
Paraiška Nr. 23 

1. Projekto pavadinimas: Mokytojų mobilumas mobiliojo mokymo(si) sistemos tobulinimui 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Šiaulių raj. Kuršėnų Pavenčių mokykla 

4. Projekto koordinatorius: Staselė Riškienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Šiuo projektu buvo siekiama stiprinti mokytojų, taikančių mobiliąsias 

technologijas ugdymo procese ar besidominčių jų taikymu, skaitmenines ir pedagogines kompetencijas 

bei atitinkamus įgūdžius ir skatinti įvairių dalykų mokytojus - ypač gamtos bei socialinių mokslų, menų ir 

dirbančius su specialiųjų poreikių mokiniais - aktyviau naudotis mobiliaisiais įrenginiais ugdymo 

procese. Projekto metu buvo suorganizuota 15 mobilumų, kurių metu mokyklos vadovai ir įvairių 

dalykų mokytojai dalyvavo jiems skirtuose mokymosi kursuose užsienio šalyse mobiliojo mokymosi 

tema, lavino naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais įgūdžius, susipažino su naujais metodais bei 

metodikomis, europinėmis tendencijomis ir Europos mokyklų praktinės veiklos pavyzdžiais bei įgijo 

reikalingos patirties, o grįžę įgytas žinias pritaikė praktikoje bei pasidalino jomis su kolegomis ir 

prisidėjo prie mokyklos mobiliojo mokymosi sistemos tobulinimo, geresnio mokytojų bei mokinių 

skaitmeninio raštingumo ir prie mobiliojo mokymosi idėjos sklaidos visoje šalyje.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Pagal specialią programą visi mokytojai išmoko 

kurti „PowerPoint” pateiktis ir, atrodė, kad dabar jau galės ilgai ir ramiai dirbti. Deja, išmaniosios 

technologijos viesulu įsiveržusios į visų, o ypač mokinių, gyvenimus, daugeliui mokytojų sujaukė planus: 

„Kokie dar išmanieji įrenginiai?! Ar neužtenka kompiuterių?” Deja, neužtenka, kaip nebeužtenka ir 

elementarių žinių. Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėję taikyti mobiliuosius įrenginius ugdymo procese, 

Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojai greitai suprato, kad skaitmeninis mokytojų raštingumas tiesiog 

būtina sąlyga siekiant ugdyti 21-o amžiaus mokinius, o ateities mokykla - išmanioji mokykla, kurioje ir 

mokytojai, ir mokiniai naudosis savo mobiliais įrenginiais ugdymo procese. Tai buvo ir novatoriškas, ir 

drąsus žingsnis provincijos mokyklai. Šio projekto dėka novatoriškos idėjos - mokymosi procesas, kai 

mokiniai naudojasi savo mobiliais įrenginiais, atvirkštinės klasės metodas, aktyvi mokymosi veikla lauke, 

papildyta realybė ir kt. - tapo įprasta mokymosi veikla, ženkliai prisidėjusi prie mokinių ir mokytojų 

skaitmeninio raštingumo ugdymo, aukštesnės motyvacijos ir geresnių ugdymo rezultatų. Projekto 

koordinatorė Staselė Riškienė savo ir kitų projekte dalyvavusių mokytojų patirtimi dalinosi tinklaraštyje 

www.iklase.lt, kurį seka daugiau nei 1000 Lietuvos pedagogų - taip mobiliojo mokymosi idėja pasiekė 

dar daugiau Lietuvos mokytojų, o per juos ir mokinių!  

 

7. Projekto rezultatai. Pats svarbiausias šio projekto rezultatas - tai proveržis Kuršėnų Pavenčių mokykloje 

taikant mobiliuosius įrenginius ugdymo procese (mobilių įrenginių taikymas mokykloje išaugo daugiau 

nei 50%) ir kursų metu įgyta mokytojų patirtis, žinios bei įgūdžiai, kuriuos mokytojai pritaikė pamokose 

efektyvesniam ir įdomesniam ugdymo proceso organizavimui bei perdavė mokiniams. Projekto metu 

vyko daug įdomios ir turiningos veiklos, kuri nebūtų buvusi įmanoma be šio projekto metu įgytų 

kompetencijų, pvz.: 

- naudodamiesi mob. įrenginiais geografijos ir lietuvių k. pamokų metu mokiniai su 

mokytojų pagalba sukūrė savo el. knygas - to jie nebuvo darę anksčiau, 

http://www.iklase.lt/


- įvairių dalykų (ne tik užsienio kalbų, kaip anksčiau) ir įvairaus amžiaus mokiniai (net 

pradinukai) renginių metu kūrė vaizdo reportažus, 

- mokiniai ir mokytojai inicijavo veiklas su mobiliais įrenginiais ne tik mokykloje, bet ir 

Kuršėnų mieste, šventės metu supažindindami miestiečius su mobiliųjų įrenginių 

galimybėmis kūrybai ir mokymuisi. 

