
Paraiška Nr. 10 

1. Projekto pavadinimas: Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėj 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Alytaus Putinų gimnazija 

4. Projekto koordinatorius:  Rimtautė Marčiulionienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projektas "Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje"  skirtas 

tobulinti pedagogų kvalifikacijai. Per dvejus projekto metus buvo siekiama trijų pagrindinių tikslų, kurių 

įgyvendinimas patenkino aktualiausius gimnazijos kaip institucijos poreikius: 1. Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją, siekiant efektyvinti ugdymo sąveiką, gabių vaikų ugdymo procesą, stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją, bendrųjų  kompetencijų ugdymą. 2. Tobulinti vadovų vadybines kompetencijas, 

siekiant susitelkusios ir aktyvios bendruomenės (tėvai-mokiniai-mokytojai) bei mokymo organizavimo 

nuostatų kaitos. 3. Lavinti vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo užsienio kalbos  

komunikacinius įgūdžius, skaitmeninį raštingumą. Projekto tikslams pasiekti ir institucijos poreikiams 

tenkinti projektu įgyvendintos veiklos : anglų kalbos kursai , specifiniai kūrybiškumo ir skaitmeninio 

raštingumo kursai pedagogams ir vadovams , dėstymo vizitas, darbo stebėjimo vizitas partnerinėse 

mokyklose. Iš viso tarptautiniuose mobilumuose dalyvavo 18 pedagogų. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Dalyvaudami dėstymo ir darbo stebėjimo 

vizituose bei kūrybiškumo ugdymo kursuose (CREF, Portugalija) mokytojai patobulino užsienio kalbos 

komunikacines ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, įvaldė inovatyvius darbo metodus dirbant su 

IT programomis toCollage, Wordle, Papplet,Padlet, Tagxedo.  

 

7. Projekto rezultatai. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turėjo didelę naudą  pedagogų 

bendruomenei: mokytojai įgijo specifinių žinių ir kompetencijų, susijusių su projekto tikslais: 

įkvepiančio, kūrybiško mokymo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, mokinių rengimo tarptautiniams IELTS 

egzaminams patirties, individualizavimo ir diferenciavimo. Mokytojai įvaldė inovatyvius darbo metodus 

dirbant su IT programomis AutoCollage, Wordle, Papplet, Padlet, Tagxedo. Turėjo galimybę pažinti ir 

susipažinti su užsienio šalių kolegomis ir sužinoti, kaip dirbama užsienio šalių mokyklose - Estijoje, 

Portugalijoje, Danijoje, Ispanijoje. Geriau pažino kitas šalis, jų kultūrą, istoriją, sužinojo kultūrinius 

panašumus ir skirtumus; Pagerėjo kitų šalių kultūrinis supratimas; Įgijo žinių apie JK, Danijos, Ispanijos, 

Portugalijos , Estijos švietimo sistemas ir mokymo metodus. Jas perteikė grįžę kolegoms iš Lietuvos; 

Patenkino savirealizacijos ir tobulėjimo darbe poreikį, patyrė kūrybinį džiaugsmą, sustiprėjo pedagogų 

savivertė ir įvaizdis; Sustiprėjo iniciatyvumo, kūrybingumo, skaitmeninio raštingumo kompetencijos ir 

motyvacija išbandyti inovatyvius mokymo  metodus. Išlavėję mokytojų kalbos įgūdžiai,skaitmeninės 

kompetencijos,  profesinis kūrybiškumas, motyvacija ir entuziazmas be abejonės ilgalaikėje 

perspektyvoje turės naudos ir Putinų gimnazijos mokiniams- atvers naujas galimybes mokiniams 

dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose; mokiniai sužinos apie Erasmus + programos galimybes, 

pakils motyvacija mokytis užsienio kalbų. 

 

 

8. Projekto sklaida.  Projekto rezultatais dalinomės savo, partnerių organizacijose bei su miesto ir šalies 

pedagogais: 

 Informaciją skleidėme mokytojams Mokytojų tarybos posėdyje; 



 Informaciją pateikėme partnerinių mokyklų tinklapiuose ir gimnazijos tinklapyje 

http://putinai.alytus.lm.lt/2014/09/08/erasmus-mokytoj-mokymasis/  

 Informaciją skleidėme Alytaus m. pedagogų metodinėse grupėse; 

 Straipsnis regioninėje spaudoje ("Alytaus Naujienos") bei miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje 

http://www.alytus.lt  

 mokytojai, dalyvavę dėstymo ir darbo stebėjimo vizituose, vedė atviras pamokas. 

 pravestas projekto sklaidos renginys "Įkvepiantis mokytojas veiklioje bendruomenėje" miesto 

vadovams ir pedagogams. 

 

9. Projekto tęstinumas.  Projektas sustiprino partnerystę su kitomis Europos mokyklomis ir kursus 

organizuojančiomis institucijomis. Kartu su partneriais ketiname rengti naujas paraiškas Erasmus+ 

programos KA1 ir KA2 projektų veikloms. Semtis tarptautinės patirties turės galimybę ir išdrįs vis 

daugiau mokytojų 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

http://putinai.alytus.lm.lt/projektine-veikla/erasmus-mokytoju-mokymasis 
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