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MOKYKLŲ PRISTATYMAI

• Pirmąją dieną vyko bendras abiejų kursų: „EU project design & cycle project management“ ir 
„CLIL: innovative and effective methods and tools“ dalyvių susitikimas, mokyklų pristatymai ir 
susipažinimas.

• Kursuose dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų mokytojai iš Lenkijos, Latvijos, Serbijos, Prancūzijos, 
Graikijos ir Vengrijos.

• Susipažinome su kolegomis iš kitų mokyklų ir dalijomės patirtimis



8 Ilgalaikės Mokymo Kompetencijos

• Skaitmeninio raštingumo
• Matematikos, mokslo, technologijų 

ir inžinerijos
• Kultūrinio supratimo ir raiškos
• Verslumo
• Tarptautiškumo
• Raštingumo
• Asmeninės, socialinės ir mokymosi

mokytis
• Pilietiškumo

Europos Sąjungos Taryba priėmė rekomendaciją dėl bendrųjų 
mokymosi visą gyvenimą kompetencijų. Rekomendacijoje 
nurodomi aštuoni pagrindiniai gebėjimai, būtini piliečiams 
siekiant asmeninio tobulėjimo, sveiko ir tvaraus gyvenimo būdo, 
įsidarbinimo, aktyvaus pilietiškumo ir socialinės įtraukties.

Rekomendacijoje nurodomi aštuoni pagrindiniai gebėjimai, būtini piliečiams siekiant asmeninio išsipildymo, sveiko ir tvaraus gyvenimo būdo, įsidarbinimo, aktyvaus pilietiškumo ir socialinės įtraukties.



Aštuonios pagrindinės/raktinės kompetencijos

• Bendravimo gimtąja kalba

• Bendravimo užsienio kalba
• Mokymosi mokytis
• Socialines ir pilietinės

• Iniciatyvumo ir verslumo

• Kultūrinio supratimo ir 

išraiškos

• Skaitmeninio raštingumo

• Matematikos, mokslo ir 

technologijų pagrindų

Su abiejų kursų dalyviais buvo 
aptariamos 8 bendrosios 
kompetencijos:



EU project design & cycle project
management“ kursai

„EU project design & cycle project management“ kursų metu vyko kūrybinės 
dirbtuvės, kur buvo mokomasi:

• Projektų planavimo ir inicijavimo atsižvelgiant į gimnazijos strategiją ir planus

• Dalyvavimo projektų mokymuose svarba

• Pagrindiniai projektų rašymo principų

• Kaip iškelti pagrindinius projekto tikslus ir  uždavinius

• Kaip projektas padės įgyvendinti užsibrėžtus gimnazijos tikslus

• Kokie veiksniai yra naudingi ir efektingi, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo

• Projekto sąmatos sudarymo

• Projektų paraiškų pildymo principų



Projektų paraiškų rašymo logine sistema 
(Matrica)

Dirbtuvių metu, su kolegomis iš kitų šalių 
rašėme projektus pasirinkta tema, diskutavome 
ir analizavome projekto problemos svarbą, 
tikslus ir strategijas. Taip pat kokio rezultato 
tikimasi pasiekti.



Įgytos kompetencijos

• Bendravimo su projektų partneriais

• Projektų inicijavimo

• Projektų paraiškų pildymo

• Projektų sklaidos

• Šios kompetencijos bus reikalingos pildant paraiškas:

• „Fenomenu grįsto ugdymo kūrimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“.

• Sporto paskirties inžinerinių statinių atnaujinimui (stadionui).

• KA210 „Blue School“ mažos apimties partnerysčių, kuru bus susijusi 
su ekologija ir pilietiškumu (2022 m.)


