniai savanoriai dirba organizacijoje,

atsiranda komandinis darbas ir vienas kito supratimas bei

pasitikėjimas. Savanoris laikui bėgant tampa tolygus papildomam

darbuotojui, o darbuotojų komanda, paslaugų gavėjai su savanoriu

tampa lyg šeimos nariai - vieni kitus papildo, palaiko, padeda,

supranta vienas kitą net iš žvilgsnio.

Metai iš metų, kai tarptautiniai savanoriai dirba organizacijoje -

darbuotojai konkuruoja dėl savanorių – kad tik šie pasirinktų jų

darbo komandas, jų veiklas.
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Kaip pateikti paraišką ar rasti tinkamą projektą?

Negali dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraišką

turi pateikti Tavo įstaiga.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus

klausimams dėl paraiškų ir akreditacijos.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/contacts/national-agencies
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Gerosios patirties istorija

Aš Zina. Nekalbėjau angliškai, kol nepradėjau dirbti komandoje kartu

su tarptautiniu savanoriu. Šiandien nebeturiu baimės kalbėti anglų

kalba, nors ir darau klaidų. Džiaugiuosi, kad galiu susikalbėti ne tik

su savanoriais, bet ir randu būdų bendrauti su jų artimaisiais, kurie

taip pat nekalba angliškai! Jaučiuosi labiau pasitikinti savimi!

Kaip dirbti komandoje su tarptautiniu savanoriu ir kaip mokytis

kartu su juo daugiau gali rasti čia.

https://drive.google.com/drive/folders/13ofE_kR7QLTCrg1EXaC74UNuO023ffTh
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Kai atvyksta tarptautinis savanoris į Tavo organizaciją, Tau jis

atrodo kažkoks keistas, kitoks? Nesijaudink, Tu jam taip pat

atrodai keistas.

Po mėnesio tapsite geriausiais draugais ir kartu būsite keisti. 

Turi klausimų dėl tarptautinio mokymosi kartu su tarptautiniu

savanoriu? 

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos centro

komandą: Ziną, Mindaugą ir Redą 

tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

https://pjdc.lt/


Nuolat jauti inovatyvių socialinio darbo metodų ir įrankių stygių?

Nerandi novatoriškų būdų ugdyti ar lavinti paslaugų gavėjų

įgūdžius? Nori keisti naudojamus socialinio darbo metodus ir

atrasti naujų būdų organizuojant savo darbinę veiklą? Tai

padaryti daug lengviau bendradarbiaujant ir kuriant inovacijas

kartu su tarptautiniais partneriais! 

Tu gali tapti tarptautinės komandos, kuriančios inovacijas

socialiniame darbe,  nariu ir turėti galimybę įgyti tarptautinio

bendradarbiavimo patirties, stiprinti savo gebėjimus. 

Kartu su partneriais iš kitų šalių turėsi galimybę kurti inovatyvius

ilgalaikio tvarumo perspektyvą turinčius įrankius, juos taikyti

savo darbe ir dalintis jais su kolegomis.  
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BENDRADARBIAUK IR KURK INOVACIJAS 

DRAUGE SU TARPTAUTINIAIS

PARTNERIAIS
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Dalyvaudamas bendradarbiavimo ir inovacijų kūrimo projekte Tu

gali kartu su tarptautiniais partneriais kurti novatoriškus metodus,

skirtus Tavo tikslinėms grupėms ir veiklos efektyvumo gerinimui,

pritraukti finansinių išteklių šiems produktams kurti. 

Galimi formatai

Bendradarbiavimo partnerystė. Bendradarbiavimo partneryste

siekiama:  gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų darbo, veiklos ir

praktikos kokybę,  stiprinti gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu, 

 sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams, tobulėti ir taikyti

naujus metodus. 

Trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 24 arba 36 mėnesius

Sąlygos

Bendradarbiavimo partnerystė – tarpvalstybinis projektas, kuriame

dalyvauja bent trys organizacijos iš trijų skirtingų šalių.

Partnerystėje dalyvaujančių organizacijų skaičius neribojamas. 

Paraišką gali pateikti tik viena organizacija, visų partnerių vardu.
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dalyvavimas projekto partnerių susitikimuose; 

apčiuopiami rezultatai (pavyzdžiui, mokymo programos, darbo

su tiksline grupe  medžiaga, tyrimai, tarpusavio mokymosi

metodai ir t. t.); 

nacionalinių ir tarpvalstybinių konferencijų, seminarų ar

renginių (fizinių ar virtualių), kuriuose siekiama viešinti ir skleisti

projekto rezultatus, organizavimo išlaidos; 

išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių

įtraukimu. 

Finansinė parama

Bendra dotacijos suma yra kintama: projektams, kurių mažiausia

trukmė yra 12 mėnesių, o ilgiausia – 36 mėnesiai, skiriama mažiausia

suma yra 100 000 EUR, o didžiausia – 400 000 EUR.

