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ĮŽANGA

Kasdien kurdami, atrasdami ir mokydamiesi, metų pabaigoje stabtelime įvertinti rezul-
tatų: asmeninių ir darbo . Todėl jau ketvirtus metus iš eilės Švietimo mainų paramos fondas 
vertina geriausiai projektus įgyvendinusias organizacijas ar projektų dalyvius ir pagerbia 
juos, apdovanodamas už veiklos kokybę . 

Šiemet pirmą kartą bus pagerbti Nordplus programos veiklų dalyviai, kurie kokybiš-
kiausiai įgyvendino projektus, bendradarbiaudami su kolegomis ar partneriais iš Baltijos ar 
Šiaurės šalių .

2011-aisiais Europa didelį dėmesį skyrė savanoriškai veiklai – ją stengėmės akcentuoti 
ir mes Mokymosi visą gyvenimą programos veiklose bei projektuose . Savanorystės idėjos 
mus paskatino įgyvendinti naują iniciatyvą „Erasmus Lietuvos mokykloms“, kuri puikiai pri-
sideda stiprinant mokyklų ir universitetų bei kolegijų bendradarbiavimą ir skatina dalytis 
gerąja patirtimi .

Kitąmet dar didesnis dėmesys bus skiriamas vyresnio amžiaus žmonėms – Europos Ko-
misija 2012-uosius paskelbė Aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais . Skleisime žinią, 
kad projektai, kuriuose dalyvauja garbaus amžiaus žmonės, tik patvirtina tiesą, jog amžius 
nėra kliūtis semtis žinių ir mokytis . Bet kokia nauja patirtis leidžia mums nuolat tobulėti ir 
išlikti įdomiems ne tik aplinkiniams, bet ir sau .

Tad nelikime abejingi žinioms, mokymuisi, raskime savyje entuziazmo įgyvendinti nau-
jus projektus, pažinkime naujas kultūras, žmones bei supantį pasaulį . Ir, žinoma, save .

Direktorė
Daiva Šutinytė
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KoKYbėS KoNKURSo ApŽvAlGA

Kokybės konkurso tikslas – atrinkti ir apdovanoti 
kokybiškiausius Mokymosi visą gyvenimą programos 
projektus, individualaus mobilumo dalyvius, kokybiš-
kiausiai veikiantį profesinio informavimo tašką bei pa-
pildomai rengiamų konkursų laureatus, siekiant paro-
dyti juos kaip gerąją patirtį ir taip motyvuoti paraiškų 
teikėjus, negavusius finansavimo . 

Šiais metais Kokybės apdovanojimams nebuvo 
rengiamas atskiras atrankos konkursas, išskyrus pro-
fesinio informavimo taškams ir specialiajam prizui . 
Vertinant projektų galutines ataskaitas tuo pačiu buvo 
teikiamos rekomendacijos ir kokybės konkursui . Spren-
dimą dėl apdovanojamų projektų bei asmenų priima 
Kokybės konkurso atrankos komisija . Kiekvienoje kate-
gorijoje apdovanota po 1 aukščiausią įvertinimą gavusi 
projektą vykdanti ar vykdžiusi institucija ar asmuo . 

Kokybės konkursas apėmė visas Mokymosi visą gy-
venimą decentralizuotas programas (Comenius, Grund-
tvig, Leonardo da Vinci, Erasmus bei Pažintinių vizitų 
programą) . Atskira nominacija apdovanotas kokybiš-
kiausiai 2010–2011 m . veikęs profesinio informavimo 
taškas, o specialus apdovanojimas skirtas 2012 m . Eu-
ropos Aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metams 
pažymėti . Iš 59 nominantų apdovanoti net 22 kokybiš-
kiausi Mokymosi visą gyvenimą projektai . 

Šiais metais kartu su Švietimo mainų paramos fon-
do administruojamais projektais taip pat apdovanoti 
net 6 kokybiškiausi 2011 metų eTwinning projektai .

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys buvo krei-
piamas į projektų rezultatus ir naudą organizacijai bei 
dalyviams, projekto veiklų tęstinumą, rezultatų sklaidą 
projekto metu ir jam pasibaigus bei projekto valdymą . 

2011 m . kokybės apdovanojimų laureatais paskelbti vie-
na Comenius, Grundtvig ir Leonardo da Vinci partnerys-
čių bei trys Leonardo da Vinci mobilumo ir vieną naujo-
vių perkėlimo projektą įgyvendinusios institucijos . Taip 
pat apdovanota viena Erasmus intensyvią programą 
įgyvendinusi institucija bei institucija aktyviausiai skati-
nanti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, mobilumą . 
Apdovanojimai skirti ir vienam pasibaigusiam Nordplus 
Junior, Nordplus Adult projektui bei kokybiškiausiam 
Nordplus Higher Education paprogramės projektui .

Pagrindiniai  asmenų mobilumo paraiškų vertini-
mo kriterijai buvo įgytos žinios ir gebėjimai, taikoma 
patirtis asmens veikloje bei institucijoje; mobilumo 
sklaida bei individo veiklos kūrybiškumas ir naujoviš-
kumas . 2011 m . kokybės konkurso laureatais paskelbti 
vienas Comenius ir vienas Grundtvig kvalifikacijos tobu-
linimo kursų dalyvis, vienas Comenius ir vienas Grund-
tvig asistentų praktikos dalyvis bei vienas Pažintinių 
vizitų programos dalyvis . 

Kokybiškiausia profesinio informavimo taškų (to-
liau – PIT) veikla buvo vertinama atsižvelgiant į tai, kaip 
aktyviai profesinio informavimo specialistai panaudojo 
institucijoje egzistuojančias galimybes ir resursus pro-
fesinio informavimo tikslams pasiekti .  

2012 m . skelbiami Europos Aktyvaus senėjimo ir 
kartų solidarumo metais, todėl nuspręsta specialų ap-
dovanojimą skirti geriausiam su šia tema susijusiam 
projektui . Vertinant pateiktas paraiškas dėmesys buvo 
kreipiamas į skirtingų kartų tarpusavio bendradarbiavi-
mą įgyvendintuose projektuose: įgyvendintų projektų 
ar veiklų sąsajas su kartų tarpusavio bendradarbiavi-
mu, pasiektų teminių projekto rezultatų tęstinumą, re-
zultatų sklaidos efektyvumą, bendrą projekto kokybę . 
Atrankos komisijai įvertinus paraiškas nuspręsta, kad 
apdovanojimas bus skiriamas VšĮ „Vilniaus dizaino mo-
kymo centrui“ .

Sveikiname 2011 metų  konkurso laureatus ir pri-
statome kokybiškiausius Mokymosi visą gyvenimą pro-
gramos projektus, individualaus mobilumo dalyvius 
bei geriausiai veiklą vykdžiusias institucijas . 
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2008 m. Comenius daugiašalių mokyklų 
partnerysčių projektai:

 �Vilniaus Žirmūnų gimnazija
 „Aspekte des Klimawandels im heimischen Raum“

 �Alytaus Jotvingių gimnazija
 „Student Voice – the European Dimension“

 �Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla
 „Europe in Motion“

2010 m. Comenius kvalifikacijos 
tobulinimo veiklos dalyviai:

 � Jūratė Stakeliūnienė
 „ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and 

Learning“
 �Aida Adiklienė

 „TACCLE-Creating your own e-learning content in 
school education and adult education“
 �Aušra Burbienė

 „Greece: Cradle of the European Culture. From 
Antiquity up to recent Times“

2010 m. Comenius asistentų praktikos 
veiklos dalyviai:

 �Beatričė Albrechtaitė
 � Ingrida Daukantaitė
 �Marija Mockutė
 �Vidmantė Katinaitė

2010 m. mokykla, priėmusi Comenius 
asistentą:

 �VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla
 Asistento mentorė Daiva Visockienė

 �Alytaus Putinų gimnazija
 Asistento mentorė Rimtautė Marčiulionienė

2008 m. Grundtvig mokymosi partnerysčių 
projektai:

 �VšĮ „Vilniaus dizaino mokymo centras“
 „Trans-generational Arts/cultural Platform in 

Education“
 �Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

 „Learn how to live with passion“ 
 �Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

 „Parents School“

2011 metų KoKybės KonKursui 
nominuoti projeKtai ir individualūs 
asmenys 

 �Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras
 „Visual Art Network – Goldenagers OverGoing
 horizons . Artistic education for adult learners“

2010 m. Grundtvig asistentų praktikos 
veiklos dalyvis:

 �Raimonda Agnė Medeišienė
 �Genutė Gedvilienė

2009 m. Grundtvig seminarų organizavimo 
projektai:

 �Soros International House
 „Public Spaces + Visual Arts=Civic Actions“

 �VšĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų 
institutas

 „Creativity as common human language: verbal, 
acoustic and visual literacy“
 �Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA)

 „Intercultural: Walking, Watching, Talking and
 Reflecting“

2010 m. Grundtvig kvalifikacijos 
tobulinimo veiklos dalyvis

 �Valentina Grinevičienė

Nordplus Junior projektai:
 �Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

 „You Miss the Taste of Good Chocolate/Market 
Research and Entrepreneurship“
 �Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

 „Just healthy!“
 �Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
Centras

 „Career choice and technology for the deaf“

Nordplus Adult projektai:
 �Vilniaus verslo kolegija

 „Online blended learning English (A2/B1) module 
for adults „In charge of my world“
 �Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

 „Improvement of farmer education quality by using 
Danish experience“
 �Ugdymo plėtotės centras

 „Learning Insights in the Nordic- Baltic Area“
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Nordplus Higher Education projektai:
 �Kauno kolegija  „EkoTekNord“
 �Vilniaus universitetas

 „Development of Environmental and Ethical 
Competence in Leadership and Management“
 �Mykolo Romerio universitetas

 „Strengthening Nordic-Baltic educational 
cooperation in development of module 
„Supervision in social work“

2009 m. Leonardo da Vinci pirminio 
profesinio lygmens mokinių mobilumo 
projektai:

 �Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla
 „Europietiškų floristikos tradicijų, naujovių 

floristikos mene pažinimas“
 �VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

 „Ateitis reikalauja – asmenybės mobilumo ir naujų 
kompetencijų įgyjamų per tarptautinę praktiką“
 �Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 
„Daržovės ant mūsų stalo“

2009 m. Leonardo da Vinci profesinio 
mokymo specialistų mobilumo projektai:

 �VšĮ Alytaus darbo rinkos mokymo centras
 „Suvirinimo srities specialistų mokymas ES valstybėse“

 �Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
  „Socialinių partnerių ir profesinio mokymo 

institucijų bendradarbiavimo patirtis ES šalyse“
 �Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių 
mokykla „Pasieniečių mokyklos mokytojų, 
rengiančių specialistus ES sienų apsaugai, 
kompetencijų tobulinimas“

2009 m. leonardo da vinci darbuotojų 
mobilumo projektas 

 �UAB „Idelis“ „Darbuotojų profesinių įgūdžių 
ir kompetencijų tobulinimas saugaus stiklo 
naudojimo technologijoje“

2008 m. Leonardo da Vinci partnerysčių 
projektai:

 �Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus 
kolegija

 „Integration of European experience for advanced 
education and training in clothing industry“
 �VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija

 „E- Learn to E-work“
 �Lietuvos dailės muziejus „Tarptautinių 
auksakalystės mokymo programų plėtojimas 
restauravimo srityje“

2008 m. Leonardo da Vinci naujovių 
perkėlimo projektas

 �VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras „Europinio 
lygio statybininko apdailininko specialybės 
modulinių mokymo programų ir mokymo kreditų 
sistemos pritaikymas Lietuvos ir kitose Europos 
šalių VET institucijose/DEMOP“

2009–2010 m. m. Erasmus intensyvių 
programų projektai:

 �Mykolo Romerio universitetas
 „WASPOLSS Tracking New Ways in Social Policy, 

Legal and Social Services“
 �Mykolo Romerio universitetas

 „CHALID Challenges to Identity in the Context of 
Globalization: Multidisciplinary and Multicultural 
Perspectives“

mokslo ir studijų institucijos, aktyviausiai 
skatinančios asmenų, turinčių specialiųjų 
poreikių, mobilumą pagal Erasmus 
programą 2007–2010 m.:

 �Mykolo Romerio universitetas
 Audra Dargytė Burokienė

 �Vytauto Didžiojo universitetas
 Zinaida Baltrėnienė

 �Lietuvos kūno kultūros akademija
 Tomas Kukenys

2010–2011 m. pažintinių vizitų veiklos 
dalyviai:

 �Lina Trebienė, Panevėžio jaunuolių dienos centro 
direktorė

 „Join us: vocational guidance of students with special 
needs“
 �Edita Rumbutė, Trakų r . Senųjų Trakų Andžėjaus 
Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokytoja

 „Working together to develop skills and confidence for 
primary school citizens“
 �Loreta Golubevaitė, UAB „Globalios idėjos“ direktorė 
komercijai

 „In-company action training to foster employability 
and competitiveness“

2007–2011 m. suorganizuoti pažintiniai 
vizitai lietuvoje:

 �Šiuolaikinių didaktikų centras
 „CRED’o: kūrybinis ugdymas – sėkmingai 

visuomenei“, 2010 m .
 �Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

  „Pedagoginės-psichologinės paramos sistema 
ir specialius poreikius turinčių vaikų švietimo ir 
ugdymo sistema Lietuvoje“, 2007 m . 



 �Panevėžio jaunuolių dienos centras
 „Galimybės proto negalios žmonėms mokytis visą 

gyvenimą“, 2009 m .

2010–2011 m. institucijos veiklą 
integravusieji profesinio informavimo 
taškai:

 �Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla
 Projektas ,,Mokyklos darbuotojų profesijos“

 �Trakų rajono Rūdiškių gimnazija
 Dalyvavimas Trakų r . švietimo centro inicijuotame 

ESFRPF „Lietuva Polska 2007–2013“ projekte 
„Projektas kaip mokymo(si) ir bendradarbiavimo 
priemonė“
 �Kužių vidurinė mokykla

 Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo 
ir rezultatų panaudojimo sistema
 �Kauno rajono Ežerėlio vidurinė mokykla

 Integruota profesinio orientavimo ir technologijų 
viktorina „Profesijų pasaulis“

Šv
ie

tim
o 

m
ai

nų
 p

ar
am

os
 fo

nd
as



Šv
ie

tim
o 

m
ai

nų
 p

ar
am

os
 fo

nd
as

7

COMENIUS
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PROJEKTO PAVADINIMAS

europa judėjime

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Europe in Motion

PROJEKTO NUMERIS

llp-Com-dp-2008-lt-00042

PROJEKTO RENGėJAS 

marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

DOTACIJA EURAIS

20 000,00 eur

MOBILUMAI 

32 (trisdešimt du)

PROJEKTO PARTNERIAI

�Regionale Schule und Gymnasium an der 
Rostocker Heide, vokietija 

�Bundesgymasium und Bundesrealgymnasium, 
austrija 

�Birger Sjöberggymnasiet, Švedija 
�Riga Teikas vidusskola, latvija
�Izmit Kiz Anadolu Lisesi,turkija

PROJEKTO TRUKMė

dveji metai

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

Filmas, meno dirbiniai, tyrimų aprašai

KoKYbIšKIAUSIAS 2008 m. Comenius 
dAUGIAšAlIų moKYKlų pARTNeRYSčIų 
pRojeKTAS

projekto esmė
Mes apklausėme emigracijos liudininkus skirtin-

gose šalyse, liudininkų interviu buvo filmuojami . Per 
susitikimus moksleiviai atrinko didžiausią edukacinę 
vertę turinčius interviu, juos išvertė ir įgarsino . Iš nufil-
muotos medžiagos buvo sumontuotas filmas „Europa 
judėjime“, kuris skatina meilę savo šaliai, nes, kad ir kur 
išvyktume, kad ir kaip įsikurtume, mes nuolat liksime 
svetimšaliai, tad verta kurti savo tėvynės gerovę .  

Judėjimui atspindėti kūrėme meno dirbinius, orga-
nizavome judėjimo renginius, per kuriuos skaičiavome 
mūsų nueitą kelią, taip simboliškai įveikdami atstumą 
tarp šalių partnerių . 

Per projektą rinkome lėšas, kurias paaukojome kil-
niam tikslui . Projekto rezultatai ugdo meilę ne tik tėvy-
nei, bet ir padėjo suprasti, kad bendros pastangos gali 
teikti dvasinio ir materialinio gėrio .  
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We filmed interviews with emigrants in different 
countries . Students chose the interviews with the gre-
atest educational value, and thus the film ‘Europe in 
Motion’ was made, the aim of which was to promote 
love to one’s homeland, because wherever we go, we 
remain foreigners, so it is important to contribute for 
the welfare of  one’s  homeland . 

