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Projekto santrauka 

Mes, mokytojai iš 7 skirtingų šalių, aptarėme svarbią temą, kodėl yra tokia žema mokinių motyvacija. 

Pasitarę nusprendėme, kad geriausia yra ieškoti vaikams pažįstamų pozityvių pavyzdžių. Mes norime 

surasti tokius žmones, kurie yra gyvos mūsų pasaulio vertybės. Žmonės, kurie suteikia viltį kitiems.  

Taikydami mokiniams ir vietos bendruomenėms įdomius metodus ieškosime ir atrinksime gyvąsias 

pasaulio vertybes. Įrodysime jų svarbą, skatinant jaunus žmones įsitraukti bei aktyviai dalyvauti 

mokyklos, ir visuomeniniame gyvenime. Projekto tikslas – skatinti socialinių, pilietinių, tarpkultūrinių 

kompetencijų ir kritinio mąstymo prieš taršą įgūdžių įgijimą. Norėtume pakeisti pasyvų mąstymą „Nuo 

manęs niekas nepriklauso“ ir šio projekto dėka ugdyti būsimus išsilavinusius ir aktyvius Europos 

piliečius. 

 

Tikslai: 

- Plėsti savo veiklą tarptautiniu mastu; 

- Dalintis savo idėjomis, kaip surasti gyvąsias vertybes ir pateikti jas kaip pozityvius ir sektinus 

pavyzdžius; 

- Ugdyti pozityvų charakterį;  

- Suteikti mokiniams galimybę išreikšti savo vertybes per elgesį; 

- Užtikrinti charakterio ir vertybinio ugdymo galimybes šeimoje ir mokykloje; 

- Didinti supratimą apie vertybinį ugdymą; 

- Gerinti asmeninius bendravimo įgūdžius; 

- Auginti Europos pilietiškumo jausmą; 

- Ugdyti suvokimą apie aplinkosaugos problemas; 

- Skatinti domėjimąsi kitomis kultūromis ir tradicijomis. 

 

Įgyvendinimas: 

– Kiekvienam projekto partneriui bus paskirtos užduotys, susijusios su projekto veikla, kurias komanda 

atliks kartu. Dalis atliktų užduočių ateityje taps galutiniu projekto rezultatu.  

– Svetainė, projekto logotipas ir šūkis.  

– Tiriamasis darbas: mokiniai kartu su mokytojais ieškos asmenybių, labiausiai prisidedančių prie 

teigiamų pokyčių mūsų vietinėse bendruomenėse ar šalyje. Tai mūsų gyvos vertybės, mūsų praeitis ir 

dabartis. 



– Plakatų su svarbiais asmenimis, mūsų vietos bendruomenės gyvosiomis vertybėmis, kūrimas. 

Kiekvienoje mokykloje veiks plakatų paroda. 

– Rašysime straipsnius apie vietines gyvas vertybes, jų praeitį ar dabartį, ir jų svarų indėlį vietinei 

bendruomenei ar mokyklai. Straipsnius rinks ir skaitmeninį žurnalą sukurs projekto koordinatoriai. 

– Viktorinos ir  konkursai. 

– Pristatysime svarbias mūsų bendruomenės/šalies asmenybes. 

– Sukursime skaitmeninį žemėlapį su šalimis partnerėmis, kuriame bus vaizdo įrašai apie mūsų 

mokyklas. 

– Rašysime bendrą eilėraštį apie „Meilę“. Kiekviena šalis parašys po vieną posmelį ir išsiųs į Graikijos 

mokyklą. Projekto pabaigoje bus sukurtas bendras eilėraštis. 

– Išmoksime Teresos Jennings „Taikos daina“ ir mūsų mokiniai ją sudainuos. Šia daina mokys 

RAMYBĖS. Įrašai bus išsiųsti į Lenkijos mokyklą, kuri sukurs bendrą vaizdo įrašą. 

– Žiūrėsime filmus pavadinimu „Stebuklas“ (rež. Stephen Chbosky - 2017, ) ir „BFG“ (pagal Roaldo 

Dahlio istoriją), prašysime rašyti komentarus po filmų peržiūrų. Tai ugdys DRAUGYSTĘ IR 

EMPATIJĄ. 

