
Paraiška Nr. 2 

1. Projekto pavadinimas:  „Ready >> Set >> Go  - for life after school as happy Europeans” 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija  

4. Projekto koordinatorius: Daiva Šnipaitienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projekto tema – laimė; tačiau ji nenagrinėjama abstrakčiu lygmeniu, bet 

moko jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, atsakingais už savo gyvenimą. Siekiame jaunimui parodyti, kad 

kiekvienas yra savo likimo kalvis – ne teorijomis, bet praktine veikla. Todėl pagrindinis projekto tikslas – 

aprūpinti jaunimą metodais, pagalba, gairėmis bei veikla mokykloje bei kasdieniniame gyvenime, iš kurios 

išėjus jiems būtų lengvesnis pereinamasis periodas. Praktiškai tai buvo daroma tokiu būdu: kiekviena partnerė 

kūrė, testavo bei perdavė kitoms partnerėms tam tikras schemas, mechanizmus savo srityje (pvz., kipriečiai – 

konfliktų sprendimas, italai – skaitmeninis raštingumas ir t.t.), o perėmę patirtį partnerės jas pritaikė savo 

veikloje.  Bendradarbiaudami šiais klausimais taip pat dalinomės tradicijomis. Taigi pagrindinė mintis – 

kiekviena šalis atsakinga už tam tikrą laimės komponentą (schema, metodika, video, kt.) bei perduoda patirtį 

kitoms partnerėms, kurdami sąlygas laimingo europiečio gyvenimui po mokyklos.  Šie įrankiai, metodikos ir kt. 

talpinami projekto tinklalapyje, prieinamame visuomenei. Partneriai semiasi patirties vieni iš kitų, pritaiko 

naujas schemas, integruoja į ugdymo turinį.    

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas.  

IKT įgūdžių gerinimas – vienas iš mūsų projekto tikslų bei projekto vykdymo sąlygų. Pagal pasiskirstytas 

užduotis italų partneriai buvo atsakingi už IKT projekte, nes jų mokykla orientuota į IKT, šie partneriai turi daug 

patirties bei įrangos, kuria pasidalino su mumis; sukūrė ir prižiūri projekto tinklalapį, blog‘ą bei Europos 

sertifikatus. Mokymo(-si) vizito metu Italijoje mokiniai dirbo su įvairiomis virtualaus bendravimo priemonėmis 

tarptautiniame kontekste, kuri padėjo atliekant sklaidą; taip pat IKT priemones, reikalingas gyvenant Europoje 

(produktų kūrimas, testavimas, rekomendavimas, European Map). 

Be to, projekto dalyviai intensyviai naudojosi socialiniais tinklais, elektroniniu paštu, MS Office, video 

programomis – tai buvo reikalinga produktų kūrimui, sklaidai, bendradarbiavimui.  

Manau, kad labiausiai pavykęs produktas su IKT – video žodynas, kurį kuriant visi patobulinome savo IKT 

įgūdžius, o pats produktas naudojamas užsienio kalbų įgūdžių gerinimui. 

Dėl paties projekto novatoriškumo, - laimė dažnai suvokiama kaip abstrakti sąvoka, tačiau mes savo projektu 

siekėme parodyti, kad laimė yra prieinama kiekvienam, tik dėl jos reikia pasistengti. Išskyrėme keletą laimės 

komponentų ir su jais dirbome, siekdami suteikti įgūdžių mokiniams pažinti save, mokytis spręsti konfliktus, 

gerbti skirtumus, džiaugtis panašumais bei patirti laimę teikiant džiaugsmą kitiems. Be to, projekto partnerės 

pasižymėjo mokyklų įvairove – pradedant pagrindine mokykla bei baigiant profesine mokykla Ispanijoje su 

suaugusiais studentais, todėl projekte dalyvavo ir didelės, ir mažos mokyklos su jaunesnių klasių mokiniais bei 

suaugusiais studentais, kurie bendradarbiavo vienoje komandoje ir gyvai, ir naudodamiesi IKT.  

 

 

7. Projekto rezultatai. Pirmiausias produktas – projekto tinklalapis, kuris buvo nuolat atnaujinamas; be to, veikla 

neužsibaigs vien tik tuo – mes ir toliau dalinsimės patirtimi, ko išmokome vieni iš kitų, IKT pagalba. Tinklalapis 

(http://www.readysetgoerasmus.eu) yra informatyvus, draugiškas vartotojui, atskleidžia projekto veiklas bei 

projekto partnerius. Iš pradžių planavome labiau koncentruotis į lankstinukus/knygeles, tačiau projekto eigoje 

nutarėme labiau išnaudoti IKT teikiamas galimybes, kadangi tinklalapis yra plačiau prieinamas visuomenei, 

viskas susisteminta vienoje vietoje; be to, labiau taupomi gamtos resursai. Taigi „Europos laimės gidas – jauni ir 

http://www.readysetgoerasmus.eu/


laimingi Europoje turėdami gerą darbą bei pagrindinius įrankius sėkmingam gyvenimui“ yra talpinamas 

internete, tuo padidintas prieinamumas visuomenei. 

IKT buvo palčiai naudojami kuriant rezultatus, sklaidos metu – kuriami filmukai, filmuojamas žodynas, dirbama 

su socialiniais tinklais, fotografuojama veikla, bendraujama internetu, kuriamas video žodynas 6 kalbomis, mini 

žodynėlis bei lankstinukas apie NVO. 

 

 

8. Projekto sklaida.  Sklaida vykdoma projekto tinklalapio pagalba, mokyklos tinklalapyje, kur informacija buvo 

nuolat atnaujinama nuotraukomis, filmuota medžiaga, prezentacijomis ir kt; taip visiems partneriams įrengus 

Erasmus kampelį, kuris buvo prieinamas ir mokyklų bendruomenėms bei svečiams. Be to, sklaida vyko ir „iš 

lūpų į lūpas“, mokyklų bendruomenės aktyviai domėjosi atnaujinama informacija. Buvo organizuota Erasmus 

savaitė, kiekvieną dieną paskiriant vis kitai projekto partnerei. Italai sukūrė 2017 m. kalendorių su veiklų 

nuotraukomis. Grįžtamasis ryšys – nuolat teigimas, daugiau jaunimo įsitraukė į savanorystės veiklas bei yra 

tikrai suinteresuoti dalyvavimu tarptautinėse programose, o ir tėvai skatina tai. 

 Mokyklos bendruomenė sklaidai dažnai naudojosi socialiniais tinklais, žodynas patalpintas „youtube“.  

 

9. Projekto tęstinumas.  Projektas yra vertingas, nes rezultatų nauda – akivaizdi; be to, jį galima ir toliau plėtoti 

keliais lygmenimis. Galima kurti schemas, metodikas savanorystei skatinti, įsidarbinimo galimybėms plėsti, taip 

pat plėtoti savęs pažinimo, vidinio pasaulio temą siejant su dabartinėmis aktualijomis. Labai įdomu būtų toliau 

vystyti žodyną (žodynėlio forma bei video), praplečiant žodžius/frazes bei įtraukiant daugiau šalių partnerių. Kai 

kurie rezultatai, veikla tapo ugdymo dalimi. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

 http://www.readysetgoerasmus.eu 

 https://www.youtube.com/watch?v=8xaxzPeGCyI 

 https://www.facebook.com/groups/409699915865289 
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