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1. Projekto pavadinimas:  iNimation in Clay 
2. Programa/projektas: Erasmus+  
3. Projektą koordinavusi institucija:  Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 
4. Projekto koordinatorius: Karolis Makauskas 
5. Bendra informacija apie projektą. Šiame mokyklų partnerysčių projekte 2014– 2016 metais dalyvavo 12–15 

metų mokiniai iš šešių Europos šalių: Lietuvos, Alandų salų (Suomija), Katalonijos (Ispanija), Lenkijos, Turkijos ir 
Anglijos. Projekto tikslas – skatinti domėjimąsi skaitmeninių priemonių panaudojimo galimybėmis kūrybiniame 
procese. Mokiniai gilinosi į Stop kadro animacijos kūrimą, panaudodami iPad planšetes. Skirtingų partnerių šalių 
susitikimų metu mokiniai mokėsi, kaip kurti scenarijų, perkelti savo sumanymą į kadruotės piešinius. Mokėsi, 
kaip iš paprasto plastilino gabalėlio sukurti personažą su ryškiais charakterio bruožais. Ieškojo muzikos ir 
scenografijos panaudojimo galimybių. Išmoko filmuoti fotografuoti. Visa sukaupta patirtis bus sisteminama, 
kuriant mokomuosius filmukus, kuriuos naudojant kiekvienas besidomintis „Stop kadro – iNimacija“, galės 
įgyvendinti savo asmeninį projektą – sukurti animacinį filmą. 
Baigiamojo susitikimo metu, 2016 m. balandžio 9 d. Suomijai priklausančiose Alandų salose, buvo pristatytas 
galutinis rezultatas ‒ šešių Europos šalių animacinis filmas apie skirtingų šalių šventes „The Clump - discovering 
celebrations in Europe“ 
 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas.  
Projektas buvo tiesiogiai susijęs su skaitmeninių raštingumu. Daugelyje animacijos kūrimo etapų buvo 
naudojamos specialios programėlės, kuriomis reikėjo išmokti naudotis. Mokiniai įgijo gebėjimus naudotis stop 
kadro animacijos kūrimo programa iStopMotion, vaizdo montavimo programa iMovie. Garso kūrimui ir 
įrašymui - GarageBand. Įspūdžių apibendrinimui buvo išmokta naudotis Book Creator. Mokiniai taip pat 
susipažino ir praktiškai išbandė, kaip kurti mokomuosius (tutorial) filmus. Įgytus gebėjimus mokiniai galės 
panaudoti ir kitose ugdymosi, mokymosi ar asmeninės saviraiškos veiklose. 
 

7. Projekto rezultatai.  
1) Mokinai susipažino su stop kadro animacijos kūrimo procesu.  
2) Mokiniai išmoko dirbti su iPad programėlėmis, reikalingomis animacinio filmo filmavimui, montavimui, 
įgarsinimui. 
3) Susipažino, kaip kurti mokomuosius (tutorial) filmus. 
3) Mokyklose buvo įkurtos animacijos filmavimo studijos. Sukurtos priemonės darbui grupėse. 
4) Sukurtas animacijos kūrimo veiklos organizavimo modelis, kuris išbandytas ir įgyvendintas praktiškai.  

 

8. Projekto sklaida.   
1) Projekto veiklą kiekviena mokykla partnerė viešino savo mokyklų internetinėse svetainėse. 
2) Projekto koordinuojančios šalies (Alandų salų (Suomija)) vadovas sukūrė internetinę svetainę, kurioje galima 
susipažinti su bendrą projekto struktūra ir pagrindiniais įgyvendinimo etapais. 
3) Klaipėdos S. Dacho progimnazijos projektinės grupės nariai 2016 balandžio mėnesį dalyvavo respublikiniame 
renginyje „Projektų mugė“, kuriame buvo pristatyta daugiau nei 50 Europos Sąjungos finansuojamų projektų. 
Laimėta nominacija „Populiariausias projektas“. 
4) Projekto rezultatai buvo viešinami spaudos straipsniuose. Pedagoginėje literatūroje. 
5) Suorganizuotas baigiamasis renginys S. Dacho mokyklos ir Klaipėdos miesto bendruomenei pristatantis 
projekto rezultatus. Renginį aplankė per 600 dalyvių. 
6) Projekto veikla buvo paviešinta iKlase.lt paskyroje.  
 

9. Projekto tęstinumas.   
1) Pasibaigus projekto įgyvendinimui, planuojama Stop kadro animacijos kūrimą įtraukti į Teatro (dramos) 
pamokų formaliojo ugdymo programą Klaipėdos S. Dacho progimnazijoje. 



2) Planuojama dalyvauti animacijos filmų festivaliuose. Dalintis gerąja patirtimi apie šiuolaikinių technologijų 
panaudojimo galimybes ugdymo procese. 
3) Planuoja sukurti atskirą internetinę svetainę, kurioje būtų susisteminta ir sukelta visa informacija apie 
projekto veiklą ir pasiektus rezultatus.  
4) Projekto veikla susidomėjo iKlase.lt. Svarstomos bendradarbiavimo galimybės. 
 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  
1) Pagrindinis projekto produktas- stop kadro animacijos filmas „The Clump - discovering celebrations in 
Europe): Lietuvių dalis- https://www.youtube.com/watch?v=AUCcRmvBIG ; Bendras 6 šalių filmas- 
https://vimeo.com/162078244 ; https://www.youtube.com/watch?v=9Ja6rGdQnVs&feature=youtu.be   
2) Vaizdo klipas su įgarsintu pasakojimu apie susitikimo eigą partnerių susitikime Lietuvoje. 
https://www.youtube.com/watch?v=ahUePJQxrrU   
3) Vaizdo klipas „Preparation for the workshops in Lithuania“: 
https://www.youtube.com/watch?v=3zmF0yPxUo0   
4) Mokomasis (tutorial) filmas apie kadruočių piešimą. https://www.youtube.com/watch?v=vTUrZSZ3LCg   
5) Mokyklos svetainėje sukurta Erasmus+ iNimation in Clay skiltis pristatanti projekto įgyvendinimo eigą. 
http://www.sdachas.lm.lt/?page_id=3435  
Įspūdžiai iš projektinės veiklos: https://www.youtube.com/watch?v=ukxuWWESoNw  
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