In order to reflect the motion, we created art 
works, organised motion events, thus measuring the 
distance we had covered while symbolically drawing 
the partner countries together . During the project we 
had raised the money that was spent on a honoura-
ble cause: our fund was devoted to help children . The 
project  not only teaches love to one’s homeland, but 
also raises awareness that common efforts can provide 
both material and spiritual satisfaction .
 

�	Manau, tokiuose projektuose svarbiausia suteikti 
moksleiviams galimybę bendradarbiauti su par-
tneriais iš kitų šalių ir suvokti, kad jų indėlis yra ly-
giavertis. Per šį projektą moksleiviai suprato, kad 
Europa gali pasimokyti iš mūsų istorijos, nes mes 
išgyvenome okupacijas ir išlikome lietuviai ir kad 
tai yra vertybė, kurią reikia saugoti.

Projekto koordinatorius

�	Mes galėjome suprasti, kad esame tie, kurie paty-
rė ne vieną emigracijos bangą, ir, kad ir kur išvyk-
tume, mes vis tiek ilgėsimės savo gimtinės, nes 
tik čia mes esame svarbūs ir savi. Taip pat projek-
tai yra puiki galimybė geriau pažinti pasaulį. 

Dalyviai
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INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

panevėžio pradinė mokykla

PAREIGOS

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DALYVAVIMO METAI

2011 m.

KURSų / VIZITO PAVADINIMAS

Greece: Cradle of the European Culture. From 
Antiquity up to recent Times

KoKYbIšKIAUSIA 2010 m. Comenius 
KvAlIfIKAcIjoS TobUlINImo KURSų 
veIKlA 
AUšRA bURbIeNė

INDIVIDUALIOS MOBILUMO VEIKLOS APRAŠAS

Pagilinau žinias apie Graikijos kultūrą, susiradau 
partnerių, besidominčių kitų šalių kultūra . Šie kursai 
mane paskatino daugiau domėtis įvairiomis meno sriti-
mis (daile, šokiu, muzika) ir savo patirtį taikyti savo pe-
dagoginiame bei vadybiniame darbe .

INDIVIDUALIOS MOBILUMO VEIKLOS APRAŠAS 
ANGLų KALBA

These seminars helped me to get to know Greek 
culture better and find partners interested in other 
countries’ culture .

The seminars inspired me to learn more about va-
rious art forms (paintings, dance and music), as well as 
apply this experience in my school lessons and extra 
curriculum activities .
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Dirbti mokykloje pradėjau 2001 metais, baigusi 
Šiaulių universitetą ir įgijusi Socialinių mokslų (eduko-
logijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei įgijusi pradi-
nių klasių mokytojo ir nepamokinės meninės veiklos 
organizatoriaus kvalifikaciją . Siekiau toliau tobulinti 
savo kvalifikaciją . Tęsiau studijas Šiaulių universitete, 
siekdama įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį . 2003 m . 
suteiktas Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 
(specializacija – švietimo vadyba) . Per magistro studi-
jas gautą informaciją, žinias, įgūdžius taikiau vadybos 
veikloje . Turiu 11 metų šioje mokykloje vadybos darbo 
patirtį .

Gebu burti žmones bendrai veiklai, koordinuo-
ti ir administruoti projektus . Siekiu, kad mokyklos 
bendruomenės nariai dalyvautų įvairiuose mokyklos, 
miesto, respublikos bei kitų šalių edukaciniuose ir 
meniniuose, socialiniuose projektuose, konkursuose, 
akcijose . 2006 m . ir 2007 m ., tikslingai bendradarbiau-
dama su mokyklos pedagogais, socialiniais partneriais 
užtikrinau sklandų dalyvavimą tarptautiniame projekte 
„Tolerancija: priemonė įveikti sunkumus“ . Nuo 2008 m . 
koordinuoju tarptautinį projektą – vaikų tautinių šokių 
festivalį „Suk ratelį pasauliui“ . 

Nuolat tobulinu savo profesinę kompetenciją . 
Nuosekliai dalyvauju pedagogų kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose, kursuose, susitikimuose, individualiose 
stažuotėse užsienyje ir Lietuvoje .

 

Stažuotės tikslas – susipažinti su Graikijos kultū-
ra . Per stažuotę buvo organizuotos įvairios pažintinės 
ekskursijos po žymiausias Atėnų miesto ir jo apylinkių 
vietas, susitikimai su įvairių meno sričių atstovais, buvo 
detaliai pristatoma Graikijos kultūra bei jos patirtis or-
ganizuojant ir įgyvendinant kultūrų bendradarbiavimą, 
aptarti galimi tolesnio bendradarbiavimo planai . 

Lankant Atėnų istorines vietas, dalyvaujant Grai-
kijos meno pažinimo seminaruose, per pristatymus 
bendraujant su seminaro dalyviais iš Lenkijos, Latvijos 
ir Italijos, kilo naujų idėjų, kaip tobulinti bei turtinti savo 
pedagoginę veiklą savosiose ugdymo įstaigose (pvz ., 
organizuoti edukacinius projektus, siekiant plėtoti kul-
tūrų bendravimo pažinimą ir bendradarbiavimą) .

Stažuotės programa patenkino visų stažuotės da-
lyvių lūkesčius, nes visi turėjo galimybę susipažinti su 
kiekvienam aktualia Graikijos kultūros dalimi (architek-
tūra, daile, muzika, šokiu, kalba) ir geriau suprasti šios 
šalies kultūrinį savitumą . 

Per stažuotę įgijau daug žinių apie Graikijos kultū-
ros istoriją ir jos įtaką Europos kultūrai, surinkau įvairios 
vaizdinės medžiagos, kurią taikau rengiant mokomąją 
priemonę . Ši mokomoji priemonė bus skirta pasaulio 
pažinimo, dailės, muzikos ir šokio pamokoms .
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� Comenius asistentų praktiką galėčiau laikyti 
vienu iš kertinių akmenų mano pedagoginėje 
veikloje. Šios praktikos metu ne tik pasisėmiau 
neįkainojamos pedagoginės ir gyvenimiškos pa-
tirties, pažinau svečią šalį, jos žmones ir jų tradici-
jas, bet ir įsitikinau, kad drąsiai priimu gyvenime 
pasitaikiusias galimybes ir išnaudoju jas iki galo. 

PAREIGOS

Comenius asistentė

DALYVAVIMO METAI

2010–2011 m.

PRIIMANTI / VIZITą ORGANIZUOJANTI INSTITUCIJA

Lincoln Christ’s Hospital School, Lincoln, 
jungtinė Karalystė

Praktikos metu buvau paskirta į EAL (anglų kaip 
papildoma kalba) ofisą, kurio darbuotojos rūpinosi ne-
anglakalbių tautybių mokiniais . Pagal man individualiai 
sudarytą pamokų tvarkaraštį lankiau įvairių dalykų pa-
mokas su įvairių tautybių mokiniais . Pagrindinis mano 
uždavinys buvo užtikrinti, kad kalbos barjeras netruk-
dytų mokiniams suprasti dalyką ir leistų jiems integruo-
tis į mokyklos bendruomenę . 

Trečiadieniais vesdavau lietuvių kalbos būrelį, kurį 
galėjo lankyti visi susidomėję, vyresniesiems moki-
niams padėdavau ruoštis ALAN matematikos testui .

Iš anksto sutartu laiku susitikdavau su mokiniais, 
kuriems reikėdavo papildomo laiko atlikti ar išsiaiškinti 
užduotis ar projektus .

Comenius savaitės metu aktyviai stengiausi infor-
muoti mokyklos bendruomenę apie Comenius asisten-
tų praktiką, mano tikslus ir veiklą mokykloje, taip pat 
apie Lietuvą ir jos gyventojus, jų papročius ir tradicijas 
bei gyvenimo būdą . Taip pat rengiau lietuviško mais-
to ragavimą ir viktorinas bei prezentacijas apie Lietuvą 
įvairioms amžiaus grupėms atskirai . Mokiniai, mokyto-

KoKYbIšKIAUSIA 2010 m. Comenius 
ASISTeNTų pRAKTIKoS veIKlA 
vYdmANTė KATINAITė

jai ir kiti mokyklos darbuotojai padėjo paruošti keletą 
stendų apie gražiausias Lietuvos vietas .

Su EAL mokinių grupe vykome į Lincoln koledžą, 
kur mokiniai turėjo galimybę pamatyti koledžo gyve-
nimą, susitikti su koledžo darbuotojais, dėstytojais ir 
studentais ir gauti visą jiems reikalingą informaciją apie 
studijas koledže .

Porai mokinių, kuriems LCH mokykla nebegalėjo 
pasiūlyti išsilavinimo pagal mokinių poreikius, padėjau 
surasti kitas mokymosi įstaigas, kuriose jie ir toliau ga-
lės sėkmingai tęsti mokymąsį .

Dalyvavau įvairiuose mokyklos renginiuose ir išvy-
kose: kasmetinėse Kalėdinių giesmių apeigose Lincoln 
Katedroje, labdaros renginiuose, išleistuvėse, augalų 
sodinimo išvykoje, kelionėje į East Midlands oro uostą 
su Turizmo mokytoja bei mokiniais; galiausiai mokslo 
metų pabaigos ekskursijoje į atrakcionų parką .

Linkolnšyro grafystės skautus mokinau pagrindi-
nių lietuviškų frazių, pasakojau apie Lietuvą, papročius 
ir žmones prieš jų vasaros kelionę į Lietuvą .

Lincoln lietuvių bendruomenės nariams padėda-
vau užpildyti įvairiausius dokumentus ar išspręsti iški-
lusias problemas .
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� Būdama paskutinio anglų filologijos kurso stu-
dente 2010 metais Vilniaus Žemynos gimnazijoje 
atlikau pedagoginę praktiką. Dirbau su dvyliktų 
klasių mokiniais ir sistemingai padėjau ruoštis 
artėjantiems anglų kalbos egzaminams. Taip pat, 
man buvo suteikta galimybė dalyvauti anglų 
kalbos bandomojo egzamino pasiruošime bei 
tikrinime ir tokiu būdu susipažinti su egzaminų 
vertinimo kriterijais. Praktikos metu turėjau au-
klėjamąją dvyliktokų klasę, padėjau jiems išspręs-
ti įvairias problemas, prisidėjau prie dvyliktokų 
Šimtadienio šventės organizavimo.

During the Comenius programme at LCHS I was 
based in EAL (English as Additional Language) office . 
People working in this office are responsible for non-
English speaking students and their integration at 
school . According to my individual timetable I was at-
tending lessons with different EAL students . My main 
responsibility was to ensure that the students under-
stood what they had been asked for and to help them 
to adapt to school life as some of them had none or just 
some of English skills .

Every Wednesday I ran a Lithuanian club which 
was available for everyone interested . The students 
were also provided with extra lessons when they could 
come and ask for help on projects and assignments .

During the Comenius week I put an extra effort 
in providing the school community about Comenius 
programme, my objectives and activities at school, 
my homeland Lithuania, Lithuanian people and their 
customs and traditions as well as the way of living . The 
LCHS community was also provided with quizzes and 
presentations about Lithuania . In addition to this, eve-
rybody really enjoyed Lithuanian food tasting day .

With the help of LCHS staff members, teachers and 
students there were several displays about the most 
beautiful places in Lithuania presented in the school .

A bunch of EAL students were also taken to the 
Lincoln College where they met the staff members as 

well as the students and could find out all the informa-
tion they needed about college life and the enrolment 
procedures . 

Unfortunately,  the LCHS could no longer provide 
a couple of EAL students with the education the stu-
dents needed and I helped them to find other educa-
tional institutions satisfying the students’ needs and 
made sure the students were admitted to the schools 
so that they could continue their education according 
to their educational levels .

During the assistantship I also took part in a range 
of school events, such as Christmas Carol Service in Lin-
coln Cathedral, charity events, trip to English countrysi-
de for planting as well as trip to the East Midlands Air-
port together with the Tourism teacher and students, 
finally, the end of school year trip to the theme park .

While in Lincoln I also helped the Lincolnshire 
scouts to learn basic Lithuanian phrases . They were also 
provided with the information about Lithuania and Li-
thuanian people as they were already looking forward 
to their trip to Lithuania in summer . 

I also took part in Lithuanian community of Lin-
coln . Many people would come and ask for help in fil-
ling in documents or solving all kinds of problems as 
some of them were struggling with English language .
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INSTITUCIJOS PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

alytaus putinų gimnazija 

ATVYKUSIO ASISTENTO DUOMENYS

nadia Falbo
pietų italija, Kalabrijos regionas

VEIKLOS TRUKMė

3 mėnesiai
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s KoKYbIšKIAUSIA moKYKloS, 2010 m. 
pRIėmUSIoS Comenius ASISTeNTą, 
veIKlA 
AlYTAUS pUTINų GImNAzIjA

Per praktiką Nadia Falbo stebėjo įvairių dalykų pa-
mokas, sėmėsi patirties iš patyrusių gimnazijos peda-
gogų, mokė savo gimtosios kalbos, supažindino moky-
klos bendruomenę su Italijos tradicijomis ir kultūra . 

Asistentė vedė italų ir lotynų kalbos pamokas ir 
būrelius,  integruotas geografijos, technologijų, muzi-
kos, dailės, anglų k ., lietuvių k . pamokas, dalyvavo Co-
menius ir Nordplus programų projektų veiklose, popa-
mokiniuose renginiuose . 

Viešnia svečiavosi Alytaus m . savivaldybėje, lankė-
si Senamiesčio pradinėje mokykloje, dalyvavo „Europie-
čių“ klubo veikloje, bendradarbiavo su miesto mokinių 
tarybos aktyvistais .

Tradiciniame Alytaus m . mokinių tarybos renginy-
je „Nominuok“ Nadia laimėjo „Metų mokytojo“ nomina-
ciją . 

Gimnazijos pedagogai ir mokiniai pasirūpino, kad 
naujoji bendruomenės narė pažintų Alytų ir Lietuvą . 

�	Labai džiaugiuosi, kad išdrįsome imtis šios vei-
klos. Nadią pamėgo ne tik mokiniai, bet ir visi 
bendruomenės nariai. Asistentės praktikos veikla 
praturtino, suaktyvino mokyklos gyvenimą. Daug 
sužinojome apie Italiją, didžiavomės, kad galime 
pristatyti Lietuvą. Mūsų draugystė tęsiasi iki šiol.

Rimtautė Marčiulionienė
Asistento mentorė
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During her practice the assistant observed the les-
sons of different subjects . She gained experience from 
experienced teachers, taught students and teachers 
her native language . Nadia introduced Italian traditions 
and customs to the school community . She conducted 
Italian, Latin lessons and clubs as well as integrated 
lessons of different subjects . Nadia participated in the 
activities of Comenius and Nordplus projects and in va-
rious extra-curricular activities organised at school and 
town . In the traditional event “Nominate” organised by 
the Students’ Council Nadia won the nomination “The 
best teacher of Alytus 201” . The teachers and students 
of the school had given Nadia an opportunity to get 
acquainted withAlytus and Lithuania’s most beautiful 
sights .

�	Nadia kruopščiai ir atsakingai ruošėsi pamokoms 
ir renginiams, todėl buvo malonu bendradar-
biauti. Įgijau naujos patirties, patyriau malonių 
akimirkų.

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Danutė Krušnienė

�	Tiesioginis bendravimas su mokiniais per pamo-
kas suteikė daug smagių akimirkų, žadino moki-
nių motyvaciją. Iš jos pasimokė ne tik mokiniai, 
bet ir mokytojai.

Lietuvių kalbos mokytoja Rima Bartkienė

�	Asistentė atskleidė kitokį, platesnį požiūrį į dau-
gelį dalykų – mokslą, laisvalaikį. Popamokinė vei-
kla, bendravimas pamokose sujungė visą moky-
klos bendruomenę. 

Neringa, IV kl. mokinė

�	Tai nuostabi galimybė tobulinti anglų kalbą, susi-
pažinti su nauja kultūra.

Rusnė, IV kl. mokinė

�	Nadia padėjo susipažinti su kita kultūra, tradicijo-
mis, paskatino tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

Jūratė, IV kl. mokinė
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

senjorų kūrybinė kelionė vizualaus meno 
horizontais

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Visual Art Network-Goldenagers OverGoing 
horizons. Artistic education for adult learners

PROJEKTO NUMERIS

llp-Gru-mp-2008-lt-00047

PROJEKTO RENGėJAS

trakų vokės bendruomenės kultūros centras

DOTACIJA EURAIS

15 500,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

projekte dalyvavo 24 dalyviai iš lietuvos
Įvykdyti 24 mobilumai

PROJEKTO PARTNERIAI

�Ośrodek Kultury Ochoty, lenkija 
�TEMI Fővárosi Művelődési Háza, vengrija

PROJEKTO TRUKMė

2008–2010 m. m.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

Suorganizuoti trys tarptautiniai partnerių susitiki-
mai-seminarai . Kiekvienoje partnerių šalyje suorgani-
zuoti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai 
(anglų kalbos kursus lankė 85 besimokantieji, kompiu-
terinio raštingumo – 60), surengtos trys tarpinės pa- 
rodos, viena baigiamoji paroda . Sukurti 230 tapybos 
darbai, du interneto puslapiai, trys straipsniai, trys eilė-
raščiai . Išleisti projekto bukletai . Pagaminti suvenyrai su 
projekto atributika: marškinėliai, tušinukai, kt . 

