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1. Projekto pavadinimas: SMART (Systems of Mobile Augmented Reality for Teaching) 

2. Programa/projektas: eTwinning 

Projektą koordinavusi institucija:  Šiaulių "Romuvos" gimnazija 

3. Projekto koordinatorius: Nijolė Bružaitė 

4. Bendra informacija apie projektą. Projektas  SMART - Systems of Mobile Augmented Reality for 

Teaching, skirtas mokiniams, kurie domisi ICT naujovėmis ir yra neabejingi tautos paveldui.  Projekto 

tikslai - ugdyti mokinių pilietiškumą, tarptautinę kultūrą, skatinti mokinius domėtis IKT naujovėmis ir 

kūrybiškai bei inovatyviai pateikti savo šalies kultūros paveldą, mokyti mokinius tapti atsakingais ir 

sugebančiais dirbti bendradarbiaujant tarptautinėse grupėse. 

Projekte dalyvavo 16-18 metų mokiniai iš  Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos (Lietuva)  bei Agrupamento de 

Escolas de Esmoriz  (Portugalija).  

Projekto dalyviai, naudodami planšetinius kompiuteriu bei mobiliuosius telefonus, fotografavo, filmavo  

savo šalies tautodailininkų darbus. Mokiniai iš Lietuvos domėjosi tautiniais raštais, kuriuos senovės 

lietuviai  naudojo tekstilėje, keramikoje, medžio drožyboje, kalvystėje, o Portugalijos mokiniai  - raštais, 

kuriuos tautodailininkai naudojo keramikoje (keramikinės plytelės).  Mokiniai organizavo susitikimus su 

tautodailinkais.  Projekto dalyviai  sukūrė vektorines raštų kopijas, sukūrė svarbiausių savo miestų bei 

apylinkių vietovių 360º panoramines nuotraukas  ir jas sujungė su realybės papildymo programa (AR), 

Tokiu būdu mokiniai galėjo parodyti savo šalių kultūros paveldą, naudodami mobiliuosius įrenginius, 

žemėlapius ir AR.  

Visus savo darbus mokiniai publikavo eTwinning platformoje Twinspace žurnale ir savo sukurtoje 

svetainėje http://etwinning-smart.jimdo.com/ . Projekto dalyviai, nuadodami naujausias technologijas, 

pabandė atkurti senovės tautodailininkų darbus, kad juos galėtų perduoti ateities kartoms.  

 

5. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Projekto metu buvo naudojamos ši 

kompiuterinė įranga: stacionarūs bei planšetiniai kompiuteriai, mobilieji telefonai, skaitmeniniai 

fotoaparatai. Programinė įranga: Adobe Illustrator (buvo kuriamos vektorinės raštų kopijos), 360º 

panoraminėms nuotraukoms kurti mokiniai naudojo programą PanorammaStudio, žemėlapius kūrė su 

Google Map. Visus šiuos darbus mokiniai sujungė su Realybės papildymo programa Aurasma.  

Video filmus mokiniai apdorojo su Adobe Premiere programa, iMovie bei Movie Maker.  

Projekto metu mokiniai mokėsi dirbti su įvairiais internetiniais įrankiais: projekto svetainei kurti, 

balsavimo sistema, proginių sveikinimų kūrybai bendradarbiavimui bei videokonferencijoms ir pan. 

 

6. Projekto rezultatai. Sukurtos tautinių raštų vektorinės kopijos, pagrindinių šalių vietovių, esančių netoli 

mokymo įstaigų, žemėlapiai, papildyti realybės papildymo programa bei 360º panoraminėmis 

nuotraukomis.  Papildomai sukurti, naudojant vektorinius tautinius raštus, metų kalendorius, bei 

skirtukai knygoms.  Tai projektas, kurio metu mokiniai turėjo galimybę geriau susipažinti ne tik su 

parnerių šalies kultūra bei kūriniais, bet ir savo šalies, pasigrožėti, pamėginti atkurti juos ir su 

pasididžiavimu pristatyti visos Europos mokiniams bei mokytojams.  

 

 

 

http://etwinning-smart.jimdo.com/


7. Projekto sklaida.  Projekto veiklos aprašytos eTwinning platformoje, sukurta interneto svetainė -  

http://etwinning-smart.jimdo.com. Projektas pristatytas abiejų šalių mokymo įstaigų bendruomenėms: 

buvo talpinama informacija į mokyklų interneto svetaines, laikraščius, organizuojami susitikimai su 

mokinių tėvais. 

Projektinės veiklos pristatytos mokyklų, miestų bei tarptautinėse konferencijose. Buvo organizuojami 

susitikimai su kitų mokyklų mokiniais ir mokytojais, pristatant projekto veiklas, mokinių darbus.  Buvę 

projekto nariai organizuoja trumpus mokymus kitų klasių mokiniams.  

 

8. Projekto tęstinumas.  

Šio projekto surinkta medžiaga: tautodailininkų darbai, vektorinės tautinių raštų kopijos bus 

naudojamos vykdant kitą eTwinning projektą (2016-2017 m.m.). Gruodžio mėnesį bus organizuojama 

projekto dalyvių paroda- akcija "Padovanosiu bibliotekai knygų skirtuką". 

 

9. Nuorodos į projekto rezultatus:  

 Projekto svetainė: http://etwinning-smart.jimdo.com  

 eTwinning platforma: https://live.etwinning.net/projects/project/121241  
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