
Paraiška Nr. 13 

1. Projekto pavadinimas: Mokomės ir mokome 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla 

4. Projekto koordinatorius:  Odilija Juzukonienė 

5. Bendra informacija apie projektą.  

Mokykla turi tarptautinės projektinės veiklos patirties, tačiau joje aktyviai dalyvauti gali tik 2 anglų 

kalbos ir 2 kitų dalykų mokytojai, nes kitų mokytojų anglų kalbos žinios nepakankamos. Norėdami 

didinti ugdymosi patrauklumą ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, šiuo projektu, pirma, siekėme 

patobulinti mokytojų anglų k. gebėjimus mokantis tradiciniais būdas bei panaudojant šiuolaikines 

skaitmenines technologijas. Be to mokykla turi tinkamą netradicinę ugdymo aplinką (mokyklos 

muziejus, parkas, ežerai miestelio istorinis, kultūrinis paveldas ir kt.), tačiau mokytojams stigo 

kompetencijų, kaip tai panaudoti ugdymo procese, ugdant mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą 

konstruktyviai bendradarbiauti panaudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas.   

Projekto idėja: pakankamos anglų kalbos žinios ir aukštas skaitmeninio raštingumo lygis – galimybė 

pedagogams  susipažinti, išbandyti bei pritaikyti naujus mokymo metodus, pagrįstus šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis, Z kartos mokiniams tokie mokytojai – galimybė mokytis patraukliausiu 

jaunimui būdu panaudojant IT.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. 2 projekto dalyviai tobulino skaitmeninio 

raštingumo kompetenciją dalyvaudami SMILE ir Sharing Lanscapes kursuose. SMILE kursų metu dalyvis 

išmoko naudotis Adobe Voice programa. Ji buvo skirta kursų metu surinktai medžiagai dokumentuoti. 

Taip pat dalyviai išmoko kurti QR kodus ir juos panaudoti ugdymo veikloje. Dalyviai išmoko naudotis 

internetine svetaine http://www.joecutting.com/kit/manual/quizManual.html  ir sudarinėjo viktorinos 

klausimus. Po kursų namų darbai buvo atliekami  naudojantis svetaine http://www.euquests.eu , 

atlikdami namų darbus dalyviai išmoko naudotis svetainės resursais. 

Sharing Landscapes kursų metu dalyvis išmoko naudotis Adobe Voice, Bambuser, QR reader, Pinnacle, 

Photosynth programomis. Jos leidžia organizuoti mobilų mokymą už klasė ribų (parke, muziejuje ir 

pan.), tam panaudoti mobiliuosius skaitmeninius įrenginius. Anglų k. Wimbledon School of English 

kursų dalyviai naudojo IT auditorijose (kompiuteriai, išmaniosios lentos, telefonai ir pan.), mokėsi 

nuotoliniu būdu iki kursų pradžios bei 3 mėnesius jiems pasibaigus, mokykla suteikė prisijungimo kodus 

prie mokomosios svetainės  www.wimbledon-school.ac.uk/e-wimbledon.php.   

 

7. Projekto rezultatai. Patobulinta mokytojų kalbinė kompetencija kasdieninę pamokinę veiklą darė 

įdomesnę, šiuolaikiškesnę, interaktyvesnę, gerino mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybingumo ir 

konstruktyvaus bendravimo kompetenciją. . Pedagogų domėjimasis netradicinių aplinkų panaudojimu 

kaip mokymo metodu ugdymo procese leistų efektyvinti ugdymo procesą, išnaudojant tradicines ir 

netradicines mokyklos, kitos artimos aplinkos ar regiono, šalies erdves ir aplinkas. Patyriminis 

mokymasis netradicinėse aplinkose didintų  mokinių mokymosi motyvaciją, leistų mokiniams iš 

mokytojų pasiūlytų pasirinkti tinkamiausias mokymosi strategijas, atitinkančias jų mokymosi galimybes, 

poreikius, polinkius, gerėtų mokinių aplinkosauginis mąstymas. 

http://www.joecutting.com/kit/manual/quizManual.html
http://www.euquests.eu/
http://www.wimbledon-school.ac.uk/e-wimbledon.php


Patobulintos mokytojų kompetencijos iš dalies realizuoja mokyklos strategiją, t.y.  leidžia efektyvinti 

ugdymo procesą, panaudojant ir tobulinant turimus žmogiškuosius išteklius, tačiau panaudoti IT  

mokykloje yra tik minimalios galimybės, nes stinga šiuolaikinių mobiliųjų įrenginių. 