PROJEKTO TINKLALAPIS

www.plengogh.eu

KoKYbIšKIAUSIAS 2008 m. GrundtviG 
moKYmoSI pARTNeRYSčIų pRojeKTAS
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Projekto tikslas buvo inicijuoti tarptautinį bendra-
darbiavimą tarp organizacijų, dalyvaujančių suaugu-
siųjų švietime, įtraukiant senjorus ir vyresnio amžiaus 
besimokančiuosius į projekto mokymo veiklas, suku-
riant partnerystę tarp kultūros centrų Varšuvoje, Vilniu-
je ir Budapešte . 

Projekto tikslinės grupės − dailininkai mėgėjai, 
dauguma jų vyresnio amžiaus vietinės bendruomenės 
nariai – senjorai arba besimokantys suaugusieji, meno 
instruktoriai, vietinių kultūros centrų darbuotojai . 

Per projektą suorganizuoti trys tarptautiniai susi-
tikimai seminarai Varšuvoje, Vilniuje, prie Balatono eže-
ro . Buvo organizuoti informacinių technologijų ir anglų 
kalbos kursai kiekvienoje šalyje .

Per projektą siekėme išvystyti kultūrines veiklas 
projekto dalyviams, sudaryti galimybę įveikti kalbos ir 
kultūros barjerus, ugdyti pasitikėjimą savimi, dirbant 
tarptautinėse grupėse, skatinti aktyvesnį dalyvavimą 
atviroje Europos Sąjungos erdvėje . 

The project assumes building an international par-
tnership among cultural centres in Poland, Lithuania 
and Hungary . The goal of the project is an exchange of 
experiences in the field of artistic education for adults .

The recipients of the project are amateur painters . 
Most of them are seniors from local communities, with 
an addition of adult participants . The second group 
consists of art instructors andstaff members of cultural 
centres . 

We organised three international partner mee-
tings-seminars (plenairs concerning various techniqu-
es: oil, watercolour, acrylic, ect .) in Warsaw, Vilnius and 
by the Balaton Lake in Hungary, as well as IT workshops 
and English language courses in each partner country .

Our project created an apportunity for particip-
ants to break cultural and language barriers, increased 
self-esteem and self-confidence while working in inter-
national groups, and promoted a more active partici-
pation in the open EU arena .

 

�	Svarbu pastūmėti žmogų visą gyvenimą mo-
kytis . Kai vyresnio amžiaus žmogus, išėjęs iš ak-
tyvaus socialinio gyvenimo, pamato, kad jis dar 
daug ką gali, kad jo rezervai dideli ir jis atranda 
mokymosi džiaugsmą bei didžiuojasi savo pa-
siektais rezultatais, apima begalinis džiaugs-
mas tuo, ką darai . . .

Loreta Marcinkevičienė

�	Labai gera projekto senjorams idėja . Darbo 
atmosfera buvo puiki . Linkiu dažniau rengti to-
kius projektus .

Valė Vaitkuvienė

�	Dėkoju organizatoriams . Viskas buvo sklandu, 
rūpestingai paruošta . Ypač patiko parinktos 
susitikimų vietos .

Česlovas Polonskis

�	Projektas man padėjo susipažinti su kitomis 
kultūromis, naujais žmonėmis, įvairiomis tapy-
mo technikomis, daug gavau iš šio tarptautinio 
susitikimo .

Algirdas Kaščikas
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INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

Kauno apskrities viešoji biblioteka

PAREIGOS

Fondoieška, projektų rengimas

DALYVAVIMO METAI

2011 m. vasaris

KURSų / VIZITO PAVADINIMAS

European Project Planning

TRUMPA PROFESINė BIOGRAFIJA, APRAŠYMAS 

Dabartinė mano veikla Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje (KAVB) apima fondoieškinį darbą: infor-
macijos apie potencialius rėmėjus bei paramos fondus 
paiešką, atranką, kaupimą, KAVB padalinių informavimą 
apie alternatyvaus finansavimo galimybes (pasitelkiant 
KAVB intranetą, el . paštą ir kt .) . Kita mano veiklos KAVB 
kryptis – projektų rengimas . 

KoKYbIšKIAUSIA 2010 m.  
GrundtviG KvAlIfIKAcIjoS TobUlINImo 
KURSų veIKlA
vAleNTINA GRINevIčIeNė

Pagal kursų organizatorių „Pixel“ mokymo centro 
taikomą metodologiją, Europos projektų planavimo 
mokymo procesas apjungia auditorinių ir nuotolinių 
kursų modulius . Auditorinių kursų metu kiekvienas 
iš dvidešimties kursų dalyvių iš Graikijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Ispanijos, Švedijos, Ny-
derlandų ir Lietuvos dalijosi savo patirtimi projektinės 
veiklos srityje, bendravo su mokymo centro ekspertais . 
Kiekvieno modulio medžiaga buvo detaliai pateikta 
„Pixel“ nuotolinio mokymosi duomenų bazėje, todėl 
kursų dalyviai turi galimybę pasinaudoti ja ne tik audi-
torinių kursų metu, bet ir jiems pasibaigus . Po įvadinės 
kursų dalies, kiekvienam besimokančiam buvo pasiūly-
ta pasirinkti savo atstovaujamai institucijai aktualiausią 
projektinės veiklos kryptį, numatyti tikslinę grupę . Pa-
gal tai auditorija pasidalijo į tris temines darbo grupes . 
Pradžioje kiekviena grupė išsigrynino bendrą ir tuo pa-
čiu kiekvienai šaliai aktualią europinę temą, vienijančią 
grupės narius . Man aktualus buvo suaugusiųjų tęstinis 
mokymas, todėl dalyvavau Grundtvig darbo grupės 
veikloje kartu su švedėmis Marie ir Inger, vokiete Mo-
nika, lietuvėmis Sandra ir Brone, rumunu Anghel Florin . 
Kiekviena grupė pristatė projekto idėją kitų grupių na-
riams . Apibendrindamas visų grupių pristatymus, „Pi-
xel“ dėstytojas ekspertas Andrea Peraldo pateikė savo 
pastabas, įvertino projektų idėjų aktualumą, novatoriš-
kumą, europinę dimensiją . Vėliau kiekvienos grupės iš-
plėtotą projekto idėją koordinatoriai pristatė visai ben-
drai mokymo kursų auditorijai bei paskelbė virtualiame 
„EuroPlan“ portale . Paskutinę kursų dieną pradėjome 
bendrai rengti paraišką MVGP Grundtvig paprogramei . 
Kiekvienam grįžus į savo šalį, suplanuotu laiku, „Pixel“ 
mokymų organizatoriai pasiūlė galimybę pabendrauti 
„EuroPlan“ portalo vaizdo konferencijoje .
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According to the methodologies of course 
provider’s Pixel Training Centre, The project planning 
course process combines classroom training and dis-
tance course modules . During the classroom courses 
each of the twenty participants from Turkey, Greece, 
Germany, Poland, Romania, Croatia, Spain, Sweden, 
Lithuania and Netherlands shared their experiences in 
the field of project activities and communicated with 
the training centre’s experts . Pixel centre’s distance e-
learning database maintains the comprehensive mate-
rial for each module accordingly the classroom courses 
so the participants have the opportunity to use it not 
only during classroom, but also after their .

After the introductory part of the courses each par-
ticipant was asked to choose the most relevant project’s 
activities direction for their institution and provide the 
target group . According to it the participants divided 
into three thematic working groups . Each group’s work 
started from the purification of common European 
theme which is actual for all group’s members . Continu-
ing education for adults was actual for me so I became 
Grundtvig group’s member together with Marie and In-
ger from Germany, Monika from Germany, Sandra and 
Bronė from Lithuania, Anghel Florin from Romania . 

Each group presented their own project’s idea to 
others . Pixel’s Expert teacher Andrea Peraldo evaluated 
the relevance of project ideas, innovativeness, and the 
European dimension . The latest developed projects 
ideas of each group were presented for others par-
ticipants and put on EuroPlan Portal . After the courses 
ended a chance to take part in EuroPlan portal online 
video conference was offered by Pixel Training Centre .

� Labai pagilino darbo komandoje įgūdžius for-
muluojant ir plėtojant projekto idėją. Praktikoje 
turėjau unikalią galimybę dar kartą atrasti dar-
bo grupėje taisykles: pagarbų kito grupės nario 
išklausymą, savo nuomonės turėjimą, bet kartu 
ir toleranciją kitam. Kiekvienos dienos grupės 
darbą vainikavo apmąstymas / „reflection“ t. y. 
kiekvienas turėjome išsakyti nuomonę apie 
dienos darbą – kiek naudingas ir produktyvus 
jis buvo.
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ASISTeNTų pRAKTIKoS veIKlA 
GeNUTė GedvIlIeNė

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS,

vytauto didžiojo universitetas, socialinių 
mokslų fakultetas, edukologijos katedra

PAREIGOS

profesorė

DALYVAVIMO METAI

2010–2011 m.

PRIIMANTI / VIZITą ORGANIZUOJANTI INSTITUCIJA

Ecole Industrielle Marcinelle-Monceau, Charlaroi, 
belgija

Aktyviai įsitraukiau į „Ecole Industrielle de Marci-
nelle-Monceau“ veiklą . Dalyvavau visuose institucijos 
organizuotuose renginiuose, posėdžiuose, susitiki-
muose, parodose, ekskursijose, šventėse . Taip pat bu-
vau pakviesta į belgiško šokio grupę . Turėjau galimybę 
pristatyti nacionalinį kostiumą . Mokiausi kalbų (anglų, 
prancūzų), pagal poreikį asistuodavau savaitės paskai-
tose: anglų kalbos, prancūzų kalbos gramatikos ir lite-
ratūros, visuomenės mokslų, vadybos .

Rengiau studentams pristatymus tematikomis: 
Lietuvos šalis, Lietuvos švietimo sistema, Kalėdos Lietu-
voje, Tradiciniai lietuvių valgiai, Lietuviškos Užgavėnės . 
Kartu su kitais Comenius/Grundtvig asistentais dalyva-
vau pažintinėse ekskursijose-kelionėse Belgijoje, Pran-
cūzijoje, Olandijoje . 

Atlikti tyrimai:
Kiekybinis. Parengtas anketavimo instrumentas . 

Atliktas palyginamasis tyrimas tarp Belgijos ir Lietuvos 
švietimo institucijų . Tirta abiejų institucijų socialinė 
kompetencija . Tarptautinio tyrimo tikslas – lyginamuo-
ju principu, atskleisti Belgijos ir Lietuvos dėstytojų ir 
studentų socialinę kompetenciją, išryškinant bendra-
vimo ir bendradarbiavimo kultūrą . Rezultatai parodė, 
kad Belgijos institucijoje yra stipresnė socialinė kompe-
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�Įgijau daug patirties, kaip dirbti su suaugusiais, 
bet kartu supratau, kaip svarbu ne tik atnaujinti, 
bet ir įgyti naujas žinias ir įgūdžius. Ecole Indus-
trielle Marcinelle-Monceau (Charlaroi, Belgium) – 
suaugusiųjų švietimo institucija turinti neįprastų 
bruožų. Šią mokyklą visada prisiminsiu, o dalyva-
vimas Grundtvig programoje man suteikė gali-
mybę tobulėti lingvistine, kultūrine, socialine ir 
profesine prasme.

Today adults can get information and learn in for-
mal, non formal and informal education . Can grow up 
and improve through knowledge, skills and compe-
tence . Ecole Industrielle Marcinelle-Monceau institution 
is working with adult learners . 

To be as an assistant in Ecole Industrielle Marcinelle-
Monceau institution organization was a great opportu-
nity for me to share new ideas, education principles 
and update my teaching techniques and methods 
while working with students . Learning about adult 
education presents conditions in Belgium, functioning 
of adult schools are the issues that interest me both as 
a teacher and researcher . To be as an assistant in Ecole 
Industrielle Marcinelle-Monceau organization helped 
me better understand the quality of lifelong learning 
program in Europe and get “good practice” experience . 
It was a great possibility to acquaint with various meth-
ods of adults activities in your country and to see Lithu-
anian and Belgium similarities and differences in adult 
education . I think that the international experience 
was the most important thing in this participating . It 
expanded European dimension development in both 
institutions . 

I completed research in Belgium and Lithuanian 
institutions to find out about social competence in 
both institutions . I wanted to reveal in both countries 
teachers and students opinion about culture of com-
munication and cooperation . The results showed that 
social competence is much stronger, because teachers 
and students trust and appreciate more each other in 
Belgium . Research revealed that in Belgium is strongest 
democracy then in Lithuania and students and teach-
ers feels more safety in Belgium to . 

Me and my colleagues assistants made qualitative 
comparative research. Our aim was to detect opportu-
nities and benefits of Comenius and Grundtvig assis-
tantship . The qualitative research presented below was 
elaborated on the basis of the experience of the as-
sistants who participated in Comenius and Grundtvig 
assistantship programmes which took place in the pe-
riod 2010–2011 in Belgium (Wallonia) . We are wrote an 
article Comenius and Grundtvig Assistantships: Opportu-
nities and Benefits in Europe countries. G . Gedvilienė (Li-
thuania), M . C . Dulau (Romania), E . Mareková (Slovakia), 
S . Rafael (Portugal) and published in social sciences 
magazine: Klaipėda State College, Applied Research in 
Health and Social Sciences: Interface and Interaction, 
Science works, 1(8), 2011 . 

tencija . Dėstytojai ir studentai labiau pasitiki savimi ir 
labiau vertina vieni kitus . Rezultatai atskleidė, kad Bel-
gijoje yra išvystyta stipresnė demokratija, tikėjimas ir 
pasitikėjimas vienas kitu, tiek dėstytojai, tiek studentai 
jaučiasi saugesni . 

Kokybinis. Inicijavau, kartu su kitais asistentais at-
likti tyrimą, taikant interviu metodą . Tyrimo metu siekta 
išsiaiškinti dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą Comen-
ius/Grundtvig asistentų programose galimybes . Tyri-
mas atliktas Belgijoje, Valonijos regione (prancūziškai 
kalbančioje dalyje) . Tyrime dalyvavo asistentai iš 
aštuonių Europos šalių . Rezultatai analizuoti content 
(turinio) analizės pagrindu ir bendraautorystėje su 
kitais asistentais pateikti straipsnyje Comenius and 
Grundtvig Assistantships: Opportunities and Benefits in 
Europe countries. G . Gedvilienė (Lithuania), M . C . Dulau 
(Romania), E . Mareková (Slovakia), S . Rafael (Portugal) . 
Straipsnis publikuotas: Klaipėdos valstybinė kolegija, 
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandū-
ra ir sąveika, mokslo darbai, 1(8), 2011 . 
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

tarpkultūrinis mokymasis keliaujant, stebint, 
kalbantis, refleksuojant

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Intercultural: Walking, Watching, Talking and 
Reflecting (WaWatare)

PROJEKTO NUMERIS

llp-Gru-so-2009-lt-00004

PROJEKTO RENGėJAS

lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (lsŠa)

DOTACIJA EURAIS

24 268,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS 

15 (penkiolika)

PROJEKTO TRUKMė

2010 m. rugpjūčio 22–29 d.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

Kompaktinis diskas, kuriame įrašyta seminaro 
medžiaga, galinti būti naudinga ne tik dalyviams, bet 
ir kitiems suaugusiųjų švietėjams, besidomintiems pri-
statomu metodu .

KoKYbIšKIAUSIAS 2009 m. GrundtviG 
SemINARų oRGANIzAvImo pRojeKTAS

Mokomasis renginys rėmėsi kultūros kaip ledkal-
nio įvaizdžiu . Dalyviai nedidelėmis grupėmis iš skirtin-
gų šalių vyko į jiems paskirtus Vilniaus rajonus ir kitas 
vietoves už Vilniaus, kur stebėjo ir fiksavo kasdienį 
žmonių gyvenimą ir kultūros apraiškas, aiškiai mato-
mas ir suprantamas (viršutinė aisbergo dalis), ir tuos 
pasireiškimus, kurie pašaliniam stebėtojui nelabai aiš-
kūs ir nesuprantami (povandeninė kultūros ledkalnio 
dalis) . Dalyviai pristatė savo atradimų prezentacijas, o 
renginys buvo užbaigtas kūrybinėmis dirbtuvėmis „Var-
tų“ galerijoje, kur dalyviai kūrė koliažus apie Lietuvos 
kultūrą . Kiekvienas rytas buvo pradedama kitos kalbos 
pagrindų mokymusi, o per vakarienes kiekvienos šalies 
atstovai išradingai pristatinėjo savo kultūrą .

