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1. Projekto pavadinimas: Focusing Cultural Unity Of State ( FOCUS) 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 

4. Projekto koordinatorius: Saulius Vajega 

5. Bendra informacija apie projektą. Šiuolaikinis pasaulis ir spartus jo tobulėjimas skatina mus naudoti 

kuo daugiau naujų informacinių technologijų savo gyvenime. Informacinės technologijos labai sparčiai  

kinta ir jų taikymas ugdymo procese tampa būtinybe. Taikant tokias technologijas, mokiniai greičiau 

patiria įvairias mokymosi sėkmes. Taigi, mokymas tampa kūrybiškas, nes mokiniai nebijo klysti, 

bendradarbiauja, žaidžia idėjomis, tyrinėja, ieško atsakymų, drįsta būti kitokiais, nuolat tobulina 

techninius įgūdžius, taip pat dalijasi pasiekimais. Tokios informacinės technologijos skatina mokinių 

savarankiškumą ir motyvaciją. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Projekto "FOCUS" metu buvo siekiama kokybės, 

inovacijų, patrauklumo projekto dalyviams, derinant projekto veiklas su kūrybiniu procesu. Projektas 

leido sukurti erdves - netradicines aplinkas, kuriose netaikomos įprastos mokyklos veiklos taisyklės. 

Projekte svarbu yra tai, kad mokytojas netampa nurodančiu, įsakančiu, o pats kelia sau iššūkius. Be to, 

mokymosi veiklos yra autentiškos, o vieta mokymuisi - mobili. Mokiniai dirba mišriose grupėse. 

Projekto tema, tikslai ir pagrindinės veiklos buvo susijusios su kiekvieno projekto dalyvio skaitmeninio 

raštingumo tobulinimu. Mokiniai tobulino filmo kūrimo, fotografavimo, maketavimo, dizaino ir muzikos 

takelių įrašymo įgūdžius. Mokymų metu projekto dalyviai susipažino su skaitmeninių technologijų 

(fotoaparatų, filmavimo kamerų, garso įrašų technikos) techniniais parametrais ir galimybėmis.     

 

7. Projekto rezultatai. Savaitės trukmės mokymuose atskirose šalyse mokiniai sukūrė mini produktus, 

kuriuose panaudojo įvairias informacines technologijas: Turkijoje sukurtas kalendorius "Keturi metų 

laikai", Italijoje mokiniai sukūrė tris trumpus filmus  jaunimui aktualiomis temomis, Ispanijoje buvo 

parengta elektroninė  knyga  su įvairių šalių patiekalų receptais , Lenkijoje įrašytas DVD  su 

nacionaliniais ir šiuolaikiniais  šokiais, Vokietijoje sukurtas  ir įrašytas repo dainos gamtosaugine ir 

kultūrinio paveldo tema video klipas, Lietuvoje sumaketuota skaitmeninė knygos-albumo "Focus" 

versija, kurioje atsispindi dviejų metų projekto veiklos bei sukurtas mini filmukas apie tai, koks yra 

svarbus dalyvavimas  tarptautiniuose projektuose. 

 

 

8. Projekto sklaida.  Projekto sklaida nuolat vyko internetinėje erdvėje, socialiniame tinkle "Facebook", 

taip pat vietinėje spaudoje. Projekto mokytojai dalyvavo Respublikinėje konferencijoje "Projektinės 

veiklos įtaka mokytojų ir mokinių kūrybiškumui""  Klaipėdoje ir skaitė pranešimą ""Mūsų patirtis"". 

Gimnazijos bendruomenė nuolat buvo supažindinama su projekto vyksmu, jo sėkmėmis ir lūkesčiais. 

Projekto veiklos vyko Kupiškio mieste ir kituose Lietuvos regionuose (Vilnius, Trakai, Biržai, Anykščiai, 

Rokiškis). Tokiu būdu buvo skleidžiama informacija ir sukaupta patirtis vykdant tarptautinį projektą 

"FOCUS".  

 



 

 

 

9. Projekto tęstinumas. Erasmus + projektas "FOCUS" suteikia galimybę mokytojams glaudžiau 

bendradarbiauti ir puoselėti  idėjas naujiems projektams. Įgyti įgūdžiai šio projekto metu užtikrins 

mokinių gebėjimą kokybiškai parengti mini projektus ugdymo procese. Mokiniai, turintys patirties iš 

tarptautinių projektų, padės mokytojams, ruošiantis integruotoms pamokoms. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus: - 

www.facebook.com/groups/focusfilmofculturelunitystates.STUDENTS/ 

http://www.facebook.com/groups/focusfilmofculturelunitystates.STUDENTS/