Iš projekto biudžeto apmokama: 

IDA – įtrauki skaitmeninė akademija – tarptautinis projektas,

kuriame dalyvavo partneriai iš 10 šalių: Prancūzijos, Vokietijos,

Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Turkijos, Bulgarijos,

Olandijos ir Graikijos.

Asmenys, turintys intelekto negalią, patiria didelę skaitmeninę ir

informacinę atskirtį šiandieninėje visuomenėje. Siekdami mažinti

šią atskirtį ir sukurti įtraukią visuomenę, daugiau nei dvejus

metus kartu su partneriais kūrėme mobiliąją aplikaciją – IDA app

– kuri taptų mokymosi įrankiu kiekvienam.
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mokytis planuoti savo laiką ir užduotis,

orientuotis aplinkoje, 

valdyti biudžetą, 

naudotis išmaniosiomis funkcijomis telefone, 

rašyti elektroninius laiškus ir asmenines žinutes, 

organizuoti nuotolinius susitikimus,

saugiai elgtis ne tik internete, bet ir socialiniuose tinkluose.

IDA APP – TAI ĮRANKIS, KURIO PAGALBA LENGVAI SUPRANTAMA

KALBA GALIMA:

IDA app galite rasti čia.

Gerosios patirties istorija

Aš – Eglė, socialinė darbuotoja. Buvau IDA projekto koordinatorė

Jaunuolių dienos centre. Tarptautinė partnerystė sukuria ne tik

bendrystę tarp partnerių, bet ir erdvę kurti inovatyvius

intelektinius produktus, remiantis visų partnerių patirtimi.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos Erasmus+ fondo lėšomis.

https://idaprojectapp.com/en/


1600- aisiais metais už tai, kad buvo inovatyvūs, žmonėms buvo

nukertamos ausys.
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Turi klausimų dėl bendradarbiavimo kuriant inovacijas?

Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią Jaunuolių dienos centro

komandą: Eglę ir Ingą

 tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

https://pjdc.lt/
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KOMPETENCIJOS

Ar žinai, kas tai yra kompetencijos ir kokios jos gali būti? 

Ar kompetencijos gali būti įgyjamos naujai ar tik tobulinamos?

Kokių kompetencijų Tau trūksta ir kaip gali jas gauti/patobulinti?

Kuo naudingos gali būti įgytos kompetencijos? 

Čia rasi visus atsakymus į šiuos klausimus!

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų

žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. 

Kompetencijų gali įgyti kiekviename žingsnyje - gamindamas

maistą, užmegzdamas ryšius naujoje aplinkoje, dirbdamas

kompiuteriu, skaitydamas knygas, dalyvaudamas seminaruose,

mokymuose, projektuose ir panašiai. 



Kompetencijos, kurias Tu gali ugdyti tarptautiniu lygmeniu: 

Užsienio kalbos tobulinimas - suprasdamas ir kalbėdamas

užsienio kalba jausiesi stipresnis ir nebijosi būti užkalbintas

kitoje šalyje. Galėsi laisvai inicijuoti diskusijas profesine tema,

palaikyti ne oficialius pokalbius. Tarptautiniai mokymai gali vykti

ir Tavo organizacijoje, tad laisvai galėsi prisidėti prie tarptautinio

mokymosi veiklų inicijavimo. 
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Tik nuo Tavęs paties priklauso ar įgijęs tam tikrų kompetencijų 

 sustosi ar eisi pirmyn,  tobulėsi ir žengsi sekančius žingsnius. 

Vienas iš būdų kaip tai padaryti - dalyvavimas tarptautinio

mokymosi veiklose.

Ar esi girdėjęs, kad gebėjimas kalbėti užsienio kalba sukeltų

sunkumų žmogui? 

O gal žinai, kam pakenkė didesnis pasitikėjimas savimi ar kitų

motyvavimas nesustoti? Manau, kad ne. Būtent šių ir dar daugiau

kompetencijų gali įgyti tarptautinio mokymosi metu. Kompetencijas

gali paversti naudingomis asmeninėje ir profesinėje srityje.

Gausus kompetencijų bagažas nebus sunkus - tai stiprins Tave kaip

asmenybę ir turės pridėtinės vertės tam tikrose gyvenimo

situacijose. 
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Pasitikėjimas savimi ir komanda - pirmas kartas baisus

kiekvienam. Įveikęs iškilusius iššūkius, juos gali paversti

stiprybėmis. Žinodamas ko tikėtis tarptautiniuose mokymuose,

gali patarti ir palaikyti komandos narius, kuriems tai pirmas

kartas, nauja patirtis ar trūksta pasitikėjimo savimi. Auganti

savivertė garantuota! Todėl pažadame, kad tapsi savo srities

žinovu, patarimus dalinsi kolegoms ne tik Lietuvoje, bet ir

užsienyje. 