�Dalyviai iš Latvijos, Turkijos, Vokietijos, Grai-
kijos, Italijos, Vengrijos ir Lietuvos buvo labai 
suinteresuoti Lietuvos kultūros tyrinėjimais, 
labai smalsūs ir išradingi . Kiekvienas degė 
noru ne tik sužinoti apie Lietuvos kultūrą, bet 
ir pademonstruoti savo kultūros dalykus per 
šokį, dainą, kalbą . Visi dalyviai ne tik mokėsi, 
bet ir mokė . 

Projekto koordinatorius
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The workshop was based on The iceberg concept 
of culture . Small groups of participants from different 
countries observed and recorded cultural expressions 
in daily life of ordinary people in different places in Vil-
nius and other places looking for expressions of culture 
which are clearly visible “above the water line of cul-
tural iceberg” and deeper – “below the water line” . The 
workshop was finalised by creative workshop in gallery 
“Vartai” where participants made collages of their fin-
dings . Every morning started by learning basics of va-
rious languages and every dinner was accompanied by 
creative presentations of participants’ cultures . 

�We had the strong impression that religiosity 
plays a role in today’s society . It is certainly 
more visible than in Germany .

�There was the unexpected encounter with tho-
se urban places like the Kalvarijos Market and 
the Konstitucijos Avenue in Šnipiškės, which 
could be not more different .





NORDPLUS
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

profesijos pasirinkimas ir technologijos 
kurtiesiems

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Career choice and technology for the deaf

PROJEKTO NUMERIS

19874

PROJEKTO RENGėJAS

lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras

DOTACIJA EURAIS

7 276,00 eur

PROJEKTO PARTNERIAI 

�Tullängsskolan, 701 35 Örebro, Švedija
�Nyborgskolen, 5800 Nyborg, danija
�Slåtthaug videregående skole, 5222 Nesttun, 
norvegija

PROJEKTO TRUKMė

1 metai

KoKYbIšKIAUSIAS nordplus Junior 
pRojeKTAS

Per projektą buvo plėtojamas glaudus bendradar-
biavimas kurčiųjų ugdymo srityje . Kurti ir neprigirdin-
tys mokiniai iš Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Lietuvos 
dalyvavo mainuose (nedidelėmis mokinių ir mokytojų 
grupėmis) . Atvykę į priimančią šalį, jie visi kartu daly-
vaudavo pamokose: technologijų, IT, geografijos, gestų 
kalbos, anglų kalbos, kūno kultūros, chemijos ir kt . Po 
pamokų vykdavo sporto varžybos, ekskursijos ir kita 
mokinių organizuota pažintinė ir kultūrinė veikla . Mo-
kiniai susipažino su tos šalies kultūra, istorija, kurčiųjų 
bendruomene, kurčiųjų ugdymu kitose šalyse . Prieš 
vykdami į mainus, mokiniai pasimokė priimančios šalies 
gestų, naudodamiesi programa „Spread the sign“, rengė 
pristatymus apie savo šalį, švietimo sistemą, mokyklą, 
o grįžę – pristatymus ir ataskaitas mokyklos draugams 
apie vizitą . 

�	Kurtieji sudaro kalbinę kultūrinę mažumą, jų 
bendruomenės daugelyje šalių vis mažėja, todėl 
labai svarbu, kad jaunuoliai, gyvenantys skirtin-
gose šalyse ir turintys ribotas komunikacijos ga-
limybes (tiek dėl klausos sutrikimo, tiek dėl atstu-
mų), turėjo galimybes susitikti, bendrauti, keistis 
patirtimi, puoselėti savo vertybes ir įgyti naujos 
patirties.

Projekto koordinatorius



29

N
or

dp
lu

s

A close cooperation in deaf education was deve-
loped during the project . Hearing impaired students 
from Sweden, Denmark, Norway and Lithuania exchan-
ged their experiences while attending classes of tech-
nologies, IT, geography, sign language, English, PE, che-
mistry, etc . in a hosting country . After the classes they 
had joint sport activities, sightseeing and visits to other 
institutions for the deaf . Students learned about cultu-
re and history, deaf community and deaf education in 
other countries . Before starting the exchange program-
me, they attended the programme “Spread the sign” in 
order to learn some signs of the hosting country, pre-
pared presentations about their own country, system of 
education and school .  After their visits students made 
reports-presentations for their schoolmates .

�	Pasaulis, atsivėręs per lėktuvo langą, įdomios pa-
mokos tolimoje šalyje, stresas dėl svetimos kal-
bos, moksleivių parengti pristatymai apie savo 
šalis ir švietimo sistemas, laisvalaikio organiza-
vimas – tai socializacijos pamokos, patirtis, kuri 
užgrūdino ir išlaisvino nuo menkavertiškumo 
komplekso, baimių, stereotipų, padėjo geriau 
suvokti savo identitetą, o Europą pažinti kaip 
daugiakultūrę ir demokratinę erdvę.

Dalyviai
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

mokymosi sampratos Šiaurės ir baltijos šalių 
erdvėje

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Learning Insights in the Nordic- Baltic Area 
(LINBA)

PROJEKTO NUMERIS

ad-2009_1-18801

PROJEKTO RENGėJAS

ugdymo plėtotės centras

DOTACIJA EURAIS

68 000,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

170 (šimtas septyniasdešimt)

PROJEKTO PARTNERIAI 

�rytų suomijos universitetas,  
Sivu Communication (suomija)
�latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija
�talino universitetas (estija)

PROJEKTO TRUKMė

18 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

�Atliktas tarptautinis lyginamasis kokybinis tyri-
mas „Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje“, parengta 
tyrimo ataskaita
�Parengtos publikacijos, straipsniai suaugusiųjų 
švietimo bei atlikto tyrimo tematika Lietuvos bei už-
sienio žiniasklaidoje (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje)
�Sukurta projekto svetainė www .linba .net

PROJEKTO TINKLALAPIS 

www.linba.net

KoKYbIšKIAUSIAS nordplus Adult 
pRojeKTAS

Įgyvendinant projektą, buvo atliktas pirmas tarp-
tautinis lyginamasis kokybinis tyrimas, nagrinėjantis 
gyventojų mokymosi požiūrius ir motyvaciją Baltijos 
šalyse bei Suomijoje . Šio tyrimo tikslais buvo numatyta 
giliau pažvelgti į suaugusiųjų požiūrius bei vertybines 
nuostatas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu, palyginti 
mokymosi visą gyvenimą galimybes ir kitus susijusius 
aspektus . Siekiant atkreipti didesnį visuomenės ir po-
litikų dėmesį į esamą problematiką, atlikto tyrimo iš-
vados buvo pristatytos plačiajai visuomenei: į projektą 
įtraukti žiniasklaidos atstovai . Tikimasi, kad tyrimo iš-
vados sulauks didelio susidomėjimo ir bus naudingos 
kuriant bei įgyvendinant tolimesnes mokymosi visą gy-
venimą sistemos plėtros priemones . Per projektą įtvir-
tinta partnerystė tarp skirtingų Baltijos šalių ir Suomi-
jos suaugusiųjų švietimo institucijų (Ugdymo plėtotės 
centro, Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Talino 
universiteto, „Sivu Communication“ agentūros ir Rytų 
Suomijos universiteto) .

�	Tyrimo rezultatai naudingi švietimo bendruo-
menei planuojant bei organizuojant tolesnes 
suaugusiųjų švietimo iniciatyvas bei veiklas, o 
taip pat švietimo politikams. Per projektą sukur-
tas partnerystės tinklas suteiks galimybių plėtoti 
diskusijas, ieškoti naujų galimybių bendroms 
veikloms bei planuoti kitas iniciatyvas ateityje. 

 Programa Nordplus suteikė galimybių sustiprinti 
ryšius būtent su Šiaures šalimis (Suomija), kurių 
patirtis ir žinios yra ypatingai vertingos plėtojant 
suaugusiųjų švietimo iniciatyvas Baltijos šalyse.

Projekto koordinatorius
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The Project carried out the first international com-
parative qualitative survey of attitudes to learning and 
motivation in the Baltic countries and Finland . The pur-
pose of the survey was to get a deeper insight into the 
attitudes of adults and their value judgments towards 
lifelong learning, compare lifelong learning opportu-
nities and other associated aspects . In order to attract 
more attention from the public and policy makers to 
the relevant topics, the findings of the survey were 
presented to the public at large and mass media repre-
sentatives were involved in the implementation of the 
Project . The survey findings are expected to generate 
high interest and be of value for the development and 
implementation of further instruments to develop the 
system of lifelong learning . The Project implementation 
has extended and reinforced the partnership between 
adult education institutions in the Baltic and Nordic 
countries .

�	Tyrimų rezultatai iškėlė ir naujų iššūkių Lietuvos 
andragogams, vienaip ar kitaip turintiems įtakos 
suaugusiųjų švietimo procesams šalyje. Vienas 
tokių iššūkių, ko gero, yra būtinybė aiškinti ša-
lies gyventojams, kas iš tiesų yra savarankiškas 
mokymasis, kaip andragogai gali padėti žmogui 
savarankiškai mokantis ir taip laužyti visuome-
nėje besiformuojančius stereotipus bei, pripa-
žinkime, padidinti andragogų veiklos galimybes 
ir būdus.

Sociologas dr. Albinas Kalvaitis

�	Tyrimas pagilino supratimą apie skirtumus suau-
gusiųjų švietimo politikoje ir praktikoje Baltijos 
šalyse. Lyginamojo tyrimo duomenys gali būti 
naudingi kaip puikus atspirties taškas toles-
niems tyrimams bei mokslinėms publikacijoms 
bendradarbiaujant su projekto komanda.

Prof. Jyri Manninen, Rytų Suomijos universitetas
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

lyderių ir vadovų aplinkosauginės ir etinės 
kompetencijos ugdymas 

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Development of Environmental and Ethical 
Competence in Leadership and Management

PROJEKTO NUMERIS

He-2010_1a-23222

PROJEKTO RENGėJAS

vilniaus universiteto Kauno humanitarinis 
fakultetas

DOTACIJA EURAIS

10 500,00 eur (2010–2011 m. m.),  
iš viso nuo 2009 m. – 21 000,00 eur

PROJEKTO PARTNERIAI

�jyväskylän yliopisto, suomija
�Estonian Business School, estija
�Handelshøyskolen BI, norvegija
�Hanken School of Economics, suomija

PROJEKTO TRUKMė

2009–2011 m.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

�Atvejų studijų el . knyga „Cases for Development 
of Environmental and Ethical Competence“ (sud . 
R . Pučėtaitė, Vilniaus universitetas, 2010, ISBN 978-
9955-33-610-5)
�Nuotolinis mokymo kursas „Cases in Organizational 
Ethics“ Moodle aplinkoje (http://decom .distance .lt/ – 
vartotojas: raminta, slaptažodis: rmntpctt1) magistri-
nių ekonomikos ir vadybos studijų studentams
�Vadovėlio „Cases in Organizational Ethics“ ran-
kraštis (bus išleistas VU kaip elektroninis viešos pri-
eigos išteklius su ISBN iki 2011 m . gruodžio mėn .)

KoKYbIšKIAUSIAS nordplus HiGHer 
eduCAtion pRojeKTAS

 PROJEKTO TINKLALAPIS

decom.vukhf.lt

projekto tikslas – sukurti mokymo programą esa-
miems ir būsimiems verslo lyderiams bei vadovams, 
kuri ugdytų jų sąmoningumą aplinkosaugos ir etinės 
verslo atsakomybės klausimais ir formuotų atsakingos 
lyderystės kompetencijas . 

Pagrindiniai projekto rezultatai: 
1) parengta tarpdisciplininė, informacinėmis ir komu-

nikacijos technologijomis grįsta mokymo programa, 
išbandyta naudojant mišrų (angl . k . – blended-lear-
ning) mokymo(si) metodą, nuotolinį mokymą(si) 
derinant su kontaktinėmis paskaitomis, kurios vyko 
2011 m . gegužės 3–6 d . Taline;

2)  parengti 5 atvejai, skirti aplinkosaugos ir etinių pro-
blemų versle analizei, papildoma kurso medžiaga – 
atvejuose keliamų klausimų konceptuali apžvalga;

3) pakelta dėstytojų kvalifikacija, dalijantis žiniomis 
apie atvejų analizės metodo naudojimą per moky-
mo procesą;

4) sukurta projekto svetainė ir nuotolinio mokymosi 
aplinka;

5)  išplėtota tinklaveika tarp aukštojo mokslo institucijų 
Baltijos ir Šiaurės šalyse .

�	Projektas Nordplus ypač prisidėjo prie studijų 
tarptautiškumo didinimo ir studijų, paremtų 
probleminio mokymo metodų taikymu, plė-
tros projekto partnerių institucijose. Taip pat jis 
reikšmingai prisidėjo prie dėstytojų gebėjimo 
rengti atvejus ir pagalbinę medžiagą, dėstymo 
pastabas (angl. k. – teaching notes), socialinės, 
kultūrinės kompetencijos ugdymo tarptautinėje 
auditorijoje. Bendradarbiaujant šiame projekte 
inicijuoti 3 nauji tarptautiniai tiriamieji projektai.

Projekto koordinatorius
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The aim of the project is to develop a curriculum 
for present and future business leaders and managers, 
which wouldraise their awareness of environmental 
and ethical responsibilities of business, as well as deve-
lop competences of responsible leadership .

The outcomes of the project are as follows:
1) An interdisciplinary ICT-based curriculum which 

was tried by using a blended-learning method that 
integrates distance learning with contact classes in 
Tallinn, May 3-6, 2011 .

2) Five cases that cover the topics of environmental 
and ethical issues in business leadership and ma-
nagement with conceptual overview of the issues 
were drafted .

3) Teachers’ qualification was enhanced through  know-
ledge-sharing about case writing and teaching .

4) The project website and a learning (Moodle) plat-
form were created .

5) Expanded networking among higher education ins-
titutions in the Baltic and Nordic countries .

�	Išbandant kursą (įvertintas 4 ECTS, integruotas 
į studijų programas) dalyvavo 16 studentų. Per 
kursą buvo analizuojami 3 atvejai, kuriuos pa-
rengė partneriai. Tarp pastabų buvo minima, kad 
atvejų studijomis pagrįstas kursas nebūtų toks 
naudingas mokymosi požiūriu, jeigu jis būtų 
organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Galimybė 
išplėsti studijų tarptautiškumą sulaukė ypač tei-
giamo įvertinimo. 

Dalyviai
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

daržovės ant mūsų stalo

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Vegetables on our table

PROJEKTO NUMERIS

llp-ldv-ivt-2009-lt-0240

PROJEKTO RENGėJAS

vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

DOTACIJA EURAIS

23 617,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

16 (šešiolika)

PROJEKTO PARTNERIAI

�alantos technologijos ir verslo mokykla, 
lietuva
�vilkijos žemės ūkio mokykla, lietuva
�restoranas „el nou portet“, ispanija
�Saint George’s School of English, italija

PROJEKTO TRUKMė

2009 09 01–2010 08 31

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

metodinė medžiaga „daržovės ant mūsų stalo“ 

KoKYbIšKIAUSIAS 2009 m. leonArdo  
dA vinCi pIRmINIo pRofeSINIo lYGmeNS 
moKINIų mobIlUmo pRojeKTAS

16 mokinių iš Vilniaus turizmo ir prekybos verslo 
mokyklos, Alantos technologijos ir verslo mokyklos ir 
Vilkijos žemės ūkio mokyklos stažavosi 3 savaites Ita-
lijos ir 4 savaites Ispanijos restoranuose . Per stažuotes 
dalyviai gamino ir serviravo tradicinius priimančių šalių 
bei kitų Pietų šalių daržovių patiekalus: užkandžius, sa-
lotas, karštuosius patiekalus, garnyrus . Ispanijoje daly-
viai stažavosi restorane „El Nou Portet“ . Italijoje dalyviai 
stažavosi Martina Franca restoranuose: „Ciacco“, „Ara-
chi del duca“, „Gotha“ . Vyko kelios italų ir ispanų kalbų 
pamokos . Per kultūrinę programą dalyviai susipažino 
su Italijos ir Ispanijos kultūra, tradicijomis, gyvenimo 
būdu .