– Sukursime Twin Space, o komentarus šioje platformoje rašys mokiniai. Už tai bus atsakinga Lietuvos 

mokykla. 

– „Mūsų pareigos gyventi geresniame pasaulyje“ – mokiniai parašys rašinį. Rašinys bus išsiųstas į 

Bulgarijos mokyklą, kad sukurti el. knygą. 

Mokysime mokinius ATSAKOMYBĖS. – Medžių sodinimas – kiekviena mokykla pasodins medžius 

mokyklos erdvėje projekto pradžioje, mokiniai stebės, kaip jie auga ir jais rūpinsis bei pabaigoje 

nufotografuosime ir kursime koliažą su savo užaugusiais medžiais. Taip pat bus pasodintos gėlės 

vazonuose ir sukursime Žaliąsias klases. Aplinkos valymo kampanija – kartą per du mėnesius 

tvarkysime aplinką aplink mokyklą. Aplinkos dieną minėsime kiekvieną birželio 5 d. Mokysime EKO-

ATSAKOMYBĖS. –  vyks nuotraukų konkursas, kurio tema „Mūsų lobis– gamta“. Kartą per pusmetį 

bus tikrinami veiklos etapai ir veiklų grafiko laikymasis, kad teisingai paskirstyti kiekvienai veiklai 

skiriamą laiką.  

 

Rezultatai: Visų veiklų rezultatais dalinsimės įvairiai: internetu, parodomis, taip pat dalinsimės ir 

mūsų projekto svetainėje, surengsime SKYPE vaizdo konferencijas. Šeimininkės šalys planuos veiklas, 

sukurdamos išsamią programą, kurios bus vykdomos susitikimo metu. Visos mokyklos įgyvendins 

sutartas veiklas ir atsiskaitys apie įgyvendintus rezultatus. Projekto susitikimo metu bus keičiamasi 

dalyvaujančių šalių medžiaga. Užduotys partneriams bus paskirstytos po lygiai. Mes turėsime svetainę, 

kurioje dalinsimės visais projekto rezultatais. Kiekviena šalis turės mokytojų ir mokinių parengtą 

santrauką apie savo kultūrą. Su kiekviena šalimi skatinsime pilietiškumo ryšius, užsiimsime EKO 

veikla, sportuosime ir žaisime, ugdysime socialinius įgūdžius. Tikimės, kad daugiau žmonių iš švietimo 

srities pristatys mūsų projektą. Skatinsime tarpasmeninį bendravimą tarp mokinių (keistis atvirukais ar 

laiškais, vaizdo įrašais ir pan.) Su atliktomis užduotimis bus daromos ekspozicijos (vaizdo įrašai, 

jungtys SKYPE) Galutiniai rezultatai bus apibendrinti DVD diske naudojant web2 įrankius. Mes 

inicijuosime tyrimą apie šalis partneres, kad sulaužyti stereotipus: ką mes „žinome“, o kas yra tiesa. 

Ieškosime ir panašumų tarp papročių, švenčių, maisto, istorinių įvykių. Stiprinsime mokyklų ryšius su 

vietos bendruomenėmis ir vietos valdžia. Įgysime aktyvių Europos piliečių pilietiškumo įgūdžių ir 

kompetencijų, stiprinsime mokyklų gebėjimą įsitraukti į tarptautinę veiklą su mokinių dalyvavimu, 

gyvųjų vertybių šiuolaikinį pasaulį rinksimės kartu.  

 

Poveikis: Mokiniai sužinos naujų dalykų apie kitas Europos kultūras. Mokyklos padidins savo įgūdžius 

dirbti tarptautiniuose projektuose. – Į savo mokyklas pritrauksime savanorių iš vietinės bendruomenės. 

Įsitraukę į savanorišką veiklą mokiniai taps ekologiškai atsakingesni. Dalyvaus medžių ir gėlių 

sodinime. – Per šiuos mainus plėsime savo žinias ir įgūdžius, projekto dalyvius supažindinsime su 

švietimo ir kultūros įstaigomis kitose Europos šalyse. 


