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Projekto tikslas – skatinti 12-16 metų mokinių 

mokymosi motyvaciją, ugdymo procese naudojant 

daugiau aktyvių mokymosi metodų, kai mokiniai 

sprendžia problemas, atlieka projektus, mokosi 

bendradarbiaudami.  



Koordinatoriai – Tikkakosken yhtenäiskoulu 

(Suomija). 

Partneriai: 

 ● Zespol Szkol Publicznych w Baszni Dolnej 

(Basznia Dolna, Lenkija) 

 ● Instituto de Educacion Secundaria Emilo Ferrari 

(Valladolid, Ispanija) 

 ● Masarykova zakladni skola Materska skola Brno 

(Brno, Čekija) 

 ● Vilniaus Simono Daukanto gimnazija (Lietuva) 

 



APKLAUSOS 

REZULTATAI 

Į klausimus atsakė 24 mokytojai: 

Matematikos ir IT – 5 

Gamtos mokslų – 5 

Gimtosios kalbos – 4 

Dorinio ugdymo – 3 

Anglų kalbos – 2 

Kitos užsienio kalbos – 2 

Technologijų - 2 

Socialinių mokslų – 1 

Kūno kultūros, šokių – 1 



Ką žinote apie 

projektą? 

22 - klausiau projekto komandos narių pranešimų 

20 – dalyvavau seminaruose "Kolega - kolegai" 

20 - kalbėjau su projekto komandos nariais 

14 – varčiau projekto internetinį žurnalą 

12 - priėmiau svečius savo pamokose (2017 lapkr.) 

7 – skaičiau apie keliones gimnazijos Facebook 

6 - kalbėjau su projekte dalyvavusiais mokiniais 



Kokia projekto nauda 

Jums asmeniškai? 

• Sužinojau naujų mokymo metodų 

• Įdomu, nauja patirtis, akiračio plėtimas, užsienio 

kalbos praktika 

• Sužinojau apie kitas šalis, jų ugdymo sistemas, ten 

naudojamas priemones 

• Panaudojau/Panaudosiu naują medžiagą, metodus 

pamokose 

• Skatina domėtis inovacijomis, mokytis kalbų 

• Naudingo mokymai „Kolega-kolegai“; pradėjau 

naudoti Quizlet 

• Paskatino įvairinti mokymą, tobulėti, bendradarbiauti 

 



Kokia projekto nauda 

gimnazijos bendruomenei? 

• Gerosios patirties sklaida 

• Skatina inovacijas, šiuolaikiška, bendruomeniška, 

pozityvi veikla 

• Patobulinome bendravimo ir bendradarbiavimo, 

bendrasias ir dalykines kompetencijas 

• Pamatėme, kaip ugdymo procesas vyksta kitur 

• „Pasitempėme“ vesdami atviras pamokas 

• Mokiniai mokėsi aktyviais metodais, dalinosi 

patirtimi, praplėtė akiratį 

• Sustiprėjo ir mokinių, ir mokytojų motyvacija 

• Pagilinome tarpkultūrines žinias 

• Paskatino tobulinti kalbinius įgūdžius 

 



Ar dalyvautumėte 

panašiame projekte? 

13 – TAIP (4 matem., 4 gamt., 2 užs.k., 2 liet., 1 tech) 

6 – taip/galbūt, jei projektas būtų kita kalba (rusų, 

lenkų, vokiečių) 

Kiti – ne/nežinau 



ATEITIES PLANAI 

• Mokytojų kelionė į Suomiją 2018-10-28/31 

• Planuojami mainai su Ispanija (2019 pavasarį?) 

• Licenzijos mokytojams 2018-2019 m.m. (10 Quizlet 

ir 5 Seppo) 



10 QUIZLET Teacher 

Mokytojas gali: 

• Kurti užduotis su tekstu, paveikslėliais, diagramomis 

ir garsu (Quizlet banko ir savo) 

• Susikurti neribotą kiekį mokinių grupių 

• Sekti mokinių pažangą (klasėje, namie) 

• Sukurti įdomesnes, įvairias Quizlet Live versijas 

• Kurti ir peržiūrėti užduotis be interneto ryšio 

Nėra reklamų. Mokiniai naudojasi nemokamai. 



5 Seppo.io 



Seppo.io (anglų k.) 

1. Mokytojas parenka orientacinių varžybų vietą 

(mokyklos teritorija, mieste, išvykoje, viduje, lauke) 

2. Mokytojas sukuria varžybų užduotis 

3. Mokiniai atlieka užduotis komandose, mokytojas 

seka judėjimą tiesiogiai per kompiuterį ir 

priima/atmeta/komentuoja atsakymus, skiria taškus 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=bTYJ7YPC1eI&list=PLSXS7wiYTipLqGFHwLbQDmss9daAzIMVQ&index=1


Dėkoju už dėmesį! 


