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1. Projekto pavadinimas:  Šiuolaikinis Europos mokytojas ir pažangus ugdymas su IKT 
2. Programa/projektas: Erasmus+ 
3. Projektą koordinavusi institucija:  Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla 
4. Projekto koordinatorius: Edita Rumbutė 
5. Bendra informacija apie projektą. Pagrindinis projekto tikslas buvo pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo srityje. Projekto įgyvendinimo metu keturi mokytojai: 
fizikos, ekonomikos, anglų ir lietuvių kalbos, dalyvavo įvairiuose IKT įgūdžių gerinimo kursuose Europos šalyse. 
Du iš šių mokytojų yra administracijos atstovai: mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Mokyklos vadovų dalyvavimas mobilumų projekte buvo ypač naudingas, nes šie asmenys galėjo panaudoti 
įgytas IKT žinias ir mokyklos administravimo darbe. Numatytų kvalifikacijos tobulinimo kursų turinys suteikė 
mokyklos atstovams reikalingų IKT žinių ir praktinių įgūdžių spektrą, kuriuo jie grįžę iš mobilumo veiklų 
pasidalino su kitais institucijos pedagogais. Visuose projekto vykdymo etapuose teorija virto praktika per 
mokyklos bendruomenę bei socialinius partnerius įtraukiančias edukacines veiklas: IKT ir kitų dalykų 
integruotas pamokas, seminarus, konkursus ir apčiuopiamų projekto rezultatų sklaidą. Kitas svarbus projekto 
aspektas buvo europinis veiklos lygmuo.  
 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas Skaitmeninis formatas, mokymosi platformos, 
internetinių išteklių gausa ir teikiamos galimybės skatina pedagogus mokytis IKT visą gyvenimą. Ugdytojai 
susiduria su iššūkiu gebėti efektyviai naudotis nuolat besikeičiančiomis ir tobulėjančiomis  technologijomis bei 
IT įrankiais. Siekėme, kad organizacijos personalas gebėtų maksimaliai diegti IT naujoves ugdymo/si aplinkoje. 
 

7. Projekto rezultatai.  
1. Kursai "Making use of technology tools", kuriuos organizavo York Associates, JK. Šių IT dalyvė išmoko naudoti 
jai naujus ir naudingus IT įrankius. Ji ir kiti Europos mokytojai Tarp jų Flipsnack prezentacijos, tinklalaidė (su 
Spreaker), apklausos kūrimo įrankis, Voiceover, mobilių įrenginių programų panaudojimas. Mūsų pedagogė taip 
pat patobulino tinklapio ir tinklaraščio kūrimo įgūdžius. Šie kursai buvo atrinkti mokyklos anglų k. mokytojai, 
nes atitinka mūsų organizacijos poreikius. Ši mokytoja dažnai organizuoja projektus su vietos ir užsienio 
partneriais, kurių metu yra kuriami projekto tinklapiai. Mokytojai įvaldžius tinklapio kūrimo techniką palengvėjo 
ir taptų dar kūrybiškesnės mokyklos projektinės veiklos, nes mokytoja yra sukūrusi šio KA1 projekto tinklapį ir jį 
administruoja. Šiuos įgytus įgūdžius mokytoja naudos ir ateitis projektuose. Be to mokytoja yra atsakinga už 
oficialaus mokyklos tinklapio informaciją, estetinę išvaizdą. Taigi mūsų pedagogei išmokus tinklapio dizaino 
meno sritis buvo būtina ir projekto metu patobulinta.  
2. Kursai "IKT įgūdžių sustiprinimas" Maltoje. Kursus organizavo Executive training institute Malta. Tai buvo 
labai praktiškas kursas pedagogams išmokti dėstymo metodikų, susijusių su informacinių technologijų 
panaudojimu klasėje ir kitokioje edukacinėje veikloje. Tokios patirties stokojome ir išnaudojome ją 100 %. 
Mokyklos vadovai gebantys laisviau bendrauti su užsienio partneriais yra ne tik prestižo, bet ir tiesiog realus 
mokyklos poreikis.  
3. Kursai "Technologiniai įrankiai ugdytojams" (Technology tools for educators) Kipre. Juos organizavo 
Emphasys center Cyprus. Jie supažindino ir išmokė naudotis naujausiomis edukacinėmis informacinėmis 
technologijomis ir inovacijomis. Tai buvo mokymai, skirti geriausių IT metodų panaudojimui mokinių didesnės 
mokymosi motyvacijos ir pažangumo skatinimui. Kursų metu buvo reikiama techninė bazė praktiškai išbandyti 
visus pristatomus IT metodus. Kursuose dalyvavusi mokytoja išmoko susikurti ir klasės reikmėms naudoti 
projektinės veiklos, kitų užduočių tvarkymui ir vertinimui skirtus IT įrankius.  
 

