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1. Projekto pavadinimas: Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų švietime 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Panevėžio rajono švietimo centras 

4. Projekto koordinatorius:  Renata Jankevičienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti personalo, formuojančio 

švietimo politiką gebėjimus, susipažinti su kitų Europos šalių suaugusiųjų švietimo patirtimi, sukurti 

inovatyvias programas, taikyti efektyvius pedagoginis metodus, skatini įvairių kartų švietimą ir 

mokymąsi visą gyvenimą. Įgyvendinant projektą didžiausias dėmesys buvo skiriamas nuotolinio ir 

mišriojo mokymosi modelio kūrimui, pagal parengtas programas (žr. projekto rezultatai) organizuoti 

mokymai buvo gerai įvertinti dalyvių, todėl ateityje, siekdami žemos kvalifikacijos darbuotojų rajone 

mažėjimo, planuojame parengti daugiau tokio tipo programų. Mišriojo mokymosi programos buvo 

patrauklios atokesnėse rajono vietovėse gyvenantiems suaugusiesiems. Kita svarbi projekto dalis – 

pagal projekto eigoje parengtas programas organizuoti mokymai ir pagilintos suaugusiųjų skaitmeninės 

ir komunikavimo užsienio kalba kompetencijos.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Pagal parengtas skirtingų lygių anglų kalbos 

mokymų programas organizuoti mišrieji mokymai (suaugusieji išbandė „Moodle“ mokymosi platformą). 

Švietimo centro besimokantieji pagal pedagoginių darbuotojų parengtas programas išmoko naudotis 

„Samsung“ planšetiniais kompiuteriais (susikūrė paskyras, išbandė anglų kalbos mokymosi 

programėles, filmavo, montavo ir įgarsino filmukus ir kt.) 

Švietimo centro personalas dalyvaudamas programoje „Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų 

švietime“ susipažino su „Edmodo“ ir „Mahara“ aplinkomis, mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis 

užsienio kalbų mokymuisi, išmoko rengti video reportažus „iPad“ programėle „Pinnacle Pro“, 

fotografuoti ir redaguoti nuotraukas programomis „Camera+“ ir „Camera!“, kurti skaitmenines knygas 

programa „Book Creator“, naudotis interaktyviomis lentomis, kurti pranešimus „Prezi“ programa, 

susipažino su „Debesų kompiuterija“. Iš Ispanijos partnerių sužinojome daugybę socialinio tinklo 

„Twiter“ panaudojimo švietime galimybių, iš Portugalijos partnerių išmokome naudotis „eBeam“ 

projektoriumi ir kt.  

 

7. Projekto rezultatai. Parengta programa, prilyginta akredituotai programai „Inovatyvaus mokymosi 

metodai suaugusiųjų švietime“ (AIKOS Nr. 21100077). Dalyvaudami programoje šeši Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai pagilino skaitmenines kompetencijas. 

Parengtos trys mišriojo mokymosi (derinant realius susitikimus ir darbą Moodle mokymosi platformoje) 

programos: Mišrieji anglų kalbos mokymai A1.1, (AIKOS Nr. 211000076), Mišrieji anglų kalbos mokymai 

A2.1 (AIKOS NR. 211000074); Mišrieji anglų kalbos mokymai B1.1 (AIKOS Nr. 211000075). Šiose 

programose dalyvavo ne tik Švietimo centro personalas bet ir kiti Panevėžio rajono suaugusieji, panorę 

išbandyti mišriojo mokymosi modelį. Buvo atlikti nedidelis anglų kalbos mokymosi poreikio tyrimas ir 

parengus tinkamo lygio programas, integruojančias inovatyvius metodus, sudarytos 4  kultūros centrų, 

bibliotekų, švietimo bei savivaldybės darbuotojams. Švietimo centro personalas mobilumų metu 

pagilino skaitmenines kompetencijas ir vėliau parengė 6 akad. val. programą „Informacinių gebėjimų 

ugdymas panaudojant planšetinius kompiuterius“, kurioje dalyvavo 40 rajono bibliotekų atstovų.  



8. Projekto sklaida.  Buvo publikuojami straipsniai Švietimo centro, Panevėžio rajono savivaldybės 

svetainėse, Švietimo centro socialiniame tinkle „Facebook“, rajono laikraštyje „Tėvynė“. 

Vykdyta nacionalinio lygio sklaida:  publikacijos „Švietimo naujienose“ („Šalis, į kurią norisi sugrįžti“, 

„Kalbų mokymosi raktas“). Švietimo bendruomenei buvo pristatytos pagrindinės tarptautinių kursų 

temos, inovatyvūs kalbų mokymosi metodai ir kitos idėjos. Vykdyta sklaida Švietimo mainų paramos 

fondo svetainėje: http://www.erasmus-plius.lt/rezultatas/erasmus-projektas-inovatyvaus-mokymosi-

metodai-suaugusiuju-svietime-103 . Į mišriųjų mokymų organizavimą buvo įtrauktos Panevėžio r. 

Ramygalos ir Velžio gimnazijų mokytojos, kurios detaliai pristatė projekto idėjas savo gimnazijose.  

 

9. Projekto tęstinumas.  Švietimo centro darbuotojai kartu su projektų partneriais parengė KA3 projektą, 

kuris yra rezerviniame sąraše, jei pasiseks gauti finansavimą, dalyvaujant tarptautinėje veikloje bus 

toliau gilinamos personalo skaitmeninės ir profesinės kompetencijos, į projekto veiklas įtraukiami kiti 

rajono švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  (dropbox nuoroda) 

Mišriųjų mokymų programos 

„Švietimo naujienose“ publikuoti straipsniai 

Projekto įgyvendinimo akimirkos (nuotraukos) 

Tęstinumą pagrindžianti veikla (straipsnis, nuotrauka) 

http://www.erasmus-plius.lt/rezultatas/erasmus-projektas-inovatyvaus-mokymosi-metodai-suaugusiuju-svietime-103
http://www.erasmus-plius.lt/rezultatas/erasmus-projektas-inovatyvaus-mokymosi-metodai-suaugusiuju-svietime-103