Dalyvių stažuotės buvo įskaitytos kaip praktinio 
mokymo dalis . Dalyviai gavo pažymėjimus ir Europass 
mobilumo dokumentus . Stažuotės dalyviai rašė dieno-
raščius ir sugrįžę parengė ataskaitas . Šios ataskaitos buvo 
panaudotos rengiant metodinę medžiagą moduliui apie 
daržovių patiekalus su receptais ir nuotraukomis .
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Sixteen students from Vilnius Tourism and Com-
merce School, Alanta School of Technology and Busi-
ness and Vilkija Agricultural School had a three  week 
placement in Italy and a four week placement in Spain 
restaurants . During the practice participants prepared 
and served traditional Italian and Spanish vegetable 
dishes: starters, salads, main dishes and garnishes . In 
Spain students worked in “El Nou Portet” restaurant, in 
Italy they practiced in the town Martina Franca in res-
taurants “Ciacco” , “Arachi del duca” and “Gotha” . Partici-
pants had some Italian and Spanish language lessons, 
and a cultural programme that acquainted them with 
some Italian and Spanish traditions and ways of life .

Participants’ placements were accepted as a part 
of practical training, they received certificates and Eu-
ropass mobility documents . Participants prepared re-
ports based on their diaries . These reports were used 
to make a methodological material about vegetable 
dishes containing recipes, photos and professional vo-
cabulary .

�	Šis projektas nustebino ne tik dalyvius, bet ir 
mane daržovių gausa, įvairove maisto gamybo-
je. Daugelis dalyvių pirmą kartą pamatė, gamino, 
ragavo daržovių, kurių anksčiau neteko pažinti. 
Dalyviams teko neįkainojama patirtis dirbant Ita-
lijos, Ispanijos restoranuose, bendraujant su šių 
šalių virėjais profesionalais, stebint jų darbą. 

Projekto koordinatorius

�	Visa kelionė buvo nuostabi, įgijau daugybę 
naudingų žinių, supratau, kad aš tinku virtuvei, 
o virtuvė tinka man. Daugiausia sužinojau apie 
maisto gaminimą ir jo paslaptis. Susipažinau su 
virtuvės tempu, tvarka, darbo paskirstymu, dar-
bo nuoseklumu. Ši kelionė tikrai pateisino mano 
lūkesčius, nes turėjau galimybę pritaikyti ir pra-
plėsti kulinarijos bei anglų kalbos žinias. 

Justas Ščiukas
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

darbuotojų profesinių įgūdžių ir kompetencijų 
tobulinimas saugaus stiklo naudojimo 
technologijoje 

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Upbringing of Staff professional skills and 
competence at safety glass application 
technology

PROJEKTO NUMERIS

llp-ldv-plm-2009-lt-0200

PROJEKTO RENGėJAS

uab „idelis“

DOTACIJA EURAIS

6 104,43 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

3 (trys)

PROJEKTO PARTNERIAI

�G.M.C.for glass industry, prancūzija

PROJEKTO TRUKMė

2010 07 01–2010 12 31

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

el. vadovas „saugus stiklas“

KoKYbIšKIAUSIAS 2009 m.  
leonArdo dA vinCi dARbUoTojų 
mobIlUmo pRojeKTAS

Projekte dalyvavę UAB „Idelis“ darbuotojai gilino 
savo profesines inžinerines žinias saugaus stiklo pa-
naudojimo srityje, organizuotas dviejų savaičių vizitas 
į Prancūziją ir apibendrintas bei sukurtas elektroninis 
vadovas „Saugus stiklas“ lietuvių ir anglų kalbomis . Pro-
jekto dalyvių profesiniai įgūdžiai saugaus stiklo gamy-
bos ir panaudojimo technologijoje yra pripažinti prii-
mančiosios ir siunčiančiosios organizacijos įformintu 
Europass mobility dokumentu, pagilintos dalyvių pro-
fesinės anglų kalbos žinios . Buvo išleistas el . vadovas 
„Saugus stiklas“, kuris platintas tarp Lietuvos mokymo 
įstaigų, įdėtas į įmonės tinklalapį, populiarinamas atlie-
kant kasdienį darbuotojų darbą – lankant stiklo apdir-
bimo įmones .

�	Šis projektas buvo nauja patirtis. Manau, kad 
galimybė tobulinti savo profesinius įgūdžius 
neatsitraukiant nuo darbo yra vertinga. Vizitas į 
Prancūziją motyvuoja darbuotojus siekti gilesnių 
profesinės anglų kalbos žinių, skatina gilintis į 
saugaus stiklo gamybos ir panaudojimo prakti-
ką kitoje šalyje. Kita vertus, projektas mobilizavo 
darbuotojus veikti drauge, sukuriant el. vadovą 
„Saugus stiklas“. Be praktinio šio vadovo panau-
dojimo, pabrėžtina, kad jo sukūrimas sustiprino 
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis. 

Projekto koordinatorius
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Employees of Joint Stock Company “Idelis“ took 
part in the project where they extended their profes-
sional engineering knowledge in safety glass appli-
cation area by making two weeks of practical visit to 
France . New professional skills of all participants have 
been recognised by Europass mobility documents, 
which were issued by sending and receiving organiza-
tions . They improved their professional English . As a re-
sult of the project, electronic Handbook “Safety glass“ 
in Lithuanian and English languages was created . This 
handbook was disseminated to Lithuanian educational 
institutions, among glass rocessors in Baltic States and 
announced on company’s web site .

�	Ši stažuotė man labai patiko, nes galėjau susipa-
žinti su kita šalimi, jos žmonėmis, jų darbo ypatu-
mais.

Marius

�	Buvo labai įdomu sužinoti, kokie yra saugaus 
stiklo naudojimo technologijos ypatumai Pran-
cūzijoje ir pritaikyti tas žinias kuriant el. vadovą 
„Saugus stiklas“.
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

pasieniečių mokyklos mokytojų, rengiančių 
specialistus es sienų apsaugai, kompetencijų 
tobulinimas 

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

The Development of the Border Guard School 
Teachers’ Qualification in Training Specialists for 
the European Union Border Security

PROJEKTO NUMERIS

llp-ldv-vetpro-2009-lt-0217

PROJEKTO RENGėJAS

valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie lietuvos respublikos vidaus reikalų 
ministerijos pasieniečių mokykla

DOTACIJA EURAIS

4 496,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

4 (keturi)

PROJEKTO PARTNERIAI

�Centrum Szkolenia Straży Granicznej, lenkija
�Sisekaitseakadeemia, estija

KoKYbIšKIAUSIAS 2009 m.  
leonArdo dA vinCi pRofeSINIo 
moKYmo SpecIAlISTų mobIlUmo 
pRojeKTAS

PROJEKTO TRUKMė

12 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

Projekto dalyviai parengė tokias apibendrintas mo-
komąsias medžiagas: „Užsiėmimų vedimo metodikos 
kurso programa“; „Radiometriniai įrenginiai, naudoja-
mi Lenkijos pasienyje“; „Nuotolinio mokymo organi-
zavimas Estijos Respublikos Sisekaitseakadeemia“ ir 
„Estijos Respublikos Sisekaitseakadeemia dokumentų 
kontrolės mokymo programa“ . Minėtos mokomosios 
medžiagos buvo išleistos atskiru leidiniu, įtrauktos į Pa-
sieniečių mokyklos bibliotekos fondą, įdėtos į Lietuvos 
integraliosios bibliotekų informacinės sistemos serverį .

�	Projektas išties pavyko, nes jo dalyvių įgytas 
profesines kompetencijas bei projekto partne-
rių įdirbio elementus pavyko integruoti mūsų 
mokykloje: parengta mokomoji medžiaga, nau-
dojama mokyklos mokytojų kursuose, rengiant 
šalies ir ES pasieniečius, o, perėmus SISEKAITSEA-
KADEEMIA nuotolinio mokymo patirtį, mokykla 
jau vykdo VSAT pareigūnų rengimą virtualiojoje 
mokymosi aplinkoje. 

Projekto koordinatorius

�	Projektas labai patiko, nes turėjau galimybę pa-
bendrauti su kolegomis ir pasisemti naujų idėjų, 
minčių. Gavau naudingos medžiagos, kad galė-
čiau patobulinti dėstomą medžiagą ir pagyvinti 
pratybas.

Olga Andruškevičienė
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Projektas suteikė galimybę dalyviams susipažinti 
su (kartu ir pasidalyti su savo šalies) kaimyninėse šaly-
se esančiomis pasieniečių pirminio ir tęstinio rengimo 
galimybėmis bei jų pritaikymu profesijos mokymo pro-
cese . 

Dėl šio projekto profesijos mokytojai turėjo gali-
mybę:

- supažindinti jau dirbančius pasieniečius, Pasienie-
čių mokyklos kursantus su kaimyninių valstybių 
pasieniečius rengiančių mokymo įstaigų turimu 
įdirbiu, rengiant pasieniečius ES sienų apsaugai; 

- rengti pareigūnus (Pasieniečių mokyklos kursan-
tus – būsimus Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnus) dalyvauti bendrose ES šalių sienos 
apsaugos tarnybų vykdomose operacijose .

Projekto dalyviai parengė apibendrintą mokomąją 
medžiagą apie pasieniečio rengimo (mokymo) sistemą, 
pareigūnų mokymo Lenkijos Kentšyno pasienio apsau-
gos mokymo centre ir Estijos viešojo saugumo akade-
mijoje praktinius aspektus bei nuotolinio mokymo or-
ganizavimą .

�	Projektas man buvo naudingas, nes per vizitą to-
bulinau savo kvalifikaciją Pasieniečio rengimo (mo-
kymo) sistemos srityje. Buvo nagrinėjami kvalifika-
cijos tobulinimo planavimo, instruktorių rengimo, 
mokymo darbo vietose organizavimo, pareigūnų 
gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimo organizavi-
mo darbo vietose patikrinimo klausimai.

Miroslav Rabovič
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The project provided a possibility for the partici-
pants to get acquainted with (and share with others) 
the possibilities of initial and further training and im-
plementation of border guard training processes in the 
neighbouring countries . 

Under this Project the participants had an oppor-
tunity:

- to introduce the working officers and Border Gu-
ard School‘s students with the best practices of 
preparing specialists for EU border protection 
that exist in the neighbouring countries;

- to prepare prospective officers (Border Guard 
School’s students – prospective State Border Gu-
ard Service officers) for the participation in com-
mon EU member states operations for border pro-
tection;

The participants had prepared a generalising trai-
ning manual about border guard training system, prac-
tical aspects of officers’ training in SISEKAITSEAKADEE-
MIA (Estonia) and Kętrzyn Training centre (Poland), as 
well as the principles of  distant learning organisation .
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

tarptautinių auksakalystės mokymo programų 
plėtojimas restauravimo srityje

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Development of International Training for Gold 
Forging Handicraft in the Field of Restoration

PROJEKTO NUMERIS

llp-ldv-prt-2008-lt-0014

PROJEKTO RENGėJAS

lietuvos dailės muziejus

DOTACIJA EURAIS

6 000,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

6 (šeši)

PROJEKTO PARTNERIAI 

�Handwerkskammer Koblenz, vokietija
�Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, vengrija 
�Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná 
škola, Turnov, Čekija
�Inter-school vocational training centre 
(MUCTPO), Plovdiv, bulgarija 
�Goldschmiede und Kunstwerkstätte der 
Schönstätter, Marienbrüder, vokietija 

PROJEKTO TRUKMė

2008 08 01–2010 07 31

KoKYbIšKIAUSIAS 2008 m.  
leonArdo dA vinCi pARTNeRYSčIų 
pRojeKTAS

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

Tinklalapis, kuriame išsamiai pateikiami per pro-
jektą sukaupti duomenys apie auksakalystės mokymo ir 
stažuočių įstaigas, projekto partnerių šalyse dirbančius 
šios srities specialistus, mokslines įstaigas bei auksaka-
lystės dirbinių restauravimo metodų tyrimų ir praktinių 
restauravimo darbų rezultatai

PROJEKTO TINKLALAPIS 

www.leonardo-project.de

�	Tai buvo labai glaudus bendradarbiavimas. Kie-
kviena institucija pasiekė aukšto profesinio lygio 
rezultatų. Kiekvienas partneris buvo vienodai 
aktyvus. Kadangi skirtingi regionai turi savitus 
juvelyrikos dirbinius, tai kiekviena šalis partnerė 
turėjo specialias užduotis, kurios per projektą 
buvo visiškai įgyvendintos.

 It was a very close cooperation. Each institution 
worked out some results with high professio-
nal standard. Every partner was involved equ-
ally. Because of different regional typical works 
of gold- and silversmiths each partner has had 
special tasks – which have been fulfilled in time. 

Projekto koordinatorius Constanze Küsel

�	Vykdant projektą, labai sustiprėjo praktinio res-
tauravimo ir mokslinių tyrimų ryšys, išryškėjo 
tarptautinio bendradarbiavimo svarba.

Michael van Ooyen
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Bendradarbiavimo kontekste buvo išplėtotas ju-
velyrų (auksakalių ir sidabrakalių) mokymo modulis, jį 
išplečiant restauravimo ir konservavimo sritimi . Pagrin-
dinės temos yra juvelyrinių dirbinių istorinės technikos 
ir medžiagos bei dabar naudojamos technikos juvelyri-
niams dirbiniams restauruoti . Sukurti tarptautinius šiuo 
metu neegzistuojančius ryšius ir suintensyvinti tarptau-
tinį ir tarpdalykinį bendradarbiavimą . Per projektą vyk-
dytų tyrimų rezultatai suteikė naujų duomenų ir leido 
padaryti praktinių apibendrinimų juvelyrinių dirbinių 
restauravimo srityje . Surinkta ir palyginta labai daug 
informacijos apie restauravimo ir istorines auksakalių 
amato technikas . Projekte aktyviai dalyvavo studentai 
ir moksleiviai . 

�	Labai svarbu, kad per projektą išryškėjo pasirink-
tos tematikos aktualumas restauravimo praktikai 
tarptautiniu mastu.

Janina Lukšėnienė
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iIn the context of the partnership education mo-
dules for gold and silversmiths within the field of res-
toration and preservation had been developed . Central 
topics: historical techniques and materials as well as 
current restoration techniques in the gold and silver 
forging handicraft . Development of a so far non exis-
ting network on an international level as well as the 
intensification of an international and interdisciplinary 
co-operation . The project generated new knowledge 
in the restoration . Lots of information was collected 
and compared in the field of restoration and historical 
techniques for the gold- and silversmith handcraft . A 
kind of evaluation was the participation of pupils and 
students .
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

europinio lygio statybininko apdailininko 
specialybės modulinių mokymo programų ir 
mokymo kreditų sistemos pritaikymas lietuvos 
ir kitose europos šalių vet institucijose/demop

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

The Development of European Modular Training 
Programmes for Decorators/Buildersand Their 
Adjustment in Lithuanian and European VET 
Institutions/ DEMOP

PROJEKTO NUMERIS

llp-ldv-toi-2008-lt-0012

PROJEKTO RENGėJAS

všĮ vilniaus statybininkų rengimo centras

DOTACIJA EURAIS

264 992,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

11 (vienuolika)

PROJEKTO PARTNERIAI

�alytaus profesinio rengimo centras, lietuva
�Šiaulių profesinio rengimo centras, lietuva
�vilniaus statybos ir dizaino kolegija, lietuva
�Dundee College, Škotija
�ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ (Hellenic Regional Development Centre), 
Graikija
�Fundatia Romano Germana Centrul de 
Pregatire si Perfectionare Profesionala 
Timisoara (German Romanian Foundation 
Centre for Vocational Training and Development 
Timisoara), rumunija
�ITF Innovationstransfer- und 
Forschungsinstitut Schwerin e.V. (Innovations 
Transfer and Research Institute for VET), 
vokietija

KoKYbIšKIAUSIAS 2008 m.  
leonArdo dA vinCi NAUjovIų 
peRKėlImo pRojeKTAS

�Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V (Parchim 
Vocational School), vokietija
�Winnova, suomija
�DECROLY Centro Homologado de Formacion 
Profesional (DECROLY Vocational Training 
Centre), ispanija

PROJEKTO TRUKMė

24 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

europos modulinė apdailininko (statybininko) 
profesinio mokymo programa ir metodinė 
medžiaga, skirta jai įgyvendinti

PROJEKTO TINKLALAPIS

www.demop.eu 
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Projekto partnerių komanda, vadovaudamasi Ško-
tijos profesinio mokymo institucijose taikomomis ap-
dailininko (statybininko) specialybės modulinėmis mo-
kymo programomis bei pasinaudodama kitų projekto 
partnerių šioje srityje sukaupta patirtimi, atliko poreikių 
studijos analizę ir parengė Europinio lygio apdailininko 
(statybininko) specialybės modulinę mokymo progra-
mą, susietą su mokymo kreditais, bei pateikė mokomo-
sios metodinės medžiagos pavyzdžių . Sukurti moduliai 
buvo sėkmingai išbandyti ir bus toliau taikomi visų da-
lyvavusių partnerių profesinio mokymo įstaigose . Savo 
lankstumu, inovatyviu požiūriu, išlaikyta pusiausvyra 
tarp teorinių žinių pateikimo bei jų praktinio pritaikymo 
parengta modulinė programa prisideda prie profesinio 
mokymo patrauklumo didinimo bei galės pasitarnauti 
kaip pavyzdys kuriant Lietuvos nacionalinę modulinio 
profesinio mokymo sistemą ir rengiant kitas modulines 
programas .

