
Tarptautinių programų bendrajam ugdymui 

ateities vizija
2017-10-05

Gražina Kaklauskienė



APIE KĄ KALBĖSIU?

1. ES 60 metų ir Erasmus+ 30: ar yra ką švęsti?

2. Erasmus+ tarpinio vertinimo rezultatai

3. Erasmus+ programos perspektyvos





5 ES ATEITIES SCENARIJAI
1 scenarijus. Esamos darbotvarkės tąsa

ES visas jėgas skirtų konstruktyvių reformų darbotvarkei

2 scenarijus. Tik bendroji rinka

ES palaipsniui persiorientuotų tik į bendrąją rinką

3 scenarijus. Kas norės, nuveiks daugiau

ES vienose politikos srityse sieks nuveikti daugiau ir sparčiau, o kitose –

mažiau

4 scenarijus. Kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau: 

ES vienose politikos srityse nuveikti daugiau ir sparčiau, o kitose –

mažiau

5 scenarijus. Kaip nuveikti daug daugiau bendromis jėgomis 

Europos Sąjunga nusprendžia





“Bendrija prie švietimo kokybės gerinimo  

prisideda skatindama valstybių narių 

bendradarbiavimą ir, jei reikia, remdama 

reikalingas papildomas veiklas”

Europos Bendrijos steigimo sutarties 165 str., 1965



ES ŠVIETIMO INICIATYVOS





ES 1998-2016 m. Lietuvos švietimo ir jaunimo mainų 

projektams skyrė daugiau nei 200 milijonų eurų



Iš viso per 111 tūkst. mobilumų iš Lietuvos!

Prisijunkite ir JŪS http://ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30


Erasmus+ tarpinio vertinimo rezultatai (1)

• Programa reikšmingai prisidėjo prie visų švietimo sektorių kokybės 

gerinimo ir inovacijų diegimo (keičiasi programoje dalyvaujančių

institucijų kultūra)

• Programa reikšmingai prisidėjo tobulinant dalyvių kompetencijas ir 

gebėjimus (ypatingai bendrąsias kompetencijas) 

• Mobilumo vizitų dalyviai išplėtė savo pasaulėžiūrą, įgijo daugiau 

asmeninio ir socialinio pasitikėjimo



Erasmus+ tarpinio vertinimo rezultatai (2)

• Mokyklose ryškūs ugdymo proceso pokyčiai: pamokose keliami 

nauji ugdymo tikslai, taikomos naujos didaktinės praktikos,

integruojami dalykai, pagerėja emocinis klimatas, daugėja tolerancijos 

ir atvirumo

• Per programą diegiama STEM programa, stiprinamos IKT

kompetencijos, kuriamos ugdymo metodikos mokiniams su 

specialiaisiais poreikiais

• Dalyvavimas programoje stiprina mokytojų lyderystę



Erasmus + ateities vizija

• Programa Erasmus+ yra dar arčiau ES piliečių (ženkliai 
didesnis finansavimas)

• Didesnis prieinamumas visoms tikslinėms grupėms (jos 
pritaikytos veiklos)

• Išlaikyti strateginį programos principą

• Daugiau virtualių mokymosi veiklų (išnaudoti MOOCs
platformas, plėsti eTwinning, įtraukti virtualius mainus)



Būsima programa turėtų akcentuoti ir ugdyti
bendras Europos vertybes



Kūrybiškumas, inovacijos, pokytis
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