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SUSIPAŽINKIME

▪ Institucija įsteigta 1993  kaip pasaulinės IH organizacijos narys

▪ Pagrindinės veiklos

Kalbų mokymas , vaikų vasaros stovyklos Lietuvoje ir užsienyje,

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ( CELTA centras, seminarai ir konferencijos švietėjams),

Kalbų egzaminų centras valstybės tarnautojams,

Tarptautinių švietimo ir kultūros projektų įgyvendinimas ( nuo 2000, ne vienas jų aukštai įvertintas LT ir ES lygiu )

▪ Priklausome LSŠA, LieDM ir EURORESO asociacijoms 



PATIRTIS ĮGYVENDINANT NORDPLUS PROJEKTUS

▪ Pirmąjį projektą parengėme 2008-aisiais ( NordPlus Horizontal)

▪ Įgyvendinome keletą NordPlus Adult projektų ( rekomenduoju pasinaudoti http://book.seniorsonline.eu/
anglų kalbos mokymuisi ir IT įgūdžių lavinimui )

▪ Pastaruoju metu rengiame ir įgyvendiname NordPLus Nordic Languages projektus

Play Your Way to Norway www.playnorway.sih.lt ( baigtas 2021-aisiais) 

Discover Iceland and Sweden www.playiceland.sih.lt www.playsweden.sih.lt (įgyvendinamas šiuo metu)

Let‘s Get to Know Denmark and Finland ( rengiama paraiška artėjančiam šaukimui)

▪ Tęstinumas –svarbus projektinės veiklos aspektas

http://book.seniorsonline.eu/
http://www.playnorway.sih.lt/
http://www.playiceland.sih.lt/
http://www.playsweden.sih.lt/


PAGRINDINĖS PROJEKTŲ VEIKLOS

• Sukurti internetinę platformą, populiarinančią Šiaurės šalių kalbas ir kultūras

• Išbandyti platformą Lietuvoje su 15–25 metų amžiaus jaunimu ir surinkti atsiliepimus

• Suorganizuoti nuotolinius tarpkultūrinių kompetencijų bei bendradarbiavimo skatinimo susitikimus tarp 

Lietuvos ir Šiaurės šalių jaunimo

• Organizuoti tiesioginius susitikimus vienoje iš Šiaurės šalių aktyviausiai projekte dalyvavusiems 

jaunuoliams

• Populiarinti sukurtas platformas per socialinius tinklus ir skatinti žmones iš Šiaurės ir Baltijos regiono 

dalyvauti

• Organizuoti tarptautines baigiamąsias projektų konferencijas Lietuvoje







playsweden.sih.lt playiceland.sih.lt

PLATFORMOS



KAIP VEIKIA?
1. Pasirinkite platformą (islandų / švedų) ir užsiregistruokite



KAIP VEIKIA?
2. Pradedame nuo modulio pasirinkimo: KALBA ar KULTŪRA?



KAIP VEIKIA?
3. Startuokite nuo pirmos pamokos / Lesson 1:



KAIP VEIKIA?
5. Spustelėkite mygtuką Start Test:



KAIP VEIKIA?

6. Rinkitės kitą artimiausią pamoką: Lesson 2, 3 ... 10:



KAIP VEIKIA?

7. Atsisiųskite sertifikatą!



Sekite mus ir pirmieji sužinokite naujienas!

• Socialiniuose tinkluose:
– https://www.facebook.com/discovericelandsweden

– https://www.instagram.com/discovericelandandsweden/

• Partnerių interneto svetainėse
– https://sih.lt/en/projects/international-projects/discover-iceland-and-sweden

– https://www.mimir.is/is/mimir/frettir/discover-iceland-and-sweden

– https://www.moremosaic.eu/projects.html

https://www.facebook.com/discovericelandsweden
https://www.instagram.com/discovericelandandsweden/
https://sih.lt/en/projects/international-projects/discover-iceland-and-sweden
https://www.mimir.is/is/mimir/frettir/discover-iceland-and-sweden
https://www.moremosaic.eu/projects.html


GAL KAM BUS NAUDINGA ☺
▪Jei neturite patirties projektų rengime, pradėkite savo „kelionę“ su NordPlus kaip partneris

▪Pagarba kitos kultūros asmenims ir sklandi komunikacija tarp partnerių – sėkmės garantas ( nepalikite 
neaiškių ir neišspręstų klausimų)

▪Nepamirškite, kad projektas yra MŪSŲ ( kartais klaidingas pozicijas užima tiek partneriai tiek 
koordinatorius)

▪Aiškus ir nuoseklus veiklų planas ir terminų laikymasis ( reguliariai reikia priminti ir pakartotinai aptarti 
kas, ką ir kada turi atlikti)

▪Tikėkite tuo, ką darote. 



Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu
-kinų patarlė

Daiva Malinauskienė daiva@sih.lt

mailto:daiva@sih.lt