The project partnership transferred the best prac-
tice of using modules for VET from Scotland, and with 
the input of all international partners performed the 
study of needs analysis, developed European modular 
training program for decorator/builder with the asso-
ciated credit system, and presented examples of met-
hodological teaching material . The developed modu-
les have been successfully tested in the institutions of 
project partners and will be further integrated in their 
curricula . The training modules are flexible and up-to-
date with a good balance between gaining knowledge 
and applying it in practical situations which enhances 
the attractiveness of VET system and practices . In Lithu-
ania the outcomes of the DEMOP project will be used 
as a model and will help to avoid the mistakes while 
developing national modular training system for VET 
and other modular programs .

�	Dveji projekto metai prabėgo labai greitai – dis-
kutuojant, kuriant, tobulinant, ieškant kompro-
misų, bendradarbiaujant... Kiekvienam projekto 
dalyviui darbas tarptautinėje komandoje tapo 
profesiniu ar asmeniniu iššūkiu, praturtino kelio-
nių įspūdžiais ir naujomis pažintimis, paskatino 
mokytis, ieškoti naujų galimybių, dalytis savo pa-
tirtimi. 

Projekto koordinatorius

�	Šio projekto rezultatai galės pasitarnauti kaip 
pavyzdys rengiant kitas modulines programas, 
padės išvengti klaidų ir klystkelių.

J. Baranauskas, Vilniaus statybininkų rengimo centro 
direktorius, projekto vadovas

�	Šio projekto varomąja jėga tapo bendras visų 
partnerių noras ne tik dalytis savo žiniomis, bet 
ir perimti kitų šalių gerąją patirtį.

S. Haltsonen, Winnova 
projekto dalyvė

�	Bendras projekto partnerių darbas ir pasiekti re-
zultatai yra aktualūs dabartinei Europos darbo 
rinkai ir leidžia tikėtis aukštesnės profesinio mo-
kymo kokybės bei atveria naujų galimybių besi-
mokantiesiems.

Dr. K. Lowden, Glazgo universitetas,  
išorinis projekto vertintojas
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

WASpolSS – naujų europos socialinės politikos, 
teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų 
paieška

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

WASPOLSS – Tracking New European Ways in 
Social Policy, Legal and Social Services

PROJEKTO NUMERIS

llp-era-ip-2007-lt-0105
llp-era-ip-2008-lt-0214
llp-era-ip-2009-lt-0263

PROJEKTO RENGėJAS

mykolo romerio universitetas
socialinės politikos fakultetas
socialinio darbo katedra

DOTACIJA EURAIS

2007–2008 m. m. – 17 408,00 eur
2008–2009 m. m. – 19 823,00 eur
2009–2010 m. m. – 25 331,00 eur

PROJEKTO DALYVIų SKAIčIUS

2007–2008 m. m. – 20 (dvidešimt)
2008–2009 m. m. – 21 (dvidešimt vienas)
2009–2010 m. m. – 22 (dvidešimt du)

PROJEKTO PARTNERIAI

�inhollando universitetas, nyderlandų karalystė
�plantijn aukštoji mokykla, belgija
�porto universitetas, portugalija

KoKYbIšKIAUSIAS 2009–2010 m. m. 
erAsmus INTeNSYvIų pRoGRAmų 
pRojeKTAS

�	WASPOLSS – tai buvo kelionė per įvairias šalis ir 
skirtingas disciplinas, per tradicinius ir aktyvius 
mokymosi metodus, per formalų mokymąsi ir 
neformalius susitikimus. Tai kelionė, kuri tęsiasi iki 
šiol – su tais pačiais partneriais, bet kitais keliais. 

Projekto koordinatorius

PROJEKTO TRUKMė

2007–2010 m.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

parengtas studijų modulis, kuris integruotas į 
partnerių studijų programas
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WASPOLSS – tai tarptautinė tarpdisciplininė tarp-
kultūrė intensyvi programa, kurioje dalyvavo keturių 
šalių skirtingų disciplinų (būsimieji socialiniai darbuo-
tojai, teisininkai, teisinių paslaugų teikėjai, psichologai) 
studentai ir dėstytojai . Intensyvios programos tikslas – 
kurti Europos Sąjungos socialinės politikos harmoni-
zavimo strategiją . Dėstytojai ir studentai dalijosi žinio-
mis ir patirtimi socialinės politikos, teisinių ir socialinių 
paslaugų teikimo srityse, ieškojo panašumų ir skirtumų 
tarp įvairių ES narių socialinės apsaugos sistemų, nau-
dodami tradicinius ir aktyvius mokymosi metodus gili-
no žinias apie ES .

The main aim of the WASPOLSS is to deepen and 
broaden professional understanding of the effective-
ness of comparative interdisciplinary and intercultu-
ral approaches in searching for the new ways of social 
policy, legal and social services in the European Union . 
Students and teachers from different countries shared 
knowledge, information and experience, discussed si-
milarities and differences in the issues of the EU social 
policy, legal and social services, by means of traditio-
nal and active learning didactics they deepened their 
understanding of the necessity of further EU develo-
pment, searched for and outlined the new possible 
ways for the EU future .
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INSTITUCIJOS PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

vytauto didžiojo universitetas

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Vytautas Magnus University

moKSlo IR STUdIjų INSTITUcIjA, AKTYvIAUSIAI 
SKATINUSI ASmeNų, TURINčIų SpecIAlIųjų 
poReIKIų, mobIlUmą pAGAl erAsmus pRoGRAmą 
2007–2010 m. 

Kurti, statyti tiltus, ne sienas, būti socialiai jautriam 
ir atviram, moderniam ir demokratiškam, akademiškai 
atsakingam ir reikliam, bet visada kartu dirbančiam 
žmogui . Matyti ir jausti . Ne išskirti, bet pastebėti . Ne 
gailėti, o padėti .

Kurti ne skambius šūkius, o žmonių santykius, ku-
rie augintų tarpusavio supratimo žinią . 

Skaičiuoti kiekvieno atskiras mažas sėkmes . Nes 
kartais vienas „kitoks“ yra daug daugiau nei tik vienas 
„paprastas“ . Tas „trupučiuką kitaip“ visada keliauja su 
paprastai nepaprasta istorija, kuri mus visus taip „ki-
taip“ užaugina .

Vytauto Didžiojo universitetas didžiuojasi ir džiau-
giasi visais tais, kurie buvo ir yra kur kas drąsesni už 
mus . . .
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To build bridges, not walls, to be socially unders-
tanding and open, to be modern and democratic, aca-
demically responsible and demanding, but also to al-
ways think about the person nearby . To see and feel . 
Not to discriminate, but to distinguish . Not to pity, but 
to help .

Not to create loud slogans, but instead create hu-
man relationships which would bear  that special mes-
sage of understanding .  To acknowledge each person’s 
success . Because being “special” is much harder than 
being “common” . To learn than “a little bit different or 
special” goes with a usually unusual story which raises 
us up in that “special way” .

Vytautas Magnus University is proud and takes 
pleasure in saying “thank you” to all those who were 
and still are braver than us .

�	I am sure that after spending some time at 
various European universities, most Erasmus 
students would enthusiastically agree with 
the words of the famous British poet William 
Ernest Henley*: “I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul“.

Giedrė Pranaitytė

* Henley, William Ernest. Invictus. Source: http://www.bartleby.com/103/7.
html. Checked: 25 09 2009.

Er
as

m
us





PAŽINTINIAI 
VIZITAI



54

 P
až

in
tin

ia
i v

iz
ita

i

PAREIGOS

direktorė

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

panevėžio jaunuolių dienos centras

VIZITO PAVADINIMAS, ŠALIS

Join us: vocational guidance of students with 
special needs, turkija

VIZITO DATA

2011 m. gegužės 9–13 d.

VIZITą ORGANIZAVUSI INSTITUCIJA

Mamak Guidance and Reserch Center, ankara, 
turkija

KoKYbIšKIAUSIA 2010–2011 m. 
pAŽINTINIų vIzITų veIKlA 
lINA TRebIeNė

�	Naujai užmegzti ryšiai su kolegomis leis ir toliau 
dalytis gerąja patirtimi ir naujovėmis el. erdvėje 
ir galbūt bendradarbiauti vykdant naujus pro-
jektus.

�	Bendravimas su kolegomis iš kitų šalių plečia 
akiratį, leidžia į savo darbą pažvelgti tarsi iš 
šalies, pamatyti savo privalumus ir trūkumus; 
skatina keistis ir tobulėti.

Jaunuolių dienos centras – biudžetinė socialinės 
paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 
iki 40 metų, teikianti dienos socialinės globos, nefor-
malaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas . 

Jaunuolių dienos centre administracinį darbą dir-
bu nuo 2002 m . 1988–2010 m . dirbau mokytoja su pro-
to negalios vaikais ir jaunimu Panevėžio specialiojoje 
mokykloje .

1988 m . Šiaulių K . Preikšo pedagoginiame institu-
te įgijau aukštąjį išsilavinimą, specialiojo pedagogo ir 
logopedo kvalifikaciją .

2000 m . Šiaulių universitete įgijau Socialinių moks-
lų (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį .
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ivizito vieta: Ankara, Turkija . 
vizito tikslinė grupė: specialistai iš įstaigų, ugdančių 
specialiųjų poreikių vaikus ir jaunimą . 
partneriai iš: Turkijos, Prancūzijos (Réunion salų), Ru-
munijos, Kaimanų salų, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, 
Belgijos, Švedijos, Nyderlandų . 

Manau, kad per vizitą įgijau šių žinių ir kompeten-
cijų:

-  kompetencija skaityti pranešimus anglų kalba;
-  gilesnės anglų kalbos žinios;
-  žinios apie neįgaliųjų mokymosi visą gyvenimą 

ypatumus kitose ES šalyse;
-  žinios apie kitų šalių kultūrą, papročius, tradicijas, 

išskirtinumą;
-  geresnis gebėjimas analizuoti ir lyginti bei matyti 

sistemos privalumus ir trūkumus;
-  įgūdžiai atstovauti savo šaliai ir tinkamai ją prista-

tyti;
-  įgūdžiai perkelti gerąją patirtį į savo įstaigą; 
-  nauji ryšiai ateities bendradarbiavimui .

Įgytos žinios ir kompetencijos turi teigiamos įtakos 
mano profesinei veiklai:

-  patirtis dalyvaujant grupės ataskaitos rengimo ir 
tobulinimo procese įgalina geriau parengti kitas 
ataskaitas, kurias nuolat tenka daryti; 

-   įgytos žinios apie kitų šalių spec . ugdymo siste-
mų privalumus padeda planuojant įstaigos pers-
pektyvą;

-  nauji ryšiai leidžia plėsti įstaigos tarptautinio ben-
dradarbiavimo galimybes;

-  patobulinti anglų kalbos įgūdžiai suteikia kompe-
tencijos ir skatina plėtoti tarptautinį bendradar-
biavimą;

- naujos idėjos skatina visą įstaigą tobulėti ir keistis .
Galiu išskirti konkrečius gerosios patirties mo-

delius, kuriuos labai norėčiau pritaikyti savo įstaigoje: 
Didžiojoje Britanijoje taikomą pažangos vertinimo sis-
temą ir Nyderlanduose taikomą specialiųjų poreikių 
vaikų tėvų ugdymo sistemą .

location: Ankara, Turkey .
target group: Professionals’ working with special ne-
eds children and young people . 
partners from: Turkey, France (la Réunion), Romania, 
the Cayman Islands, the United Kingdom, Germany, 
Belgium, Sweden, the Netherlands .

During the visit I gained the following  knowledge 
and skills:

-  competence to make presentations  in English;
-  better general English language skills;
-  knowledge of LLL possibilities for disabled lear-

ners in other EU countries;
-  knowledge of other cultures, customs, traditions 

and uniqueness;
-  ability to analyse, compare and to recognise 

advantages and  disadvantages of the special 
education system in different countries;

-  skills to represent my country and my institution;
-  skills to transfer best practices in my everyday 

work .
Acquired knowledge and skills that have had a po-

sitive impact on my everyday work:
-  experience in participating in the group reporting 

enables me to prepare better  for  other reports, 
which I constantly have to make;

-  knowledge of the special education in other coun-
tries helps me in planning future perspectives for 
my institution;

-  new contacts allow the institution to expand its 
opportunities for international cooperation;

-  improvement of the English language skills en-
courage the development of international coope-
ration;

-  new ideas encourage the whole institution to im-
prove and  change .

I can identify a few specific models of good practi-
ce, which I would wish  to implement at our institution: 
i .e . an advanced scoring system applied in the UK and  
a training system for the parents of children with speci-
al needs that is used in the Netherlands .  
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VIZITO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

Cred’o: kūrybinis ugdymas – sėkmingai 
visuomenei

VIZITO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

CRED’o: Creative Education – Successful 
Generation

VIZITO NUMERIS

33

VIZITO ORGANIZATORIUS

všĮ Šiuolaikinių didaktikų centras 

DOTACIJA LITAIS

5 000,00

VIZITO DALYVIų SKAIčIUS

12 (dvylika)

VIZITO DALYVIAI

�emile loubet licėjus (Lycee Emile Loubet), 
prancūzija
�montjoie koledžas (College Montjoie), 
prancūzija
�Žemutinės Frankonijos vyriausybė (Regierung 
von Unterfranken), vokietija
�reino mokyklų mokytojų studijų centras 
(Studienseminar für Lehrämter an Schulen 
Rheine), vokietija
�KpC grupė (KpC Groep), nyderlandai 
�poznanės švietimo taryba (Kuratorium 
Oswiaty w Poznaniu), lenkija
�bucharešto mokyklų inspekcija (Inspectoratul 
Scolar al Municipiului Bucuresti), rumunija
�sevilijos regiono švietimo departamentas 
(Delegacion Provincial De Educacion De Sevilla), 
ispanija
�valstybinis švietimo ir mokslo plėtros 
departamentas (Departament D’Educació 
Subdirecció General De Formació I 

KoKYbIšKIAUSIAS 2007–2011 m. 
SUoRGANIzUoTAS pAŽINTINIS vIzITAS 
lIeTUvoje

Desenvolupament Del Personal), ispanija
�afyon Kocatepe universitetas (Afyon Kocatepe 
Üniversitesi), turkija
�nvo „Kūrybiškumas, kultūra, švietimas“ 
(Creativity, Culture & Education), jungtinė 
Karalystė
�brighton & Hove miesto tarybos vaikų ir 
jaunimo paramos skyrius (Brighton & Hove 
City Council, Children & Young People’s Trust), 
jungtinė Karalystė 

PER VIZITą APLANKYTOS INSTITUCIJOS 

�privatus darželis „saulės gojus“, vilnius
�vilniaus „vyturio“ pradinė mokykla, vilnius
�vilniaus simono daukanto pagrindinė 
mokykla, vilnius
�senųjų trakų Kęstučio pagrindinė mokykla, 
trakai, vilniaus r.
�lentvario Henriko senkevičiaus vidurinė 
mokykla, lentvaris, vilniaus r.
�vilniaus dizaino kolegija, vilnius
�trakų meno mokykla, trakai, vilniaus r. 
�lr švietimo ir mokslo ministerija

ORGANIZUOTO VIZITO DATA 

2010 m. spalio 4–8 d.

TINKLALAPIS 

http://www.sdcentras.lt/credo/index.htm

�	Mums pasisekė, nes turėjome labai motyvuotą, 
gerai pasirengusią vizitui ir labai aktyvią, smal-
sią tarptautinę grupę. Tarp jų – ir kūrybiškumo 
ugdymo profesionalai, ir ugdymo institucijų 
administratoriai, ir mokytojai. Grupės įvairovė 
suteikė galimybių dalytis unikaliomis patirtimis 
ir nuomonėmis, mokytis vieniems iš kitų, dalytis 
pastebėjimais ir teikti vertingas nuomones bei 
siūlymus Lietuvos mokykloms.

