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1. Projekto pavadinimas: Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas gimnazijos veikloje 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija 

4. Projekto koordinatorius: Ingrida Kupčiūnienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projekto tikslas - Europos kursuose įgytas žinias ir patirtį kūrybiškai ir 

inovatyviai taikyti ugdyme, naudojant skaitmenines technologijas, apibendrinti įgytą patirtį (kursuose ir 

gimnazijoje) ir pasidalinti ja su kitomis mokyklomis. Kursuose, kurie skirti ugdymo kokybei gerinti, naujų 

mokymo metodų su skaitmeninėmis technologijomis įtraukimui į ugdymo procesą, kūrybiškumui ir 

inovacijoms pamokose, susipažinti su metodologijų įvairove ir interaktyviaisiais mokymosi būdais 

tarpkultūrinėse dimensijose (""ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning"" (Malta), 

“Technology Tools for Educators”(Kipras), ODS Summer School Academy” (Graikija)); ("Stimulating 

Creativity and Innovation (Portugalija), “Tape-Swipe-Pinch”(Ispanija)), dalyvavo po  2-3 mokytojus.  

Pedagogai gerino komandinio darbo įgūdžius, keitėsi tarpkultūrinio bendradarbiavimo patirtimi ir 

mokymosi bendradarbiaujant praktika.  Ugdymo programos tapo patrauklesnės, įdomesnės, 

kūrybiškesnės dėl skaitmeninių technologijų naudojimo, išnaudojamos netradicinės mokymosi 

aplinkos. Įvyko respublikinė konferencija „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas naudojant 

skaitmenines technologijas“. Nuo projekto grupės buvo pateikti pasiūlymai dėl skaitmeninių inovacijų 

diegimo gimnazijos strateginiam planui (įtraukta priemonė „Kūrybiškumo (pamokose), naudojant 

naujus IT įrankius, ugdymas“). 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Gimnazijos įsitraukimas į projektą paskatino 

aktyviau domėtis inovacijomis ir kūrybiškiau jas taikyti ugdymo procese, mokytojai aktyviai dalyvavo 

mokymuose apie skaitmeninių technologijų naudojimą, grupė mokytojų išbandė (kūrė skaitmeninį 

turinį ir naudojo mokymui) virtualią mokymo(si) aplinką „Itslearning“. Manome, kad tai aktyvaus 

judėjimo link „Išmanios ateities mokyklos“ pradžia. Projekto komanda parengė paraišką Samsung 

projektui „Išmani mokykla ateičiai“.  Renginiai su skaitmeninėmis technologijomis skatino mokinių 

motyvaciją mokytis ir tenkino mokymosi poreikius (įvyko netradicinės pamokos - „Diena be kuprinės“, 

„Mokslo ir kūrybos diena“, neformalaus ugdymo renginiai - akademijos „Olimpas“ atidarymas, „Pi 

diena“) daugiau mokinių ir juos labiau motyvavo, mokiniams leido suvokti praktinę tam tikrų dalykų 

reikšmę. Pirmą kartą gimnazijoje vyko „Šeimų diena“, kuri buvo kitokio formato. Šeimos buvo 

supažindintos su projekto veiklomis ir išbandė edukacines skaitmenines technologijas. Metodinėse 

grupėse aptartos skaitmeninių technologijų naudojimo galimybės ir trikdžiai, bei diskutuojami jų 

sprendimo būdai. Buvo surengti du seminarai gimnazijos pedagogams apie skaitmeninių technologijų ir 

programų naudojimą pamokose, parodytas praktinis jų taikymas.  

 

7. Projekto rezultatai.  

Mokytojai planšetinius kompiuterius naudoja tiek formaliajame, tiek nefomaliajame ugdyme: 

1) „Šeimų diena“ metu skaitmeninių technologijų galimybes galėjo išbandyti visos atvykusios šeimos; 

2) įvyko netradicinės pamokos -  „Diena be kuprinės“,  „Mokslo ir kūrybos diena“; 

3)neformalaus ugdymo renginiai - akademijos  „Olimpas“ atidarymas,  „Pi diena“; 



4)naudojant mobiliuosius įrenginius dalyvauta konkursuose moksleiviams: “Išmaniojidiena 2016“, 

„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, switchit.lt renginiui mokiniai parengė filmukus  „Kaip technologijos 

pakeitė mano gyvenimą“. 