8. Projekto sklaida.  Organizavome seminarus ir praktinius užsiėmimus bendradarbiams savo mokykloje bei 
rajono mokytojams (lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė, anglų kalbos mokytojų metodinė ir rusų kalbos 
mokytojų būrelis - 3 renginiai). Trakų Švietimo pagalbos tarnyboje. Savo institucijos viduje parengėme atviras 



integruotas pamokas su kitais mokytojais dalykininkais. Rajono laikraščiuose "Galvė", "Trakų žemė" bei Trakų r. 
savivaldybės tinklapyje www.trakai.lt publikavome straipsnius su informacija apie projekto veiklų patirtį. Su 
mokyklos bendruomene dalinomės projekto naujienomis mūsų mokyklos tinklapyje www.sentrakumok.lt.  
Nuorodos į straipsnius: 
http://www.sentrakumok.lt/kvalifikacijos-kelimo-kursai-kipre 
http://www.sentrakumok.lt/musu-mokytojai-kele-kvalifikacija-maltoje 
http://www.sentrakumok.lt/it-kursai-jorke-jungtineje-karalysteje 
 

9. Projekto tęstinumas.  Pravesti renginiai, atviros su IKT integruotos pamokos ir svarbiausia kokybiškos 
mobilumų veiklos sužadino mokytojų motyvaciją labiau novatoriškai dirbti, drąsiai ir efektyviai naudoti IT savo 
kasdienėje profesinėje veikloje - ugdyme, institucijos administravime, tolimesniame bendravime su kitais 
Europos mokytojais, su kuriais buvo užmegzti ryšiai kvalifikacijos kėlimo metu Maltoje, Kipre ir Jungtinėje 
Karalystėje. Atsirado dar didesnis pasitikėjimas savo jėgomis individualiai kaip profesionalams bei bendrai kaip 
švietimo institucijai savo krašte. Jaučiam poreikį ir toliau tobulėti kaip specialistai, nes patirta sėkmė vykdant šį 
projektą "Šiuolaikinis Europos mokytojas ir ugdymas su IKT" įkvėpė mūsų bendruomenę nuolat ieškoti 
mokymosi visą gyvenimą galimybių. 
 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

 https://www.flipsnack.com/9AE76F76AED/it-course-with-york-associates-2016-within-
erasmus.html?b=1&p=8 

 http://educators-with-ict.blogspot.lt/2015/11/empowerment-in-ict-skill-course-in.html?spref=fb 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.trakai.lt/
http://www.sentrakumok.lt/
http://www.sentrakumok.lt/kvalifikacijos-kelimo-kursai-kipre
http://www.sentrakumok.lt/musu-mokytojai-kele-kvalifikacija-maltoje
http://www.sentrakumok.lt/it-kursai-jorke-jungtineje-karalysteje
https://www.flipsnack.com/9AE76F76AED/it-course-with-york-associates-2016-within-erasmus.html?b=1&p=8
https://www.flipsnack.com/9AE76F76AED/it-course-with-york-associates-2016-within-erasmus.html?b=1&p=8
http://educators-with-ict.blogspot.lt/2015/11/empowerment-in-ict-skill-course-in.html?spref=fb