Mokytojai savo įgyta patirtimi bei žiniomis pasidalinę su savo kolegomis, rajono ir šalies pedagogais, 

prisidėjo prie mobiliojo mokymosi idėjos ir supratimo apie skaitmeninio raštingumo būtinybę sklaidos 

visoje šalyje. 

 

8. Projekto sklaida.   

Visi kursų dalyviai, baigę mobilumo veiklą, savo metodinėje grupėje ar mokyklos pedagogų tarybos 

susirinkime perskaitė pranešimą apie įgytas žinias bei pasidalino įspūdžiais ir įgyta patirtimi su 

kolegomis bei parengė straipsnius mokyklos svetainėje .Informacija apie projekto veiklą buvo 

publikuota mokytojos Stasės Riškienės tinklaraštyje www.iklase.lt, kuris skirtas publikacijoms apie 

išmaniąsias technologijas ir šiuo metu turi daugiau nei 1000 sekėjų  iš visos Lietuvos. Be to, tinklaraščio 

naujienos publikuojamos svetainės emokykla.lt skyrelyje 

(http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/dienorasciustraipsniai.aspx ) ir tinklaraščio iKlasė „Facebook“ 

puslapyje (nuorodos pateikiamos žemiau). 

Kursuose dalyvavę mokytojai skaitė pranešimus bei pasidalino patirtimi savo rajono ir šalies 

metodinėse grupėse, dalykinių asociacijų susitikimuose, seminaruose bei konferencijose. 

Straipsniai mokyklos svetainėje: http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?s=Erasmus , 

Straipsniai tinklaraštyje iKlasė: http://www.iklase.lt/?s=Erasmus&posttype=post&widget=advanced-

search-widget-2 , 

Įrašai socialiniame tinkle „Facebook“, pvz: „Diena Suomijos mokyklose. Echh, augti ir augti mums dar... 

#Erasmus“ https://www.facebook.com/iKlase.lt/posts/836695019724096  

Mokytojai dalinosi patirtimi seminaruose ir konferencijose su kitų ugdymo įstaigų darbuotojais, pvz.: 

http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?p=9554 , 

http://www.sendvaris.klaipeda.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=747:respubliki

ne-erasmus-konferencija-projektines-veiklos-itaka-mokytoj-ir-mokini-

kurybiskumui&catid=68&Itemid=200  ir kt.  

 

 

 

9. Projekto tęstinumas.  

Projekto metu dalyvių įgyti skaitmeniniai įgūdžiai, patirtis bei idėjos ir toliau bus taikomi ugdymo 

procese, organizuojant pažintinę bei kūrybinę veiklą su mobiliais įrenginiais mokiniams. Mokykloje 

buvo sukurtos trys darbo grupės, kurios dabar reguliarių užsiėmimų metu perduoda savo patirtį bei 

žinias kolegoms. Ieškoma finansinės paramos įsigyti daugiau mobiliųjų įrenginių. Nuo 2016 metų 

mokykloje pradėjo veikti robotikos užsiėmimai mokiniams derinant juos su mobiliųjų įrenginių taikymu. 

Tinklaraštyje www.iklase.lt  ir „Facebook” puslapyje ir toliau bus dalinamasi išmaniųjų įrenginių taikymo 

ugdymo procese idėjomis bei patirtimi.  Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokiniai ir mokytojai prisideda 
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prie kitų renginių įgyvendinimo vesdami užsiėmimus su mobiliais įrenginiais (pvz., programos 

„eTwinning” mokinių stovykloje 2016 m. mokiniai vedė filmukų kūrimo užsiėmimą „Mistinės istorijos”).  

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus:  

 Mokinių kurtos el. knygos: http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?p=11292 , 

 Mokinių kurti vaizdo reportažai http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?p=9520 , 

http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?p=11363  ir kt., 

 Veikla su mobiliais įrenginiais Kuršėnų mieste http://pavenciai.kursenai.lm.lt/?p=9097  

 Moktytojai dalinasi savo sukurta mokomąja medžiaga: pvz.: http://www.iklase.lt/erasmus-projekto-

dalyviai-dalinasi-metodine-medziaga/  

 Pagalbinė medžiaga, sukurta projekte dalyvavusiems mokytojams, kuria vėliau buvo pasidalinta su visos 

Lietuvos mokytojais: http://www.iklase.lt/pagalba-kuriame-filmukus-su-programele-imovie  ir kt. 

 Mokytojai sveikina dvyliktokus naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais: https://youtu.be/WMLGTvkIe20    

 Kita projekto medžiaga (nuotraukos, video, pristatymai ir kt.): 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0wvkrfjVcVtS2FuWUh2djdaMkE?usp=sharing  
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