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1. Projekto pavadinimas: Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas kuriant šiuolaikinę 

europietišką mokyklą 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla (šiuo metu Vilniaus "Santaros" 

gimnazija ir progimnazija) 

4. Projekto koordinatorius: Irina Rovda 

5. Bendra informacija apie projektą. Tradicinių klasių aplinka dažniausiai nėra tinkamiausias kontekstas 

efektyviam mokymui ir esminių kompetencijų ugdymui. Požiūris, kai daug dėmesio skiriama žinių 

taikymui realaus gyvenimo situacijose yra labai nukrypęs nuo tradiciniu turiniu pagrįsto požiūrio. 

Pagrindinis rekomenduojamas metodas mokyti esminių kompetencijų yra interaktyvi mokymosi 

aplinka, kurioje besimokantieji gali įgyti žinių per praktiką, alikdami tyrimus. Tokia aplinka kelia atviro 

tipo problemas ir leidžia jas spręsti per debatus, eksperimentus, tyrimus ir kūrybiškumą. 

Realaus pasaulio kontekstas turi tris pagrindinius tikslus: motyvuoja mokinius labiau nei tradiciniai 

metodai, besimokantieji labiau įsimena sąvokas patys jas atrasdami, jis suteikia prasmingą probleminio 

mokymosi kontekstą. Reikia daugiau dėmesio skirti interaktyvioms mokymosi aplinkoms, 

suteikiančioms mokiniams galimybių dirbti grupėse skirtingų sričių temomis, gauti naudos iš sustiprinto 

technologijų mokymosi. 

Pagrindiniai projekto tikslai tokie: 

1. Tobulinti naudojamus mokymo metodus. 

2. Įgyti naujos patirties ir kelti kompetencijas. 

3. Susipažinti su kitų šalių organizacijų veikla, perimti gerąją praktiką. 

4. Sustiprinti ryšius su vietos ir tarptautine bendruomene. 

5. Orientuotis į ilgo laikotarpio projekto tęstinumą. 

6. Gauti paruoštą mokomąją medžiagą, įvertinti, adaptuoti ir ir kurti mokymui skirtą mokomoją 

medžiagą savo mokomiems dalykams anglų kalba. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Lietuvių kalbos mokytoja Sigita Komarovskytė 

2016 m. vasario 21 - kovo 5 d. dalyvavo 2 savaičių trukmės kursuose Didžiojoje Britanijoje Kardife 

vykusiuose Europos mokytojams skirtuose kursuose apie technologijų naudojimą mokant įvairius 

mokomuosius dalykus. 

Šiuose kursuose dalyviai turėjo galimybę: 

• įgyti naujų gebėjimų ir idėjų, kaip panaudoti technologijas mokant savo mokomąjį dalyką; 

• stebėti, kaip naudojamos technologijos Didžiosios Britanijos mokyklose; 

• keistis idėjomis ir plėtoti ryšius su skirtingų Europos šalių mokytojais. 

Per šiuos kursus buvo pristatyta daugybė galimybių, kaip naudoti IKT per pamokas. Taip pat buvo 

organizuojamos dirbtuvės, kaip galima panaudoti technologijas vedant pamokas, organizuojama 

paskaita-diskusija „Švietimo sistema ir naujųjų technologijų vieta joje“. Projekto dalyviai lankėsi 

pradinėse ir vidurinėse mokyklose, kuriose stebėjo pamokas. 

 

 



 

7. Projekto rezultatai. Dalyvavimas šiame projekte suteikė galimybę pagerinti darbo kokybę ir rezultatus. 

Naujų metodų ir originalaus mokymo medžiagos panaudojimas patobulino mokytojų profesinę veiklą – 

pamokos tapo įdomesnės ir patrauklesnės, taigi ir mokinių susidomėjimas bei noras mokytis išaugo. 

Pasibaigus projektui galima pasidalinti šiais rezultatais: dalijimasis pasisemta gerąja patirtimi, mokytojų 

ir pedagoginio personalo mokymo metodų katalogu, dalyvavimas mokyklos ir miesto 

organizuojamuose renginiuose (konferencijose ir seminaruose). Pasibaigus projektui, mokykloje buvo 

stebimi mokinių motyvacijos ir mokymosi rezultatų pokyčiai, buvo vykdomi interviu, apklausos, per 

pamokas buvo stebimas mokinių aktyvumas. Po kiekvienų kursų mokytojai organizavo dirbtuves ir 

tokiu būdu pasidalino mokymo idėjomis ir medžiaga, kurią kiti mokytojai galėjo panaudoti per savo 

pamokas. Taip pat buvo skaityti 3 pranešimai metodinėje-praktinėje konferencijose. Po kiekvienų kursų 

informacija apie kursus buvo patalpinta į mokyklos internetinę svetainę. 

 

8. Projekto sklaida.  Tikslinės grupės, su kuriomis buvo pasidalinta kursuose įgytomis žiniomis, buvo 

mokiniai, kurie turėjo galimybę mokytis pagal naujus metodus ir medžiagą bei mokyklos mokytojai, su 

kuriais bus pasidalinta gerąja patirtimi. Žiniomis, kurios buvo įgytos per kursus, buvo pasidalinta su 

kitais mokytojais organizuojant dirbtuves, per mokytojų konferencijas, tinklaraščio rašymą ir straipsnių 

publikavimą mokytojams skirtoje spaudoje. 

 

9. Projekto tęstinumas.  Šio projekto metu įgytos žinios bus naudojamos skirtingų dalykų pamokose.

  

10. Nuorodos į projekto rezultatus: Internetinių produktų sukurta nebuvo. 

 


