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Technariumas - atviros dirbtuvės
Vilniuje.

Prieiga prie įvairios įrangos, darbo
erdvių, galimybės neformaliai, 
savarankiškai mokytis, kurti, išrasti.

Nuo programavimo iki medžio
apdirbimo, nuo keramikos iki
biomokslų.







Kauno tvirtovės VII 
fortas

• Veikia nuo 2014. 

• Gamtos ir tiksliųjų mokslai. 

• Uždirbtos lėšos investuojamos į veiklos plėtrą.

• 385 moksleiviai, iš jų 65 gimnazistai. 

• 20 specialistų. 

• Įrengtoje biochemijos laboratorijoje vyresniųjų
klasių mokiniai dirba su universitetinės klasės
moksline aparatūra bei moderniais reagentais, 
atlieka tyrimus bei bendrauja su Lietuvos
biochemikais, mikrobiologais, biotechnologais ir
molekuliniais biologais. 
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Technologinis raštingumas, kūrybiškumas ir smalsumas – XXI
amžių į priekį varančios savybės.

Technologijos - tai pažinimo ir žaidimų aikštelė: nuo
programavimo iki dirbtinio intelekto, nuo programėlių
kūrimo iki 3D modeliavimo.

KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
AKADEMIJA BIT&BYTE



● Veikia nuo 2015 
● 2020 mokosi 1000 

vaikų iš visos 
Lietuvos.

● Užsiėmimai vyksta 
gyvai ir nuotoliniu 
būdu. 

APIE BIT&BYTE



Technologinis 

raštingumas
Kūrybiškumas HIGIENA+ =



TURING SOCIETY ekosistema

01

021-12 klasių mokiniai – 282.
Tikslai: skaitmeninis
raštingumas, programavimo
įgūdžiai, skaitmeninių
projektų valdymas.

+18 amžiaus asmenys.

IT profesionalai ir tie, 
kurie nori tokiais tapti.
Tikslai: kitas karjeros
etapas IT.

Turing School

Turing College



5-8 kl. 
Įvadas į kompiuterių mokslą
Žaidimų kūrimas
1-4 kl. Minecraft būrelis
ISM studentai

9-12 kl. - Harvardo CS50 AP

Visoje Lietuvoje

Būreliai

Klasėse ONLINE



Sukurti mokyklą, kuri būtų
paremta STEAM edukacija

Tolesni strateginiai siekiai

Nuo mokyklos iki kolegijosReali mokykla

Ilgalaikė strategija ir
sinergija, kaip mes ruošiame
piliečius nuo mokyklos suolo

iki Turing kolegijos



Pasaulio piliečių
akademija

• Atneša visuomenei aktualias
temas ir problemas į švietimo
sistemą,

• Stiprina fundamentaliųjų
vertybių nuostatas,

• Kuria inovatyvų švietimo
turinį, orientuotą į globalaus
pilietiškumo aktualizavimą.



Pasaulio piliečių 
akademija

• Švietimo įstaigų etoso ir kultūros
kaita.

• Švietimo bendruomenių
vaidmuo visuomenės kaitos
procesuose. 



JAUNIMO 

INICIATYVA

POLITIKOS 

STEBĖSENOS 

PLATFORMA

SAVANORIŲ 

TINKLAS

KAS YRA ŽINAU, KĄ RENKU?
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Įkurtas 1991 Klaipėdoje.

Tarptautiškumas ir kitokio
modelio studijos Lietuvoje.

75% studentų yra užsieniečiai, atvykę iš per 50-
ties šalių. 
Universitete visos studijos vyksta anglų.

LCC tarptautinis universitetas



• Anglų kalbos kursai
moksleiviams ir suaugusiems.

• Kvalifikacijos kėlimo seminarai
anglų kalbos specialistams,

• Vasaros anglų kalbos stovyklos,
• Krepšinio stovyklos,
• Atviros paskaitos visuomenei.

LCC tarptautinis
universitetas



Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
(LSŠA)

• Nuo 1992 m. telkia pavienius asmenis bei įvairių organizacijų narius
nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio
mokymosi galimybių plėtotei.

• Vienija 111 individualių narių ir 32 juridinius asmenis.
• Nuo 1993 m.- Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) 

narė.
• Nuo 1995 m. - Šiaurės ir Baltijos šalių skėtinių suaugusiųjų švietimo

organizacijų tinklo (NO-BA) narė.



Suaugusiųjų 
mokymosi savaitės

• 21 metus organizuojamos
respublikinės suaugusiųjų
mokymosi savaitės. 

• Apie 350 organizacijų, rengia
daugiau kaip 800 renginių.



Andragogikos ekspertų tinklas

Per pastaruosius 10 metų andragoginio pradžiamokslio ir
pažengusiųjų lygio programą baigė apie 250 suaugusiųjų
mokyme dirbančių švietėjų.



Trečiojo amžiaus universitetai (TAU) 
rūpinasi: 

• neformaliuoju švietimu, 
• socialine integracija, 
• žinių, kompetencijų plėtote; 
• tenkina kultūrinius poreikius;
• palaiko ir skatina jų pilnavertį fizinį ir emocinį

gyvenimą;
• mažina socialinę atskirtį.



TAU klausytojų skaičiaus augimas
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VAIKŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO 
ŠVIETIMO ASOCIACIJA
• Kokybiškas vaikų ir jaunimo neformalusis 

švietimas. 
• Prieinamas VISIEMS vaikams ir jaunuoliams.



Ko reikia, kad geroji patirtis
pasklistų plačiau?
• Švietimo sistemos atvėrimas.

• Nevalstybinių teikėjų įtraukimas.

• Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas

.


