
Paraiška Nr. 9 

1. Projekto pavadinimas: „Be.Art“ Skaičiai virsta menu 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Polo Valboite - Mokslo ir meno licėjus (Italija) 

4. Projekto koordinatorius Lietuvoje:  Lilija Zableckienė, Marijampolės profesinio rengimo centras 

5. Bendra informacija apie projektą. Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į tai, jog visoje Europoje 

mokiniai  susiduria su sunkumais, mokantis matematikos, tiksliųjų mokslų, kad šiuolaikiniai jaunuoliai 

vis rečiau renkasi šių dalykų studijas. Tad šis projektas siekė per teritoriją geriau pažinti savo šalių  

istoriją, gamtą, architektūrą, fiziką, matematiką ir kt.  Mokiniai atliko įvairius tyrimus savo pasirinkta 

tema, tobulino skaitmenines kompetencijas ir meninę raišką. Tai projektas, kuriame matematikos 

mokymasis buvo pateikiamas patraukliomis formomis taip, kad galėtų tapti vizualus. Kiekviena šalis-

projekto dalyvė pasirinko savitą temą. Marijampolės profesinio rengimo centro  mokiniai plačiau 

tyrinėjo savo krašto dvarus. Turėdami informaciją jie kūrė įvairias lenteles, diagramas, schemas, 

infogramas, o dar vėliau infogramas pavertė vizualiais kūriniais. Projekto pabaigoje, naudojantis 

mokinių sukurtais darbais, buvo sukurtas finalinis vizualus darbas - dvaro, susidedančio iš daugelio 

mokinių darbų, paveikslas. Jis buvo panaudotas, gaminant suvenyrus. Projekto metu buvo sukurtas 

„Gerosios patirties rinkinys“ su visų šalių medžiaga, buvo surengtos dvi mokinių darbų parodos, kuriose 

buvo eksponuojami vizualiniu menu tapę tyrimų ir infografijos darbai.   

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Šio projekto novatoriškumas pasireiškė per 

mokinių mokymąsi, naudojant naujausias technologijas, tobulinant skaitmenines kompetencijas, 

įsisavinant matematiką per diagramas, infogramas, o vėliau mokantis įvairių duomenų lenteles, grafikus 

paversti vizualiu menu. Novatoriškumas ir tame, kad mūsų centro mokiniai mokosi darbininkiškų, ne 

meninių specialybių, tačiau šio projekto dėka atsiskleidė jų meniniai gebėjimai. Pridėtinė vertė- 

pasididžiavimas savimi, savo atliekamu darbu, meniškumo atradimas savyje, padidėjusi savivertė. 

Mokiniai susirašinėjo, kūrė elektroninius dienoraščius, fotografavo, kūrė grafiti, meno, vizualius 

kūrinius, išbandė piešimą, tapybą bei tokias kompiuterines programas Piccasa, Photoshop Ipiccy Photo 

Editor, piZap Photo Editor and Collage Maker, Pictochart, Power Point. 

Projekto metu vyko vebinaras, tad mokiniai sužinojo ir išbandė šią technologiją. Patys filmavo renginį, 

kūrė videomedžiagą, naudojantis interneto šaltiniais. Paskutiniame projekto susitikime dalyvai buvo 

supažindinti su Fibonačio skaičių seka , aukso pjūvio teorija, kurią taip pat perdavė mokiniams.  

 

7. Projekto rezultatai. Projekto metu mokiniai įgijo daug naujų kompetencijų, patobulino skaitmenines, 

komunikavimo, užsienio kalbos, viešo kalbėjimo įgūdžius.  

Projekto metu sukurta virtuali knyga „Gerosios patirties rinkinys“ 

https://issuu.com/rickyjack/docs/finalbeartebook , kurioje aprašyti visų šalių partnerių pavyzdžiai-

metodinė medžiaga, mokinių dienoraščiai, darbai, kt. Sukurta pedagoginė-metodinė medžiaga. 

