
Pradedamas įgyvendinti projektas pagal Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio 
bendradarbiavimo programą „INTELLECTUAL PROPERTY AWARENESS – ROOTS 

FOR INNOVATION AT SCHOOL“  

 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, kartu su Estijos ir Latvijos 

partneriais, laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus 
(NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo 
srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJR-2019-10275 „INTELLECTUAL 
PROPERTY AWARENESS – ROOTS FOR INNOVATION AT SCHOOL“. Šiam projektui 
įgyvendinti skirta – 39 520,00 eurų dotacija. 

Projekto tikslas – įgalinti intelektinės nuosavybės supratimą mokiniams ir mokytojams 
užsiimant bendra veikla, ugdyti jų kūrybiškumą, kultūrinį sąmoningumą, skaitmeninimo ir 
verslumo kompetencijas.  

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos metodinės rekomendacijos padės mokyklos 
mokytojams ir kitiems darbuotojams parengti atitinkamą mokymo turinį įtraukiant temas, 
susijusias su intelektinės nuosavybės kūrimu ir apsauga. Sukurtos metodinės rekomendacijos 
padės mokyklos mokytojams ir kitiems darbuotojams parengti atitinkamą mokymo turinį 
įtraukiant temas, susijusias su intelektinės nuosavybės kūrimu ir apsauga. Bendradarbiavimas 
įgyvendinant projektą padės tikslingai prisidėti prie intelektinės nuosavybės medžiagos radimo 
nacionaliniu lygmeniu ir sustiprinti tautinį identitetą aptariant išradimus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos istorijoje nuo seniausių laikų iki šių dienų. Planuojama projekto trukmė – 12 mėnesių. 
Bus sutelktas dėmesys į mokyklos mokymo programos susiejimą su bendruomenės elgesiu, 
atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teises ir bus atkreiptas mokinių dėmesys į galimybę būti 
aktyviais kūrėjais ir išradėjais kasdienėje klasės veikloje, suteikti jiems daugiau galimybių 
suprasti mokymosi procesą.  

Projekto rezultatai bus naudojami organizacijų kasdieniame darbe, kaip pirmas 
novatoriško mokymo tobulinimo žingsnis. Visos organizacijos planuoja vis plačiau naudoti 
naujas mokymo metodikas ir jo nuolatinis tobulinimas. Projekto įgyvendinimas padės rasti naujų 
problemų sprendžiant pasaulinius iššūkius, integruojant verslą, švietimą ir mokslinius tyrimus. 
Taip pat bus užtikrinta nuolatinė partnerystė tarp dalyvių. Pagrindinis projekto rezultatų sklaidos 
tikslas yra užtikrinti platų, įvairų intelektinės nuosavybės supratimą bei plėtoti novatorišką 



švietimą suprantant intelektinę nuosavybę siekiant apsaugoti visuomenės saugumą, gerovę ir 
kūrybiškumą globaliame pasaulyje. 

Projekto koordinatorius – Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus.  
Projekto partneriai: 
Estijos partneris: Tallinn Tynismae Science School; 
Latvijos partneris: Secondary Night Shift School No 9.  
Projekto trukmė – 1 metai (nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m.  rugpjūčio mėn.). 

 