Vizito organizatorius
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Vizito tikslas – supažindinti dalyvius su nacionali-
ne kūrybiškumo koncepcija ir pristatyti Lietuvos moky-
klų iniciatyvas bei patirtį, taikant kūrybiškumo ugdymo 
metodus formaliame ir neformaliame švietime . Vizito 
dalyviai susipažino su Lietuvos švietimo sistema bei pri-
statė savo šalių švietimo sistemas, kūrybinio ugdymo 
sampratą ir praktiką . Per vizitą buvo plačiai diskutuoja-
ma kūrybiškumo sąvoka, dalyviai turėjo galimybę ste-
bėti kūrybiškumo ugdymą įvairaus lygio ugdymo ins-
titucijose . Dalyvių nuomone, Lietuvos švietimo sistema 
ir bendras požiūris į ugdymą sudaro geresnes sąlygas 
kūrybiškumui ugdyti, nei daugumos dalyvių šalyse . 

Dalyviai taip pat pateikė esminių pastabų dėl kū-
rybiškumo ugdymo, skirtų švietimo ir kultūros politi-
kos formuotojams, mokytojams ir mokyklų vadovams, 
verslininkams, vaikams ir jų tėvams .

The aim of the visit was  promoting creativity in 
training and education . Twelve education specialists  
got acquainted with the Lithuanian education system 
and Lithuanian schools’  initiatives and experience in 
applying creativity techniques in formal and informal 
education . The participants of the visit presented their 
countries’ educational systems, the concept of creative 
education and practice as well . 

The concept of creativity has been widely discus-
sed during the visit; the participants had the opportu-
nity to observe the development of creativity at edu-
cation institutions of different levels . The participants 
also produced substantial observations on creativity 
development, and shared them with the educational 
and cultural policy makers, teachers, school leaders, 
business people, children and their parents .

�	Creativity is big field which must be worked 
on and with. I gave no solution about how to 
teach creatively but have learnt a lot about 
creativity.

Hermann Rogowski

�	I have learned as much from group as did from 
the visit. Well structured week with high quality 
visits.

Christopher Batstone
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TAŠKAI
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INSTITUCIJOS PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

rūdiškių gimnazija

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Rūdiškės Gymnasium

KONTAKTINIS ASMUO 

edita vilčevskaja

KoKYbIšKIAUSIAI 2010–2011 m. 
INSTITUcIjoS veIKlą INTeGRAvęS 
pRofeSINIo INfoRmAvImo TAšKAS

Rūdiškių gimnazijoje PIT-as įkurtas 2007 m . PIT-e 
sukaupta daug informacijos apie profesijas, mokymo 
įstaigas, metodinės medžiagos ir sudarytos sąlygos 
naudotis internetu .

Pagrindinė PIT-o veikla yra nukreipta į teminių pa-
mokų organizavimą 5–12 klasių mokiniams . Didžiau-
sias dėmesys skiriamas dešimtokams ir dvyliktokams, 
besirenkantiems mokymo įstaigas . Su devintų klasių 
mokiniais pradedame pildyti karjeros planus . 

Dalyvavome Trakų r . švietimo centro inicijuotame 
ESFRPF „Lietuva Polska 2007–2013“ projekte „Projektas 
kaip mokymo(si) ir bendradarbiavimo priemonė“ .

Parengėme, įgyvendinome ir pristatėme projektą 
„Sėkmingos karjeros link“ .

Šiuo metu esame Vilniaus kooperacijos kolegijos 
partneriai jų vykdomame projekte „ERASMUS Lietuvos 
mokykloms“ .
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Career Information Point (CIP) in Rūdiškės Gymna-
sium was established in 2007 . CIP has collected a lot 
of information about occupations, educational institu-
tions andmethodological material . It provides access to 
the Internet .

CIP’s activities are directed towards the organisa-
tion of thematic sessions for the 5th–12th grade stu-
dents . The focus is on the tenth graders and twelfth 
graders selecting educational institutions . We also help  
the 9th grade students to  fill out their career plans .

We have participated in ESFRPF “Lithuania Poland 
2007–2013” project “Project as learning-studying and 
cooperation tool” initiated by Trakai District Educatio-
nal Centre . We have prepared, accomplished and pre-
sented the project: “Towards Successful Career” .

Currently, we are partners with Vilnius Cooperative 
College in the implementation of their project 
“ERASMUS for the schools of Lithuania” .

�	Esame nuolatinės PIT-o lankytojos, renginių ir 
išvykų dalyvės. Paragintos PIT-o patarėjos Editos 
Vilčevskajos, dalyvavome tarptautiniame projek-
te, per kurį radome naujų draugų, įgijome nau-
jos patirties projektų rengime, sužinojome Len-
kijos jaunimo požiūrį į karjeros planavimą ir visa 
tai apibendrinome projekte „Sėkmingos karjeros 
link“. Esame labai patenkintos PIT-o vykdoma 
veikla.

Rūdiškių gimnazijos IV klasės gimnazistės – 
Miglė Silko, Evelina ir Greta Giedrytės





SPECIALUSIS 
PRIZAS
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

meninis mokymas ir kultūrinė veikla, kaip 
pagrindas bendravimui tarp kartų 

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Transgenerational Art/Cultural Platform in 
Education (TAPE)  

PROJEKTO NUMERIS

llp-Gru-mp-2008-lt-00012 

PROJEKTO RENGėJAS

vilniaus dizaino mokymo centras 

DOTACIJA EURAIS

15 500,00 eur

PROJEKTO PARTNERIAI 

�roskomon mokymo centras, airija
�olštyno kultūrinio lavinimo centras, lenkija
�lodzės trečiojo amžiaus universitetas, 
lenkija
�Žilinos universitetas, slovakija
�lihulos muzikos ir meno mokykla, estija
�elazigo suaugusiųjų mokymo centras, turkija
�organizacija ComeUnoMarea, sicilija, italija

PROJEKTO TRUKMė

2 metai

PROJEKTO TINKLALAPIS

www.tapeeurope.org 

SpecIAlUSIS pRIzAS SKIRTAS 2012 m. 
eURopoS AKTYvAUS SeNėjImo IR KARTų 
SolIdARUmo meTAmS

Šio projekto dalyviai – tai pensinio amžiaus senjo-
rai bei studentiško amžiaus jaunimas . Projekto esmė – 
bendra meninė ir kultūrinė veikla, kai jaunimas savo 
kūryboje mokosi iš vyresniųjų ir naudojasi šios kartos 
gyvenimiška patirtimi, o senjorai, dalyvaudami bendro-
je veikloje, perima jaunuomenės naujas idėjas ir entuzi-
azmą . Pagrindiniai rezultatai:

-  buvo sudaryta galimybė abiejų kartų atstovams iš 
įvairių šalių susitikinėti ir kartu dirbti kūrybinį dar-
bą bei mokytis vieniems iš kitų;

-  atsirado geresnis kartų tarpusavio supratimas bei 
pažinimas ir vietiniu, ir tarptautiniu lygiu;

-  vyresniojo amžiaus projekto dalyviai pajuto savo 
reikšmingumą ir svarbą šiuolaikinėje visuomenė-
je, taip jų dvasinis gyvenimas tapo gerokai turi-
ningesnis ir geresnis . 



65

Sp
ec

ia
lu

si
s p

ri
za

s

The participants of this Project are seniors and 
young student-age people . The essence of the Project 
was to create a common artistic and cultural activity 
of  both generations, when the young  learn from the 
elderly and use their life experiences in their creative 
work, whereas seniors absorb new ideas and enthu-
siasm from the young participans .  

The main results of the Project:
- the participants of both generations from diffe-

rent countries were given a possibility to meet 
and work together in the field of art and at the 
same time  learn from each other;

- better  knowledge and understanding between 
both generations were originated on local and 
international levels;

- senior participants sensed the importance of the 
modern community, while their communication 
became much more interesting, and spiritual life 
more purposeful and better .  

 

�	Mano nuomonė apie dalyvavimą šiame pro-
jekte yra pati geriausia. Susitikimai svetur su 
projekto partneriais ir bendras kūrybinis dar-
bas paliko neišdildomų įspūdžių. Nepaprastai 
svarbu, kad vyresnieji šio projekto dalyviai ga-
lėjo susitikti su savo bendraamžiais ir bendra-
minčiais iš kitų šalių, bendrauti, mokytis vieni 
iš kitų, kartu kurti meną, jį demonstruoti bei 
eksponuoti. Ir tai buvo didžiausias pasitenkini-
mas ir motyvacija toliau plėtoti panašią veiklą.

Projekto koordinatorius
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Programa eTwinning buvo pradėta siekiant pa-
skatinti mūsų žemyno mokinius ir mokytojus jungtis į 
bendradarbiaujančių mokyklų tinklą . Šis tikslas atitinka 
Europos Sąjungos švietimo viziją: stiprinti bendradar-
biavimą ir abipusį mokymąsi tarp Europos šalių visose 
pakopose, atsižvelgiant į nacionalinius švietimo siste-
mos organizavimo ir struktūros ypatumus . 

Idėja buvo tokia: pasinaudoti vis didesnėmis IKT 
teikiamomis galimybėmis mokykloms, kad mokiniai 
ir mokytojai galėtų plėsti savo akiratį ir susipažinti su 
Europa, neišvykdami iš savo klasių . Spragtelėję pele, jie 
gali bendradarbiauti su savo kolegomis iš kitų šalių ir 
kartu mokytis bet kurio dalyko . 

Be abejonės, susidomėjimas ir dalyvavimas  
eTwinning programoje, kuri dabar yra Comenius – ES 
programos mokykliniam ugdymui – dalis, pranoko vi-
sus lūkesčius . Iš dalies tai pasiekti padėjo programos 
lankstumas, nes ji neriboja dalyvių vaizduotės, ir tai, 
kad programa buvo kuriama pačių mokytojų . Vis dėlto 
svarbiausia – ypatingas daugumos mokytojų atsidavi-
mas, entuziazmas ir kūrybiškumas bei jų mokinių noras 
bendrauti su partneriais iš kitų Europos šalių . eTwinning 
siūlo mokyklos infrastruktūrą bendradarbiauti, paramą, 
idėjų ir daugybę galimybių mokytojų profesiniam to-
bulinimui, tačiau didžiausia šios programos vertybė – 
mokytojų ir mokinių indėlis . 

eTwinning centrinės paramos tarnybos knyga „Mokyto-
jų balsai“ . 
Androulla Vassiliou – Europos komisarė, atsakinga už 
švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą .

Programą Lietuvoje administruoja Švietimo informaci-
nių technologijų centras . 
Daugiau informacijos www.eTwinning.lt .

�	Prisijunkite, dalyvaukite, pažinkite, kurkite, ben-
draukite, ieškokite, žaiskite, mokykite ir mokyki-
tės kartu su eTwinning! 

�	eTwinning – Europos sėkmės istorija, o mokytojai 
ir mokiniai – šios istorijos dalis. 

eT WINNING
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

mesk rūkyti! niekada nevėlu mesti!

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Stop smoking! Never Too Late to Give Up!

PROJEKTO RENGėJAS

vilniaus r. pagirių gimnazija

PROJEKTO PARTNERIAI

5 mokyklos: iš turkijos, italijos,  
Čekijos respublikos, 2 iš rumunijos

MOKSLEIVIų AMŽIUS

12–15 m. 

PROJEKTO TRUKMė

1 metai

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

tinklalapis su mokinių paruošta prevencine 
medžiaga apie rūkymo žalą

PROJEKTO TINKLALAPIS

http://stopsmokingnevertoolatetogiveup.
blogspot.com

KoKYbIšKIAUSI etwinninG pRojeKTAI

Rinkome informaciją apie tabako žalą sveikatai, 
vykdėme akcijas, filmų peržiūras, piešėme plakatus, 
kūrėme projekto logotipą, ruošėme lankstinukus, de-
koravome marškinėlius ir kitus daiktus piešiniais prieš 
rūkymą, diskutavome apie sveiką gyvenseną, vykdėme 
apklausą mokykloje – domėjomės, koks yra rūkančių 
mokinių skaičius, kodėl mokiniai pradeda rūkyti, ar daž-
nai rūko . Diskutavome, ką daryti, kad esama mokykloje 
situacija pagerėtų . 

Dalyvavimas projekte suvienijo įvairių šalių mo-
kinius bendram tikslui, padėjo mokiniams atsisakyti ir 
išvengti rūkalų vartojimo, suteikė daugiau pasitikėjimo 
savimi, padidino mokinių savivertę . Mokiniai galėjo iš-
bandyti savo jėgas, vykdydami prevencinę veiklą mo-
kykloje . 

�	Rūkymo problema aktuali visame pasaulyje ir 
visose šalyse bandoma įgyvendinti rūkymo pro-
filaktikai skirtas programas. Visi projekto partne-
riai aktyviai dalyvavo visuose projekto vykdymo 
etapuose, kūrė įdomias ir turiningas rūkymo 
prevencijos programas, numatydami jų įgyven-
dinimo galimybes. Mūsų projektas gali būti sė-
kmingai praplėstas ir pratęstas, įtraukiant ne tik 
mokyklos, bet ir visą kaimo bendruomenę.

Projekto koordinatorius
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We collected information about tobacco harm 
to people’s health, implementing different activities, 
such as movie previews, painting posters, creating the 
project’s logo, preparing flyers, decorating t-shirts and 
other things with paintings against smoking . We dis-
cussed about healthy lifestyle, conducted a  survey in 
the school – we were interested what was the number 
of pupils who were smoking; why pupils started smo-
king, how often did they smoke . 

Participating in the project united pupils from dif-
ferent countries for the common aim, helped pupils to 
quit or avoid smoking, and gave greater self-confidence .  
Pupils had an opportunity to implement preventive ac-
tivities in school .

�	Projektas tikrai puikus, labai įtraukiantis. Sužino-
jome daug naujų dalykų. Visai klasei projektas 
paliko gerų įspūdžių. Norėčiau, kad šis projektas 
vyktų ir šiemet.

Povilas, 7b klasė

�	Man labai patiko dalyvauti projekte eTwinning. 
Džiaugiuosi, kad mano sukurtas projekto ženklas 
laimėjo konkursą ir tapo projekto logotipu. Visai 
to nesitikėjau. Manau, kad mokiniai, kurie daly-
vavo šiame projekte, niekada nerūkys.

Rafal, 7f klasė
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

europos šokiai 2011!

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

EURODANCE – 2011!

PROJEKTO RENGėJAS

Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla

PROJEKTO PARTNERIAI

20 mokyklų: 3 iš jungtinės Karalystės, 2 iš 
rumunijos, lenkijos, po 2 iš portugalijos ir 
italijos, Kipro, norvegijos, 2 iš ispanijos, airijos, 
2 iš Graikijos, estijos, Čekijos respublikos, 
bulgarijos

MOKINIų AMŽIUS

12–15 m.

PROJEKTO TRUKMė

4 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

tarptautinis tradicinio šokio tinklaraštis

PROJEKTO TINKLALAPIS

http://eurodance2011.blogspot.com

Nors tradicinių papročių puoselėjimas šiandien 
primirštas, mokiniai noriai šoko liaudies šokius, domė-
josi papročiais . Šiuo projektu mes norėjome atgaivinti 
etninę kultūrą ir paskatinti mūsų mokinius labiau do-
mėtis kitomis kultūromis .

Liaudies meno paskatinti, mokiniai užmezgė 
tarpkultūrinį ryšį su šalių partnerių mokiniais, pagilino 
anglų kalbos ir IT įgūdžius, tapo kūrybiškesni, išmo-
ko dirbti komandoje, pristatė savo darbus mokyklos 
bendruomenei . Atrasti kultūriniai šalių panašumai ir 
skirtumai padės jiems praplėsti savo viziją apie būsimą 
gyvenimą, nes, atsižvelgiant į naujausius pokyčius Eu-
ropoje ir visame pasaulyje, šiandien kaip niekad svarbu 
plėtoti pasaulio tautų kultūrų dialogą . Mokytojams šis 
projektas padėjo praplėsti savo pasaulėžiūrą, suteikė 
galimybę pabėgti nuo kasdienės rutinos, įgyti projek-
tinio darbo įgūdžių, dažniau naudotis IT .

�	Kaip pripažino patys mokiniai, „tai buvo pačios 
įdomiausios pamokos“. Taip pat jie teigia, kad 
taip „mokytis daug įdomiau“, „daugiau sužinojo-
me“, „gilesnės, įvairiapusiškesnės žinios“, „geriau 
įsiminėm“, „įdomesni mokytojai“, „susiradome 
draugų ir bendraminčių iš kitų šalių“, „puikiai pra-
leidome laiką“.
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ng KoKYbIšKIAUSI etwinninG pRojeKTAI
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While cherishing traditional customs is quite for-
gotten nowadays, students willingly danced folk dan-
ces, expressed an interest in traditions . With this project 
we wanted to revive ethnic culture and to encourage 
our pupils to take greater interest in other cultures .