Kūrybiškumas - kartais netikėtos situacijos priverčia elgtis taip,

kaip nesitikėjai, jog gali pasielgti. Kūrybiškas požiūris į situacijų

sprendimus gali Tave išgelbėti įvairiose situacijose ir viską

pakreipti Tau ar komandai reikalinga linkme. 
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Orientavimasis aplinkoje/skaitmeniškumas - šiais laikais

popieriniais žemėlapiais naudojamasi labai retai. Pažinti kitos

šalies kultūrą bei vietas gali naudodmasis „Google žemėlapių“

programa, kuri Tau parodys kelią ne tik į Tavo pasirinktą vietą,

bet ir pasiūlys ką dar įdomaus bei naudingo gali aplankyti. 

Komandinis darbas - kiekvienas esame unikalus ir skirtingas.

Dirbdamas komandoje kiekvienas gali realizuoti savo stiprybę

konkrečiose situacijose ir papildyti vieni kitus komandiniame

darbe. Pavuzdžiui: galbūt Tu gerai moki užsienio kalbą, o

komandos draugas puikiai orientuojasi aplinkoje - taip

papildote vienas kitą. Nepamiršk, kad Tavo komandos dalimi

gali būti ir kolega iš organizacijos, esančios kitoje šalyje. Gali

būti kompetentingas dirbdamas ne tik su „savais“, bet ir su

mažiau pažįstamais žmonėmis.
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Informacijos rinkimas ir sklaida - mokėdamas rinkti ir

sisteminti visą gautą informaciją tarptautinių mokymų metu,

gali viską parsivežti į savo šalį, organizaciją ir tai panaudoti ne

tik profesinėje srityje, bet ir asmeniniams pokyčiams.

Pavyzdžiui: pamatęs vykdomą veiklą ar įdomius naujus darbo

metodus kitoje organizacijoje, gali šią idėją „įsidėti į lagaminą“

ir įgyvendinti ją savo organizacijoje. 

Kultūrinis pažinimas - kiekviena šalis turi savo tradicijas ir

ypatumus, kuriuos Tu turėsi galimybę pažinti dalyvaudamas

tarptautinėje mokymosi veikloje. Tai praplės Tavo akiratį ir leis

sužinoti daug įdomių faktų apie Europos kultūras ir jų papročius.

Taip pat būsi savo šalies ambasadoriumi ir skleisi žinią apie savo

šalies kultūrą, taip mokydamasis  reprezentuoti save, savo

organizaciją ir šalies ypatumus.

P.S. visko neprivalai kopijuoti, žinau, esi kūrybiškas ir gali idėją

realizuoti savaip.



Partnerystės/profesinių ryšių užmezgimas - dalyvaudamas

tarptautinių mokymų veikloje kitoje šalyje, gali užmegzti naujus

ryšius ar susirasti naujų tarptautinių partnerių. Užmegzti ryšiai

gali būt naudingi ne tik Tau ar Tavo organizacijai. Tai nauda

abiems šalims. Atrastos partnerystės dėka gali sukurti bendrą

tarptautinę veiklą, festivalį, darbo metodą, kurį gali atlikti kartu

su kitos šalies organizacija. 
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Nenusimink, kad anglų kalba nėra tavo gimtoji kalba. 

Tave, kalbantį angliškai, tikrai geriau supras nei britą, kalbantį

savo britiškąja greitakalbe.

Asmeninių ryšių užmezgimas - kartais užsimezgusios

draugystės išlieka ilgam. Užsimezgusios tarptautinės

draugystės stiprins Tave ne tik emociškai, bet ir jausiesi

tvirčiau vykdamas į kitą šalį, kurioje jau turi pažįstamų.

Apsilankyti kitoje šalyje gali  ne tik darbo reikalais, bet ir

poilsiui. 

Turėdamas draugų kitoje šalyje gali laiką leisti kartu. Jie gali

padėti Tau atrasti naujas vietas, pažinti kultūrą, padėti

orientuotis naujoje aplinkoje. Nepamiršk, jog kita šalis - ne kita

planeta, gali drąsiai susipažinti ir komunikuoti su visais!
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Jei šį vadovą perskaitei nuo pradžios iki galo – tu esi pasiruošęs

savo tarptautinio mokymosi kelio pradžiai?  

Taip, tai nebus lengvas kelias, bet jame Tu esi ne vienas. 

Turi puikų vadovą su motyvuojančiomis istorijomis, kodėl verta

įsitraukti į tarptautinę mokymosi veiklą. 

Taip pat turi daug kolegų, kurie pasakojo šias istorijas ir visada tau

padės, jei tik Tu kreipsiesi į juos pagalbos ar patarimo.

 

P.S. Čia parašyk ko palinkėtum sau

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

50

PABAIGA
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Dizainą kūrėme naudodamos Canva internetinį dizaino įrankį. 
Visada gali kreiptis į nuolat besimokančią 
Jaunuolių dienos centro  dizaino ir maketavimo komandą: 
Giedrę, Renatą, Ingą ir Irmą.
tel. +370 45 582598, mokymosikelias@gmail.com

https://pjdc.lt/


https://pjdc.lt/

+370 45 582 598

Mus gali rasti: 

Susidomėjai? 
Turi klausimų?

Pasikalbėkime.

mokymosikelias@gmail.com

https://pjdc.lt/

