ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija
Projekto
pavadinimas,
logotipas
Erasmus+
KA1

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendinimo
metai

Mokykla šiandien 2015–2017
ir rytoj 015-1LT01-KA101013061

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Efektyvinti ugdymo(si)
Koordinatorė Vokietija,
procesą tobulinant
ir vykdytoja Kipras,
Didžioji
mokytojų profesines
Britanija,
kompetencijas,
Italija, Turkija,
kūrybingumą. Suteikti
Kroatija
galimybę gimnazijos
(20 mobilumų)
pedagogams įgyti
užsienio kalbos (anglų)
žinių bei padėti įgyti IT
kompetencijų, o taip pat
pasidomėti užsienio
pedagogų patirtimi
stebint jų vedamas
pamokas, susipažinti su
jų naudojamais metodais,
o vėliau ir patiems
pasidalinti savo sukaupta
patirtimi vedant pamokas
užsienio mokyklose

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Projekto dalyviai
įgijo pedagoginių,
bendrųjų ,
dalykinių
kompetencijų bei
pagerino anglų
kalbos žinias.
Grįžę patirtimi
dalinosi su
kolegomis. Buvo
vedami seminarai
gimnazijos ir
miesto bei rajono
pedagogams.
Pasibaigus
dvejiems metams
projektinės
veiklos,
gimnazijos
rezultatai
akivaizdžiai
pagerėjo.

Pastabos,
finansavimas
40 000,00 €

Padaugėjo
respublikinių
olimpiadų ir
konkursų dalyvių
bei laimėtojų.
Pagerėjo
valstybinių
egzaminų
rezultatai.
Dalyvavimas
projektinėje
veikloje padėjo
pagerinti ugdymo
proceso kokybę
bei pakelti
mokinių
motyvacijos lygį
Erasmus +
KA229

New Teaching
Methods 2018-1ES01-KA229049922_4

2018-2020

Partnerių mokyklose
tobulinti mokytojų
meistriškumo įgūdžius ir
kompetencijas taikant
naujus mokymo metodus
kasdieniame darbe,
siekiant geresnių
mokymosi rezultatų ir
aktyvesnio mokinių
įsitraukimo į ugdymo
procesą. Šalims,
turinčioms neaukštus

Partnerė

Ispanija,
Portugalija,
Turkija,
Kroatija,
Belgija,
Lietuva. (20
mobilumų ir
vienas
partnerių
vizitas
Lietuvoje)

Sumažinti
ankstyvo
iškritimo iš
mokyklos atvejų
skaičių,
analizuojant
duomenis prieš ir
po projekto
vykdymo.
Integruoti 10
naujų mokymo(si)
metodų

25191,00 €

ankstyvo iškritimo iš
mokyklos rodiklius
(Kroatija, Belgija,
Lietuva) teikti paramą
mokykloms,
susiduriančioms su
dažnu ankstyvu iškritimu
iš mokyklos (Ispanija,
Portugalija, Turkija).

kiekvienoje
dalyvaujančioje
mokykloje:
projektų metodas,
sužaidybinimas,
atvirkščia klasė,
video ir audio
naudojimas,
mokymasis
bendradarbiaujant,
kūrybiškas
mąstymas, mišrus
mokymasis,
įvairialypis
intelektas, kritinis
mąstymas.
Rezultatų ir
patirties sklaida
vykdoma
internetu.
Siekiama kuo
didesnio mokinių
įsitraukimo į
veiklas, tiek
dirbant internete,
tiek susitikimų
metu vietoje.
Interneto įrankių
kūrimas ir

tobulinimas.

Parengė: Laimutė Veselgienė 8 315 52098
(vardas, pavardė, telefono numeris)

