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1. Projekto pavadinimas:  3 D H.E.R.O.E.S ( 3 D Historical Environment Reproduction Of European Stories) 
2. Programa/projektas: Erasmus+ 
3. Projektą koordinavusi institucija:  3rd General Lyceum of Mytilene, Graikija 
4. Projekto koordinatorius Lietuvoje: Rimtautė Marčiulionienė, Alytaus Putinų gimnazijos socialinė pedagogė. 
5. Bendra informacija apie projektą. Projekto idėja buvo  sukurti ir žaisti 3 D videožaidimą apie projekte 

dalyvaujančių šalių (Graikijos, Ispanijos ir Lietuvos) istorinius ir mitologinius herojus. Dvejų metų projektu buvo 
siekiama lavinti projekto dalyvių skaitmenines kompetencijas,  supažindinti mokinius su 3D formato vaizdo 
technologijomis, sudaryti jiems sąlygas gyvai bendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, sudaryti galimybę pažinti 
kitas šalis ir kultūras, didinti mokymosi motyvaciją. Mokiniai kūrė 3D dizaino kompiuterinį žaidimą, įgijo IT žinių, 
išmoko dirbti su naujomis kompiuterių programų versijomis (UNITY: 5.1.1f1; BLENDER: 2.74; MAKE HUMAN: 
1.0.2). Lavino užsienio kalbos, tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, sustiprėjo gimnazijos partnerystė su Europos 
mokyklomis. Iš viso tarptautiniuose mobilumuose Graikijoje ir Ispanijoje per dvejus metus dalyvavo 8 
pedagogai ir 13 mokinių. Gimnazijoje buvo suorganizuoti 2 tarptautiniai projekto dalyvių susitikimai, kuriuose 
dalyvavo per   50  mokytojų ir  mokinių iš partnerinių mokyklų. 
 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Projekto idėja yra išskirtina ir labai novatoriška. Tai 
buvo iššūkis ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Projekto metu buvo naudojamos inovatyvios skaitmeninės 
technologijos bei tobulinamos projektų dalyvių skaitmeninės kompetencijos. Mokiniai ir mokytojai susipažino 
su naujomis IT programomis – UNITY 5.1.1f1; BLENDER 2.74 ; MAKE HUMAN 1.0.2. 
Projekto dalyviai, bendradarbiaudami  su  profesionaliais IT specialistais iš Mytilėnės m. universiteto (Graikija) 
išmoko, kaip  padidinti žaidimo kadrų dažnį, kaip padaryti, kad žaidimas būtų galimas įvairiose platformose, 
kaip sukurti ir  patobulinti  dialogus, animacijas. 
Mokiniai dirbo grupėse, praktikavosi ir mokėsi kurti 3 D objektus, animacijas, dialogus, kurie vėliau buvo 
integruoti į bendrą video žaidimą. 
 

7. Projekto rezultatai. Projektas įgyvendintas sklandžiai, nuosekliu darbu pasiektas planuotas rezultatas - sukurtas 
3 D video žaidimas "3 D HEROES".  Projekto veiklos atnešė  didelę naudą ir buvo reikšmingas  mokiniams, 
mokytojams, Putinų gimnazijos    bendruomenei. Mokiniai įgijo  naujų  IT žinių, išmoko užsienio kalbos, išlavėjo 
projekto dalyvių  tarpkultūrinio bendravimo  įgūdžiai, skaitmeninės kompetencijos,  sustiprėjo gimnazijos 
partnerystė su Europos mokyklomis.  
Projekto veiklos leido plėtotis Europos mokyklų partnerystei, gimė naujų iniciatyvų ateities projektams.  
Mokytojai sužinojo apie kitų šalių mokymo metodus ir Erasmus+ programos galimybes; pakilo institucijos 
darbuotojų motyvacija mokytis užsienio kalbų; sustiprėjo gimnazijos įvaizdis ir Europinė dimensija. Ilgalaikėje 
perspektyvoje gimnazijos bendruomenė taps aktyvesnė sustiprės ryšiai tarp mokyklos ir tėvų, pakils mokinių 
mokymosi motyvacija. 
 

8. Projekto sklaida.   
Projekto rezultatais dalinomės savo, partnerių organizacijose bei su miesto ir šalies pedagogais: 
-Informaciją skleidėme mokytojams - Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniams - miesto mokinių taryboje; 
-Informaciją pateikėme  partnerinių mokyklų  ir gimnazijos tinklapiuose: 
http://putinai.alytus.lm.lt/projektine-veikla/erasmus-3d-heroes/ 
http://www.emprosnet.gr/article/84985-trisdiastata-paihnidia-drasis 
http://www.iesvirgendevalme.es/ 
-Straipsniai regioninėje spaudoje ("Alytaus Naujienos") bei miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje 
http://www.alytus.lt 
- projekto dalyviai pristatė projektą Europos kalbų dienos renginiuose mieste ir gimnazijoje 2015,2016 m.  
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9. Projekto tęstinumas.   

Sukurtas žaidimas yra patalpintas http://3d-heroes-erasmus.blogspot.lt/p/outcome.html. Žaidimą noriai 
žaidžia mokiniai, pamokų metu jį naudoja mokytojai kaip edukacinę priemonę. Projektas sustiprino 
partnerystę tarp kitų Europos mokyklų, užsimezgė naujos pažintys, gimė idėjos naujoms tarptautinėms 
iniciatyvoms. Kartu su partneriais ketiname rengti naujas paraiškas Erasmus+ programos KA1 ir KA2 
projektų veikloms. 

 
 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

 http://3d-heroes-erasmus.blogspot.lt/p/outcome.html  (čia patalpinta žaidimo versija). 

 https://www.youtube.com/watch?v=dE_ERzGKK-s  (Fotosafari -  pažintinis žaidimas Vilniuje, 2015). 

 https://www.youtube.com/watch?v=SY37aw7lqyg  (projekto prezentacija). 

 https://www.youtube.com/watch?v=tr9JmvXdW1Y  (vizito Graikijoje akimirkos). 

 https://www.facebook.com/putinugim/?fref=ts  (baigiamasis vizitas Lietuvoje). 
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