 

 

8. Projekto sklaida.   

2015 rugsėjis - stendinis pranešimas ""Erasmus+ galimybės - projektas „Mokomės ir mokome", Žaslių 

pagrindinės mokyklos bendruomenei. 

2015 rugsėjis - sukuriama projekto svetainė  www.mokomesirmokome.jimdo.com   šalies pedagoginei 

bendruomenei. 

2015 lapkričio 15 d. laikraštyje „Atspindžiai“, Nr. 86  straipsnis „Mokomės ir mokome“. 

2015 lapkričio mėn. – straipsnis „Projektas „Mokomės ir mokome“  

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos svetainėje http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_01.html  

Kaišiadorių r. Švietimo ir kultūros paslaugų centro svetainėje  

http://kaisiadoriuskpc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:mokoms-ir-

mokome&catid=3:kvalifikacijos-tobulinimas&Itemid=4 projekto svetainėje  

www.mokomesirmokome.jimdo.com  

Straipsnis „Kalbos atveria duris“ Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos svetainėje 

http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_02.html;  

2016 m. sausio 19 d. Kaišiadorių rajono laikraštyje „Atspindžiai“ Nr. 5(1917). 

2015 gruodis - stendinis pranešimas ""Tolima ir artima Turkija"" mokyklos bendruomenei. 

2016 sausis - stendinis pranešimas ""Ūkanotasis Albionas"" mokyklos bendruomenei. 

2016 birželio 10 d. laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ , Nr. 43 straipsnis „Mobili ateitis mokykloje“. 

2016 birželio mėn. –straipsnis „Mobili ateitis mokykloje“. 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos svetainėje http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_03.html  

2016 birželio 22 d. – seminaras rajono pedagogams “ERASMUS+ ir kitų tarptautinių programų dalyvių 

patirtis – galimybė taikyti įvairių šalių praktikoje naudojamus metodus ir būdus įvairių dalykų 

pamokose“. 

 

9. Projekto tęstinumas.   

Mokykla turi galimybę tęsti tarptautinį mokytojų kvalifikacijos kėlimą bei rengti naują ERASMUS+ 

projektą 2017 m. bei sudaryti sąlygas tobulinti:  

• anglų k. įgūdžius; 

• aplinkų panaudojimo kompetenciją; 

• naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją. 

„Minkštoji“ projekto dalis bus tęsiama, sudėtingesnė problema yra šiuolaikinės kompiuterinės 

priemonės, programinė įranga, t.y., „kietoji“ projekto dalis, kurios finansavimas mokykloje yra 

minimalus. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

Projekto internetinė svetainė - http://mokomesirmokome.jimdo.com/  

 SMILE kursų metu sukurta medžiaga: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MkEOpPe4Q4Q  ;  

https://www.youtube.com/watch?v=43bwN3uo18I ; 

http://www.mokomesirmokome.jimdo.com/
http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_01.html
http://kaisiadoriuskpc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:mokoms-ir-mokome&catid=3:kvalifikacijos-tobulinimas&Itemid=4
http://kaisiadoriuskpc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:mokoms-ir-mokome&catid=3:kvalifikacijos-tobulinimas&Itemid=4
http://www.mokomesirmokome.jimdo.com/
http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_02.html
http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/3910_03.html
http://mokomesirmokome.jimdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MkEOpPe4Q4Q
https://www.youtube.com/watch?v=43bwN3uo18I


http://www.euquests.eu/lt/quests/17-en/category-1/170-lietuvos-ropliai  

http://www.euquests.eu/en/quests/17-en/category-1/169-lithuanian-reptilies#my-alias  

Sharing Landscapes kursų metu sukurta medžiaga: 

https://www.facebook.com/EUcourses/posts/1351059921587922  

http://bambuser.com/channel/EUcourses  

http://www.euquests.eu/lt/quests/17-en/category-1/170-lietuvos-ropliai
http://www.euquests.eu/en/quests/17-en/category-1/169-lithuanian-reptilies#my-alias
https://www.facebook.com/EUcourses/posts/1351059921587922
http://bambuser.com/channel/EUcourses