Projekto medžiaga talpinama kiekvienos partnerės tinklapyje. Centro projekto puslapis 

http://www.mprc.lt/Sluoksniai/pv_e.php , kuriame sukaupta daug informacijos apie Lietuvos ir 

Sūduvos dvarus, pateikiamos projekto veiklos, mokinių darbeliai. 

https://issuu.com/rickyjack/docs/finalbeartebook
http://www.mprc.lt/Sluoksniai/pv_e.php


Sukurta daug vizualios medžiagos (piešiniai, paveikslai, fotografijos, mišrios technikos darbai). Projekte 

dalyvavusieji MPRC mokiniai sukūrė apie 50 vizualių darbų, panaudodami įvairią techniką. Šie darbai 

buvo eksponuojami renginyje “Mokslas ir menas – pedagoginiai aspektai ir IT naudojimas“ , o keletas 

atrinktų-Italijoje Padujos mieste surengtoje projekto parodoje.  

 

8. Projekto sklaida.  Daugiausiai straipsnių apie projekto veiklas, įvykius, rezultatus publikuota mūsų 

centro tinklapyje www.mprc.lt , jame sukurtas specialus projekto puslapis 

http://www.mprc.lt/Sluoksniai/pv_e.php . Centre sukurtas stendas, pasakojantis apie mokinių veiklą. 

Regioniniame leidinyje „Miesto laikraštis“ buvo išspausdinti 7 straipsniai apie projekto veiklas, buvo 

parengta publikacija Vilkaviškio rajono laikraščiui „Santaka“. Marijampolės regioninė TV filmavo 

reportažą apie sklaidos renginį (Multiplier event), jis buvo parodytas žiniose, o dabar jį galima pažiūrėti 

Youtube platformoje https://www.youtube.com/watch?v=AXpQYihmH1o  

Renginyje “Mokslas ir menas – pedagoginiai aspektai ir IT naudojimas“ dalyvavo suinteresuotų šalių 

atstovai -  Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vedėja, savivaldybės Tarybos narys ir istorikas, 

vieno iš dvarų darbuotoja. 

Nacionalinė sklaida vyko per mokytojų, dalyvavusių projekto veiklose, sklaidą respublikiniuose 

renginiuose ir Facebook. Tarptautinė sklaida vyko projektinių susitikimų metu, projektą  pristatėme 

mūsų centro svečiams iš Norvegijos, Nyderlandų, Italijos profesinių mokyklų. Parengėme straipsnį apie 

projektą EfVET (Europos profesinio ir techninio švietimo bei ugdymo forumo) naujienlaiškiui, kurį skaito 

visos Europos pedagogai -EfVET organizacijos nariai. 

 

9. Projekto tęstinumas.  Patirtis ir informacija, sukaupta projekto metu, buvo naudinga ne tik mokiniams, 

bet ir mokytojams. Kadangi 2015 metai Lietuvoje buvo paskelbti Etnografinių regionų metais, 

mokytojai medžiagą apie Sūduvos dvarus, jų istoriją  naudojo savo pamokose ir popamokinėje veikloje. 

Centro mokytojai taip pat gali naudotis kitų partnerių šalių sukurtomis  Pedagoginėmis kortelėmis, 

metodine medžiaga. Sklaidos metu centro viduje projekto dalyviai parodė matematikos  ir kitų tiksliųjų 

mokslų mokytojams, kad šie dalykai gali būti pateikiami patraukliai. Kartu su projekto partneriais, su 

kuriais tai buvo jau antrasis bendras projektas, tikimės ir toliau bendradarbiauti ir rašyti paraišką, 

kurioje vėl skleistųsi mokinių individualybės, gerėtų jų kompetencijos ir gebėjimai. Mokyklos 

bendruomenei patiko idėja mokinių darbų panaudojimas, kuriant centro suvenyrus. Manome, kad ir 

ateityje, gaminant „firminius“ centro suvenyrus, yra prasminga panaudoti mokinių kūrybą. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

https://issuu.com/rickyjack/docs/finalbeartebook 

http://www.mprc.lt/Sluoksniai/pv_e.php 
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