
 

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  

 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 

pateikiamos informacijos naudojimą.” 

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras įgyvendino 

ERASMUS+ KA1 PROJEKTĄ 

„NAUJI IŠŠŪKIAI MOKANT SUAUGUSIUOSIUS ANGLŲ KALBOS IR SKATINANT KŪRYBINĮ VERSLUMĄ“ Nr. 

2015-1-LT01-KA104-013046 

 

Veikla: personalo mobilumas, kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Projekto pradžia: 2015 - 06 – 01; Projekto pabaiga: 2016 - 06 – 01 

Projekte dalyvaujančios šalys: Švedija, Didžioji Britanija, Lietuva, Malta, Kipras. 

PROJEKTO TIKSLAI: 1)padėti anglų kalbos mokytojams įsisavinti naujus mokymo metodus ir įrankius, 

tobulinti anglų verslo kalbos mokymo metodologiją; 2)užtikrinti švietėjams ir besimokantiesiems galimybes 

įgyti verslumo bei ekonomikos žinių ir įgūdžių; 3)tobulinti organizacijos įvaizdį bei plėsti disciplinų pasiūlą, 

remiantis Europos šalių patirtimi; 4)kurti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo paslaugas Bitės SMC, 

organizuojant su verslumo ugdymu, karjeros planavimu, specializuotomis anglų kalbos žiniomis verslo 

srityje susijusias programas; 5)siekti geriau pažinti Europos kultūrą, skatinti švietimą daugiakultūrinėje 

aplinkoje, suteikti mokytojams ir besimokantiesiems žinių apie Europos švietimo kontekstą.  

PROJEKTO REZULTATAI: 1)geresnės mokytojų ir besimokančiųjų kalbinės, sociokultūrinės, tarpkultūrinės, 

verslumo ir asmeninės kompetencijos; 2)naujų mokymo programų, susijusių su anglų verslo kalba, karjeros 

konsultavimu, verslumo ugdymu kūrimas; 3)naujas Bitės SMC įvaizdis bei atnaujintos programos, remiantis 

Europos šalių patirtimi, geresni rezultatai organizacijos tarptautiškumo plėtros srityje; 4)geresnės 

personalo, vykdančio projektą, mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, kūrybiškumo, asmeninės 

kompetencijos; 5)didesnė organizacijos patirtis tarptautinių projektų administravimo srityje; 

6)bendradarbiavimas su suaugusiųjų švietimo institucijomis iš įvairių Europos šalių, mokymo turinio ir būdų 

pasikeitimai remiantis įgyta tarptautine patirtimi.  

PROJEKTO SKLAIDOS VEIKLOS: praktiniai seminarai specialistams ir besimokantiesiems iš visos Lietuvos, 

internetiniai dienoraščiai, „Facebook“ puslapis, informaciniai stendai, senų mokymo programų tobulinimas 

ir naujų sukūrimas. 

 



INDRĖ: „siūlau paklausyti maltiečių kalbos. Mokyklos direktorė trumpai prisistato bei perduoda linkėjimus 

jums “ 

https://gpbiteindreanglu.wordpress.com/ 

  

 

Anglų verslo kalbos kursai Maltoje: mokomės ir atrandame tiek daug naujo  

 

 

..atrandame naujus draugus ir nežinomas nuostabias vietas... 

 

 

https://gpbiteindreanglu.wordpress.com/


RASA: „šie mokymai - puiki galimybė susipažinti su karjeros planavimo Kipre ypatumais daugiakultūrinėje 

aplinkoje. Ketinu pritaikyti įgytą patirtį karjeros orientavimo srityje ir kuriant naujas programas Bitės SMC“ 

 

Visa komanda drauge 

 

 

Protaras – tai pamėgtas turistų kurortas, garsėjantis vienais iš gražiausių Viduržemio jūros paplūdimiais 

 

 

Mokytis, įgyti naujų žinių ir būti įvertintiems 



JANINA: “Dvi savaitės mokantis anglų verslo kalbos Jungtinėje Karalystėje Škotijoje, Edinburge buvo 

nepakartojama profesinė ir asmeninė patirtis” 

  

Mokymo metodai gali būti labai įvairūs 

 

 

CES (anglų kalbos studijų centras Edinburge) ir pasivaikščiojimai po apylinkes… 

 

  

Dūdmaišis ir kiltas – neatskiriama Škotijos kultūros dalis. …..o čia gimė knyga apie Harį Poterį.. 



MINDAUGAS: “Mokymai Švedijoje buvo labai informatyvūs ir įdomūs. Nekantrauju pritaikyti naujas žinias 

organizuojant Bitės SMC veiklą”. 

 

 

Diskusijos apie verslo marketingą Švedijoje 

 

 

Lankantis įvairiose organizacijose bei susipažįstant su verslo organizavimo ypatumais jose 

 

 

Ar žinote kokia populiariausia transporto priemone rekomenduojama naudotis Švedijoje? Taip, atspėjote! 

 

 



Projekto dalyvių internetiniai dienoraščiai: 

Indrė Adomaitienė: www.gpbiteindreanglu.wordpress.com 

Rasa Dauguvietytė: https://gpbitekarjera.wordpress.com/ 

Janina Maldžiūtė: https://gpbitejaninaanglu.wordpress.com/ 

Mindaugas Geryba: https://bitessmcmindaugas.wordpress.com/ 

 

 

 

VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS – BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS 

www.gpbite.eu 

https://www.facebook.com/Bites.smc 
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