
Erasmus+ projektas ,,Inovatyvus mokytojas-sėkmingas mokinys“ (po mobilumo Tenerifėje) 
 
Balandžio 25-29 dienomis kartu su Šiaulių sanatorinės ir „Ringuvos" mokyklų mokytojais dalyvavome 

ERASMUS+ projekto „Inovatyvus mokytojas - sėkmingas mokinys" veiklose Tenerifėje.  
Pirmąją vizito dieną lankėmės IES San Matias mokykloje. Jos mokiniai surengė ekskursiją po mokyklą, 

muziejuje supažindino su salos istorija. Šeimininkai pasidžiaugė, kad didelis dėmesys mokykloje skiriamas 
aplinkosaugai, mokiniai turi daržą, kuriame atlieka įvairias veiklas. Bendravome su šios mokyklos mokytojais, 
stebėjome integruotą ispanų kalbos ir menų pamoką apie radijo laidas ir jų kūrimą.  Atkreipėme dėmesį, kad daug 
pamokų vyksta lauko klasėse, kitose mokymui pritaikytose erdvėse. 

Antroji vizito diena prabėgo Puerto de la Cruso specialiojo ugdymo centre, kuriame ugdomi labai didelių 
specialiųjų poreikių turintys mokiniai. Stebėjome fizinio aktyvumo, socialinių įgūdžių, meninio, multisensorinio 
ugdymo veiklas. Visiems mokiniams alternatyviam komunikavimui buvo taikomos simbolių sistemos. Kasdienio 
gyvenimo įgūdžiai ugdomi mokant įsigyti maisto produktus prekybos centre, ruošti maistą, auginti daržoves 
mokyklos darže. Ypač sužavėjo individuali specialiojo pedagogo ir mokytojų asistentų kompleksinė pagalba 
mokiniams, turtingos edukacinės aplinkos. 

Trečiąją vizito dieną praleidome Mokytojų švietimo centre La Lagunoje. Užsiėmimų metu susipažinome su 
mBot robotukų programavimu. Sukūrėme į rankų judesius reaguojantį muzikos intrumentą. Antrojoje užsiėmimo 
dalyje mokėmės Tinkercad programa kurti roboto baterijų dėžutę, kurią galima atspausdinti 3D spausdintuvu. Po 
programavimo užsiėmimo susipažinome su įvairiomis naujausiomis Ateities mokyklos priemonėmis ir erdvių 
kūrimo galimybėmis.  

Ketvirtadienį kartu su IES San Matias mokyklos baigiamosios klasės mokiniais dalyvavome integruotoje 
pasirenkamųjų dalykų dienoje “be sienų”. Kūno kultūros ir fotografijos dalykus pasirinkę mokiniai vyko į El 
Medano paplūdimį. Sportininkai tobulino jėgos aitvarų ir banglenčių sporto įgūdžius, o fotografai „gaudė” 
įdomiausias sportinių veiklų akimirkas. 

Penktąją dieną praleidome virš debesų (tiesiogine šių žodžių prasme). Dalyvavome astronomijos 
edukacinėje programoje prie Teidės ugnikalnio. Šios veiklos metu ne tik praplėtėme savo astronomines žinias, bet 
ir pamatėme, kaip Tenerifės mokytojai išnaudoja salos geografinius ypatumus pamokų netradicinėse aplinkose 
organizavimui ir vedimui.  

Iš šio vizito parsivežėme idėjų mokomųjų erdvių kūrimui, pamokų netradicinėse aplinkose organizavimui, 
darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir nepamirštamų labai nuoširdaus ir artimo formalaus 
ir neformalaus  bendravimo su IES San Matias mokyklos mokytojais akimirkų.  
Mokytojos Gražina Apšegienė ir Jūratė Survilaitė 

 



 
 

      



 
 

 



 
 

       



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 


