
Erasmus+ programa 

 
„Erasmus+“ – tai 2014–2020 m. ES švietimo, 

mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje 

programa. 

 

Šia veikla švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 

srityse galima padėti prisitaikyti prie socialinių ir 

ekonominių pokyčių, spręsti svarbiausias problemas, 

su kuriomis Europa susidurs iki dešimtmečio 

pabaigos, taip pat įgyvendinti ekonomikos augimo, 

darbo vietų kūrimo, socialinės lygybės ir įtraukties 

strategiją „Europa 2020“. 

 

Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į Europos 

šalis kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir 

įgūdžių, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su 

profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis 

technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo 

ryšius, keistis patirtimi su kolegomis. 

 

Projektas “Kvalifikacijos tobulinimas sporto 

organizavimo ir mokymo specialistams”. 

Trukmė: nuo 2 dienų iki 2 mėnesių. 

 

Daugiau informacijos apie šios ir kitų programų 

galimybes ieškokite Švietimo mainų paramos fondo 

tinklalapyje www.smpf.lt 

 

Priimančioji organizacija – Suomijos kyudo 

federacija (Suomen Kyudoliitto ry), jungia kyudo 

meistrus/trenerius ir sportininkus, kurių pagalba 

siekia populiarinti kyudo kovos meną bei gerinti 

sporto šakos vystymąsi šalyje, taip pat skatina 

jaunimo bei suaugusių sveiką gyvenseną. Suomijos 

kyudo federacija atstovauja įvairaus amžiaus 

grupių sportininkus, trenerius bei teisėjus, 

dalyvauja jų paruošimo procese tiek klubuose, tiek 

ir nacionalinėje rinktinėje, rengia Suomijos kyudo 

pirmenybes įvairiose amžiaus grupėse, aktyviai 

dalyvauja Europos kyudo federacijos bei 

Tarptautinės kyudo federacijos veikloje. 

 

Siunčiančioji organizacija – Lietuvos Kyudo 

Federacija yra Lietuvos kyudo lankininkus 

vienijanti pelno nesiekianti organizacija. 

Federacijos veiklos tikslai yra populiarinti kyudo 

Lietuvoje, užtikrinti, kad kyudo Lietuvoje būtų 

vystomas remiantis Tarptautinės kyudo federacijos 

nuostatomis, rengti kyudo lankininkus ir trenerius, 

formuoti nacionalines rinktines, atstovauti Lietuvai 

Europos bei pasaulio čempionatuose, koordinuoti 

federacijos narių veiklą, atstovauti federacijos 

narių interesams ir juos ginti. Federacija kasmet 

organizuoja ir vykdo seminarus, nacionalinius 

čempionatus, 2017 m. suorganizuotas Pirmasis 

Baltijos jūros šalių čempionatas. 

 

Mobilumo veiklos dalyviai: 

 Aurelija Vosylė, 3.Dan. 

 Vitalijus Bertašius, 2.Dan. 

 Vitalijus Naumavičius, 2.Dan. 

Mobilumo veiklos programoje buvo numatyta: 

 pažintis su organizacija, treneriais, naudojama 

įranga; 

 praktiniai seminarai: 

 kyudo technikos principai, 

 kyudo technikos klaidos, jų taisymo būdai, 

 kyudo inventoriaus parinkimas ir priežiūra, 

 sportininkų bendras ir specialus fizinis 

rengimas, 

 sportininkų psichologinis rengimas, 

 sportininkų su specialiaisiais poreikiais 

rengimas; 

 teoriniai seminarai: 

 reikalavimai treneriui: etika, psichologija, 

pedagogika, 

 treniruočių tikslų ir uždavinių nustatymas, 

treniruočių proceso planavimas; 

 treniruočių stebėjimas ir praktinių įgūdžių 

tobulinimas; 

 dalijimasis patirtimi apie varžybų ir kitų 

renginių organizavimą, video įrašų analizė; 

 kultūrinė programa. 

 



 
 

 
 

 

Mobilumo veiklos rezultatai: 

 įgytos naujos teorinės bei praktinės specialybės 

žinios, 

 perimtos naujos problemų sprendimo idėjos, 

 pakelta trenerių kvalifikacija, 

 pagerinti komandinio darbo įgūdžiai, 

 padidėjusi motyvacija tobulinti savo žinias, 

dalintis jomis su kolegomis bei perduoti jas 

auklėtiniams, 

 užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai, 

 pagilintos anglų kalbos žinios. 

 
 

Šių metų rugpjūčio 31 d. 17:30 

Lankininkų sporto klubo aikštėje Vingio parke 

mobilumo veiklos dalyviai pasidalins įgytomis 

žiniomis, įspūdžiais, supažindins su galimybėmis 

dalyvauti panašiuose projektuose ateityje, taip pat 

bus pateikta dalyvių parengta pagalbinė metodinė 

medžiaga. 

 

 

 

 

Erasmus+ programos mobilumo projektas 

“Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir 

mokymo specialistams” 

 

Sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA102-046893 

 

Mobilumo veikla Pajulahti, Suomijoje 

2018 m. rugpjūčio 15–22 d. 

 

Priimantis partneris - Suomijos kyudo federacija 

www.kyudo.fi 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su Lietuvos Kyudo federacija 

www.kyudo.lt 

 

 

 

 

Koordinatorius - Lietuvos sporto federacijų sąjunga 

www.lsfs.lt 

 

 

 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas 

atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 