Įvyko respublikinė konferencija  „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas naudojant skaitmenines 

technologijas“, kur dalyvavo apie 97 dalyviai. Sukurta projekto svetainė 

http://kabgpromob.weebly.com , kur talpinama  projekto veiklos ir rezultatai. Nuo projekto grupės 

buvo pateikti pasiūlymai dėl skaitmeninių inovacijų diegimo gimnazijos strateginiam planui. Gimnazijos 

strateginiame plane atsirado konkreti priemonė  „Kūrybiškumo (pamokose), naudojant naujus IT 

įrankius, ugdymas“. Projekto dalyviai, apsilankę kitų šalių ugdymo įstaigose, inicijavo mokytojų 

kabineto su poilsio zona įkūrimo svarstymą. Iš projekto veiklų atsirado poreikis naudotis bevieliu 

internetu. Informaciniame centre-bibliotekoje jau turime erdvę, kur veikia WiFi ir mokytojai gali 

naudoti visą planšetų klasę.  

 

8. Projekto sklaida.   

Projekto vykdymo laikotarpiu gimnazijos bendruomenė formavo besimokančios bendruomenės 

įgūdžius siekdama įdirbio skaitmeninių technologijų diegime, panaudojant mobiliuosius įrenginius ir 

skaitmeninius išteklius.  Po kiekvieno mobilumo vyko jų pristatymai mokyklos mokytojams. Buvo 

pristatoma kursų medžiaga, aplankytų šalių švietimo sistema, įspūdžiai. Seminare  „IKT įrankiai mokinių 

kūrybiškumui ugdyti“, kuris vyko po pirmo mokytojų mobilumo dalyvavo 50%  mūsų gimnazijos 

mokytojų, jame buvo pasidalinta gauta mokomąja medžiaga ir gerąja patirtimi. Tarptautiniuose 

kursuose gautą medžiagą informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kupčiūnienė panaudojo 

dalyvaudama ŠMM projekte „Kūrybiška pamoka. Informacinės technologijos“. Pamokos fragmentai 

buvo parodyti per nacionalinę televiziją.  

Renginyje tėvams ir vaikams „Šeimų diena“ pristatyta mobiliųjų įrenginių panaudojimas. Tėvai galėjo 

išbandyti mokomąsias programėles. 

Įvyko respublikinė konferencija „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas naudojant skaitmenines 

technologijas“, kur dalyvavo apie 100 dalyvių  iš visos Lietuvos. Projekto dalyviai savo patirtį pristatė 

stendiniuose pranešimuose. 

Sukurta projekto svetainė http://kabgpromob.weebly.com . Joje talpinama viskas apie projektą.  

Publikuoti 6 straipsniai rajono ir gimnazijos laikraščiuose, informacija  pateikta gimnazijos internetinėje 

svetainėje http://www.a.brazausko-gimnazija.lt/index.php/spro/erasm. Apie projekto sklaidos 

konferencijos organizavimą buvo skelbiama Ugdymo plėtotės centro, emokykla.lt portalo, linma.org 

svetainėse, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro svetainėje, mėnesiniame 

informaciniame leidinyje, išsiųsti kolegoms asmeniniu paštu. 

Respublikiniame renginyje „Kaišiadorių rajono pedagogų mokymosi laboratorija. Sėkmingas ugdymo(si) 

metodas“ pristatyta mokymosi veikla „Aktyvus mokymasis „Lobio paieška“ su QR kodo skaitymo 

programėle“. 

 

9. Projekto tęstinumas.  Mokytojai dalyvavę mobilumuose teikia pagalbą kolegoms. Skaitmeninių 

technologijų naudojimas  leidžia išnaudoti kitas mokomąsias erdves. Sukurtas ir įgyvendinamas mokinių 

pažangos modelio projektas  pagal iššūkį „Kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų 

gerinimo modelio įgyvendinimas pasitelkiant skaitmenines inovacijas ir bendradarbiaujant”, kuriame 

http://kabgpromob.weebly.com/
http://kabgpromob.weebly.com/


įtraukta planšetų panaudojimas. Neformalaus ugdymo programos tapo patrauklesnės, įdomesnės, 

kūrybiškesnės dėl skaitmeninių technologijų naudojimo, išnaudojamos netradicinės mokymosi 

aplinkos. Pagal gimnazijos strateginiį planą bus įgyvendinama konkreti priemonė „Kūrybiškumo 

(pamokose), naudojant naujus IT įrankius, ugdymas“. 

Renginio „Diena be kuprinės“ tęstinumas kitose klasėse, kur dalyvauja vis kiti mokytojai. 

Tęsiame bendradarbiavimą su projekto partnerėmis naujų bendrų veiklų paieškoje. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus:  

 http://www.a.brazausko-gimnazija.lt/index.php/spro/erasm  (straipsniai) 

 http://kabgpromob.weebly.com  (aprašomos viso projekto veiklos) 

 https://www.youtube.com/watch?v=v6lXeBAsTuk  (Tarptautinių kursų pristatomasis filmukas) 

 http://prezi.com/6kfjfhwcb9yx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  (projekto 

pristatymas respublikinės konferencijos metu) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4sLyI61FCiM&feature=youtu.be  (projekto pristatymo 

respublikinės konferencijos metu vaizdo įrašas) 
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