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Kristina Martinavičiutė 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, 

psichologė 

2019 m. lapkričio 07–08 dienomis Turgutlu mieste (Turkija) įvyko penktasis „Erasmus+“ KA2 

projekto  „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių 

susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja 

ir psichologė Kristina Martinavičiutė ir karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių 

technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė.  

Šio susitikimo metu svarbiausia buvo aptarti žingsnius, kaip parengti antrąjį intelektinį produktą 

(IO2 MOOC). Šis intelektinis produktas yra mokymo platforma internete, į kurią bus įkeltos visų 

partnerių paruoštos pamokos ir testai įsivertinimui kiekvienos pamokos pabaigoje. Mokymai šioje 

platformoje padės darbo neturintiems besimokantiesiems kiekvienoje šalyje įgyti naujų ir 

naudingų IT įgūdžių.  

Pirmąją darbo dieną projekto partneriai turėjo galimybę susitikti su Turgutlu rajono meru Ali 

Yilmazu, kiekvienas projekto partneris papasakojo apie savo organizaciją ir įgyvendinamas veiklas, 

o rajono meras suteikė daugiau informacijos apie Turgutlu miestą bei jo aktualijas. 

  



Daug dėmesio buvo skiriama mokymus sudarančių pamokų paruošimui. Koordinuojanti institucija 

„ERIFO“ išsamiai paaiškino, kaip ruošti atskiras mokymų dalis (pamokas), norint, kad mokymai 

atitiktų visų dalyvių poreikius. Be to, yra nepaprastai svarbu įsitikinti, kad visa mokymų medžiaga 

padės vartotojams ugdyti ne tik skaitmenines, bet ir pažintines kompetencijas ir įgūdžius. Buvo 

aptarti pagrindiniai terminai, kada kiekvienas partneris turės pateikti savo sukurtus produktus.  

Antrąją projektinio susitikimo dieną daugiau dėmesio buvo skiriama aspektų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu ir valdymu, aptarimui, projekto veiklų sklaidai ir žingsniams, kurių reikia imtis 

siekiant įvykdyti visas su projekto kokybe ir finansine atskaitomybe susijusias užduotis. 

 


