
Startuoja tarptautinis projektas 

2016-2017m.m. Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija pradeda įgyvendinti programos 

„Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektą “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching 

Science“ („Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“). 

Tarptautinio gerosios praktikos mainų projekto trukmė – 2 metai. Veiklų įgyvendinimui per 

Švietimo mainų paramos fondą Europos Komisijos skiria 16670 Eurų dotaciją. 

Gimnazija kartu su mokyklomis iš Latvijos, Portugalijos, Italijos ir Turkijos sieks sustiprinti 

mokytojų gerosios patirties sklaidą ir sutelkti dėmesį į aktyvią mokinių mokymosi veiklą 

skatinančius metodus. Tikimasi, kad projektas kels mokinių motyvaciją efektyviau mokytis 

matematikos, fizikos ir biologijos, prisidės prie aukštesnių  anglų kalbos mokymosi pasiekimų.  

Mokymosi ir mokymo vizituose kitose šalyse aktyviai dalyvaus tiek mokytojai, tiek 

mokiniai. Numatoma, kad Italijoje pastarieji bus įtraukiami į Matematikos laboratorijos ir 

integruoto dalyko (biologijos ir fizikos) bei kalbos mokymosi veiklas. Mokytojai domėsis 

integruoto matematikos ir užsienio kalbos dėstymo metodika. Turkijoje mokiniams bus 

organizuojama Gamtos mokslų mugė. Iš projekte dalyvaujančiųjų šalių susirinkę mokiniai kurs 

bendrą projektą. Tuo metu mokytojai rengs mokymo veiklos, paremtos trumpalaikių projektų 

vykdymu, planus. 

Gimnazijoje svečiai iš užsienio lankysis 2017 m. spalio mėnesį. Lietuvoje jiems bus 

sudarytos galimybės dalyvauti biologijos mokymosi užsiėmimuose ir seminare apie mokymo 

metodų bei IT pasirinkimą dėstant matematiką. 

Projektas skatins mokinius aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklą ir stiprins jų gebėjimus 

teikti grįžtamąją informaciją, vertinti mokymo ir mokymosi procesą. Veiklos bus orientuotos ir į 

mokinių kūrybiškumo stiprinimą. Darbas tarptautinėje aplinkoje neabejotinai prisidės prie dalyvių 

komunikavimo užsienio kalba kompetencijos plėtojimo. 

Planuojama, kad bus parengta elektroninė knyga – idėjų ir pamokų / užsiėmimų planų 

paketas. Sukurta medžiaga, nauji ištekliai, skirtingi požiūriai sustiprins mokytojo kaip tarptautinės 

bendruomenės nario, galinčio dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų, jauseną. 

Šiuo metu gimnazijoje yra kuriama projekto įgyvendinimo darbo grupė. Anglų kalbos klubo 

„Bendraamžiai“ dalyviai jau yra apsisprendę tapti mokinių, dalyvausiančių projekto veiklose, 

branduoliu. 

Startuojame turėdami konkrečių idėjų ir aiškių žingsnių planą, tikėdamiesi, kad projektas 

bus naudingas visai gimnazijos bendruomenei. Palinkėkime projektui ir jo dalyviams sėkmės! 
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