Inspired by folk arts pupils have developed inter-
cultural relationships with pupils from other partner-
countries, improved their English language and IT skills, 
became more creative, learned how to work in a team, 
presented their works to the school’s community . The 
differences and similarities they have found between 
different countries will help them widen their vision 
about their future life, because considering the latest 
changes in Europe and the entire world, it is very im-
portant to develop a worldwide intercultural dialogue .

This project has helped teachers to broaden their 
outlook and gave the opportunity to escape from the 
daily routine, to acquire new skills for implementing 
projects and use IT more often .

�	Projektas leido kūrybiškai sujungti mokomosios 
programos dalykus ir ją pritaikyti savo klasei, pa-
dėjo vaikus sudominti mokomąja medžiaga, lei-
do sukurti aktyvią bendruomenę klasėje, suteikė 
galimybę mano paties saviraiškai ir paskatino 
imtis kūrybinių darbų. Per projektą ne tik mano 
mokiniai mokėsi iš savo bendraamžių partnerių, 
bet ir aš lavinau savo gebėjimus, dirbdamas kar-
tu su kolegomis iš kitų Europos šalių.

Projekto koordinatorius
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

Gyvasis žodynas

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Live Dictionary

PROJEKTO RENGėJAS

vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija

PROJEKTO PARTNERIAI

15 mokyklų: iš turkijos, rumunijos, italijos,  
po 2 iš slovakijos, prancūzijos ir italijos, 
latvijos, lietuvos, lenkijos, vokietijos, 
vengrijos, slovakijos

MOKINIų AMŽIUS

16–20 m. 

PROJEKTO TRUKMė

7 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

daugiakalbis žodynas su vaizdo medžiaga

PROJEKTO TINKLALAPIS

http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p51017

Mokiniai, gavę žodį angliškai, jį užrašo gimtąja kal-
ba, paskui nufilmuojama, kaip mokinys taria žodį ir kaip 
jis rašomas . Apsikeičiama informacija ir stebint vaizdo 
įrašus mokomasi tarti ir rašyti žodžius partnerių kalba .

Filmavimas buvo pats smagiausias projekto mo-
mentas, nes mokiniams visada smagu pasižiūrėti į 
save iš šalies, o čia jie dar ir turėjo galimybę išgirsti 
savo tariamus žodžius ir juos įvertinti . Jiems patiko ly-
ginti, kaip tą patį žodį buvo pasiruošę pristatyti kitos 
šalies mokiniai .

Žodyne galima ne tik pamatyti užrašytą žodį, bet 
ir jį išgirsti, todėl jis yra efektyvesnė mokymo priemo-
nė . Mokiniai turėjo galimybę išgirsti, kaip žodį taria ne 
kompiuterinė programa, bet panašaus amžiaus vaikai 
iš kitos šalies, ir šis „gyvas“ kontaktas su kita kalba nea-
bejotinai bus naudingas jiems ateityje . Dėl šio projekto 
mokytojas turėjo unikalią mokymo ir motyvavimo prie-
monę .  

�	Per projektą įsitikinau, kaip tokie kūrybiški projek-
tai iš tiesų motyvuoja ir uždega mokytis, domėtis 
kitų šalių kultūra bei ugdo toleranciją. Akivaizdu, 
kad mokinių motyvacija pagerėjo, nes pamoka 
neapsiribojo vien sausa teorija. Supratau, kad 
tai skatina mokinių kūrybiškumą, nes projektas, 
rodos, su labai konkrečiomis užduotimis, tačiau 
mokiniai rasdavo, kur pritaikyti savo idėjas.

 Projektas leido man suprasti, kad ateityje tikrai 
neapsiribosiu vien įprasta pamoka ir stengsiuosi į 
projektus įtraukti kuo daugiau įvairių klasių vaikų.

Projekto koordinatorius

�	Jie tikrai dabar jau bus girdėję apie mūsų nedi-
delę šalį .
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ng KoKYbIšKIAUSI etwinninG pRojeKTAI
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Pupils receive an English word, and then write 
it down in their mother tongue  and then it is filmed 
how a pupil pronounces the word and how the word is 
being written . This information is being exchanged and 
while watching video records it is being learned how to 
pronounce and write those words in partners’ mother 
tongue .

The filming was the funniest part of the project, 
because pupils always like to observe themselves and 
during this part they also had an opportunity to hear 
how they pronounce words and they could evaluate 
themselves . They liked to compare how pupils from ot-
her countries presented the same word .

In this dictionary it is possible not only to see a 
word, but also to listen, and because of this  it is more 
effective . Pupils had an opportunity to listen how a 
word is pronounced not by a computer programme, 
but by a child, who is of the same age . This “live” contact 
with other languages will be definitely useful in the fu-
ture . With the help of this project teachers had aunique 
opportunity for motivating learning .

�	Tokie projektai pagyvina pamoką.

�	Smagu, nes išmokau egzotiškų šalių žodžių.

�	Tai sujungė šalis bendram pažintiniam tikslui.

�	Svarbiausia, kad tarimas sužinomas gyvai, origi-
nalia kalba.

�	Buvo linksma klausyti, kaip jie taria mūsų šalies 
pavadinimą.

�	Patiko, nes aš tikrai mokėsiu pasisveikinti Turki-
joje.
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

oras ir sniegas

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Weather and Snow

PROJEKTO RENGėJAS

raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos 
Katalikiškos dvasios skyrius

PROJEKTO PARTNERIAI

maltos, lenkijos ir 2 turkijos mokyklos

MOKINIų AMŽIUS

3–10 m. 

PROJEKTO TRUKMė

3 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

metodinė medžiaga apie partnerių šalių 
klimatą, kultūrą, papročius, tradicijas ir aplinką 
žiemą

PROJEKTO TINKLALAPIS

http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p43998

Mokiniai per pasaulio pažinimo, anglų kalbos, 
dailės ir technologijų, kūno kultūros ir matematikos 
pamokas studijavo partnerių atsiųstą medžiagą – vals-
tybių klimatą, kultūras, papročius, tradicijas, aplinką, 
kūrė žiemos peizažus, aplikacijas, dalyvavo senių bes-
megenių lipdymo pamokoje, lygino besmegenių ūgį ir 
svorį, puošė artėjančių Užgavėnių proga, kūrė filmuką . 
Kadangi vieniems lipdyti neįdomu, į talką pakvietėme 
visą mokyklos bendruomenę . O tai nedažnam pavyks-
ta! Dalyvavo ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir jų tėveliai . 
Mūsų klasės mamos net kastuvus atsinešė, kad darbas 
būtų spartesnis . Projektą vainikavo „Senių besmege-
nių“ paroda . Tokio reginio mokyklos stadionas dar ne-
buvo matęs!

Projektas nuotaikingas, sukeliantis daug šiltų emo-
cijų, kviečiantis suaugusiuosius grįžti į vaikystę . Projek-
to novatoriškumas slypi jo paprastume: originalu, vai-
kiška, įvykdoma, išplečiama .
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During natural sciences, English language, pain-
ting, technologies, physical education and math les-
sons pupils studied the material, which they had recei-
ved from their partners – climate, culture, traditions and 
environment of different countries . Later they created 
winter landscape applications, participated in making 
a snowman lesson, compared height and weight of 
snowmen, decorated them for the upcoming carnival 
andmade a video . It is naturally not much fun to make 
a snowman alone, so we invited the whole scholl com-
munity . And it turned out that not everyone can make a 
snowman . Not only teachers and pupils participated in 
this activity, but parents as well! The project was finis-
hed with the exhibition of the snowmen . The stadium 
of the school had never seen such an event before!

The project is vivacious, causing a lot of warm fee-
lings, encouraging adults to return to their childhood . 
Innovativeness of the project is hiden in its simplicity: 
original, childish, accomplishable and extendable .

�	Tai buvo vertinga patirtis, daug šiltų emocijų. 
Vyko gyvas veiksmas, darbas, diskusijos, peržiū-
ros. Su antrokais mokiausi anglų kalbos. Džiau-
giamės, kad į savo projektą įtraukėme mokyklos 
bendruomenę, tėvelius. Iki šiol palaikome ryšius 
su mokytoja iš Rumunijos.

Projekto koordinatorius

�	Mokiniai džiaugiasi šiuo projektu: jiems įdomu 
kurti, pažiūrėti į save iš šalies, pamatyti, kaip dir-
ba vaikai kitose valstybėse. Kokie jie?

Floricia Iuliana Tamas, Rumunija

�	Gaila, neturime sniego... Mūsų sniego seniai – iš 
medvilnės! Pavydime Lietuvai...

Lara Grech, Malta

�	Mes laimingi, kad esame šio projekto dalyviai. 
Daug sužinosime!

Ali Ihsan Burak, Turkija
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

„Gloobe“ ir pasaulis

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Gloobe and the World

PROJEKTO RENGėJAS

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“

PROJEKTO PARTNERIAI

mokykla iš belgijos

MOKINIų AMŽIUS

3–10 m. 

PROJEKTO TRUKMė

5 mėn.

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

projekto dienoraštis apie vaikų ekologinio 
mąstymo ugdymo veiklas    

PROJEKTO TINKLALAPIS

http://www.gloobenxios.wordpress.com

Projekto „Gloobe“ tikslas – nuotaikingai, lydint 
smagiam personažui Gloobe, kuris keliauja per Žemę ir 
mato, kokios bėdos ją kamuoja, ugdyti vaikų ekologinį 
suvokimą, jausti atsakomybę už juos supančią gamtą, 
aplinką . Per projektą vaikai įgijo pasaulio vaizdo suvo-
kimą, sužinojo, kokios yra pagrindinės ekologinės pro-
blemos, buvo siūlomi paprasti, vaikams priimtini būdai, 
kaip galima prisidėti prie šių problemų sprendimo .  

Šį projektą įgyvendino specialiųjų poreikių vaikai, 
turintys kalbos, komunikacijos ir kitų raidos sutrikimų . 
Šiems vaikams įtvirtinti naujus įgūdžius trunka ilgiau, 
juos reikia papildomai motyvuoti veiklai, todėl projek-
tas padėjo pasiekti šio tikslo, nes įdomios, kūrybiškos 
užduotys sudarė galimybių integruoti ir sujungti visas 
kompetencijas, siekiant visuminio vaikų ugdymo .

Projektas taip pat padėjo pasiekti ir kito tikslo – 
vaikams įgyti pirminių IKT įgūdžių, pedagogams – to-
bulinti ir įgyti naujų IKT įgūdžių, panaudoti naujus kū-
rybiškus ugdymo metodus . 
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The main goal of the project “Gloobe” is to deve-
lop children’s environmental awareness, to teach them 
to take responsibility for their environment, cheerfully 
and with the company of the funny character “Gloobe” . 
During the project children gained more knowledge 
about the world and learned about main ecological 
problems . The means which were offered to help solve 
these problems were simple and understandable for all 
children .

This project was implemented by children with 
special needs, who have speaking, communicating and 
other developmental disorders . These children need 
more time to establish new skills, they need additional 
motivation for activities, so this project has helped us 
achieve this goal, because interesting and creative tas-
ks gave a possibility to integrate and connect all com-
petences for holistic education .

Project also has helped to achieve another goal – 
for children to gain primary ICT skills, and for adults to 
improve and gain new ICT skills and use new creative 
teaching methods .

�	Projektas buvo puiki priemonė vaikų kūrybišku-
mui ugdyti, kartu ugdant vaikų ekologinį mąs-
tymą, suvokimą apie juos supantį pasaulį. Vaikai 
labai aktyviai ir noriai įgyvendino projekto vei-
klas, stebėjo bendraamžių iš kitų Europos šalių 
veiklą.

Projekto koordinatorius

�	Įspūdžiai kuriant žemėlapį:
 Luką ir Kristijoną labai džiugino kelionė žemėla-

piu aplink pasaulį, stebint besikeičiančius vaiz-
dus: „Žiūrėk, žirafa, žiūrėk, liūtas, negaliu patikėti, 
matau dramblį.“

�	Įspūdžiai statant pilį:
 Daumantas: „Valio, aš karaliaus pilyje, valio, aš ka-

ralius!“
 Gustas kalbasi su Ema: „Žiūrėk, mes pastatėm 

pilį, didesnę už mane.“

�	Įspūdžiai dėliojant saulę pievoje iš pienių:
 Kalbasi Nonita su Adu: „Mes iš dangaus paėmėm 

saulę.“
 „Ne, mes ją suradom žolėj.“
 Daumantas stebisi: „Nežinojau, kad gali būti dvi 

saulės: viena danguje, kita pievoje?“
 Auklėtoja priduria: „Žinok, yra ir trečia saulė – 

tavo veide.“
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PROJEKTO PAVADINIMAS LIETUVIų KALBA

tarpkultūrinis dialogas pasakose, dramoje ir 
mene

PROJEKTO PAVADINIMAS ANGLų KALBA

Intercultural dialogue through fairy tales, drama 
and art

PROJEKTO RENGėJAS

telšių ,,atžalyno“ pagrindinė mokykla

PROJEKTO PARTNERIAI

34 mokyklos: iš austrijos, armėnijos, bulgarijos, 
Kroatijos, Kipro, 2 iš suomijos, Čekijos 
respublikos, estijos, prancūzijos, Gruzijos, 
vokietijos, Graikijos, vengrijos, airijos, 
islandijos, italijos, latvijos, maltos, olandijos, 
norvegijos, lenkijos, portugalijos, rumunijos, 
rusijos, serbijos, slovakijos, slovėnijos, 
ispanijos, Švedijos, turkijos, ukrainos,  
2 iš jungtinės Karalystės

MOKINIų AMŽIUS

3–10 m.

PROJEKTO TRUKMė

1,5 metų

PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS 

projekto el. knyga  
„once upon a time in europe“

PROJEKTO TINKLALAPIAI

http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p33338 
http://en.calameo.com/
read/00072370929060f92a5d5

Rinkome informaciją apie partnerės šalies pasa-
kas, vertėme jas į anglų kalbą . Burtų keliu traukėme, 
kokią pasaką kuri šalis inscenizuos, o paskui kūrėme 
dekoracijas, piešėme, lipdėme, vaidinome ir filmavo-
me . Visi kartu sisteminome medžiagą, ieškojome būdų 
ir IT galimybių, kaip viską pateikti vaizdžiai ir informaty-
viai . Projektą vainikavo el . knygos išleidimas ir paroda 
mokykloje, į kurią buvo pakviesta visa bendruomenė . 

Dalyvavimas projekte mokiniams suteikė galimy-
bę rasti draugų kitose Europos šalyse, pažinti jų kultū-
ras, išmokti komandinio darbo, vaidyba ugdė mokinių 
pasitikėjimą savimi, didino norą ne tik skaityti, bet ir 
analizuoti pasakas giliau . 

Pasiekėme pagrindinio užsibrėžto tikslo – sukūrė-
me el . knygą, kuri buvo atspausdinta ir pateikta moky-
klai, miesto bendruomenei, taip pat padovanota mies-
to ir mokyklos bibliotekoms .
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We collected information about partner  country’s 
fairytales and translated themt into English . In a lottery 
drawing we chose which fairytale each country will act 
out . Then we were making decorations, painting, ac-
ting and filming . Together we systemised information, 
searched for the most convenient ways and IT means to 
present everything visually and informatively .

Participating in the project gave the pupils an op-
portunity to find friends in other European countries, 
to learn about their cultures and how to work in a team . 
Acting increased pupils’ self-confidence, willingness 
not only to read fairytales, but also to analyse them .

We have achieved the main goal – we have cre-
ated an e-book, which was printed and presented to 
the school and town community, and which was also 
donated to the city and school libraries .

�	Dalyvavimas projekte – didžiulė patirtis tiek mo-
kiniams, tiek mokytojui. Europos mokyklų moki-
niai skaitė pasakas, vertė jas į anglų kalbą, ilius-
travo, inscenizavo. Manau, tai didelis projekto 
partnerių pasiekimas. Mūsų buvo daug ir šaunu, 
kad mums pavyko pasiekti vieno didelio bendro 
tikslo – sukurti knygą, kuri, manau, vertinga ne 
tik mums, bet ir gali būti puiki metodinė medžia-
ga kitiems.

Projekto koordinatorius

�	„Kokia graži mūsų knyga, kaip gerai, kad ją turi-
me. Mūsų projektas yra puikus, nuolat dalyvausi-
me projektuose“, – kalbėjo pradinukai .
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