
Poveikis gimnazijos bendruomenei (organizacijai), apklausus 36 

mokytojus, vadovus, švietimo pagalbos specialistus, 

nedalyvavusius projekte
• 81 proc. pedagoginio personalo mano, kad Erasmus+ projektai yra naudingi mokyklos 

bendruomenei (galimybė tobulinti kompetencijas, motyvacija, užtikrina tarptautiškumo

plėtrą, plečia akiratį, mokykla dėl šios veiklos tampa žinomesnė, tobulinamas ugdymo 

procesas, galimybė įtraukti daugiau mokinių ir mokytojų).

• 39 proc. apklaustųjų norėtų dalyvauti Erasmus+ projektuose, 14 proc. neapsisprendę dėl 

asmeninių priežasčių, 47 proc. – nenorėtų.

• 11 naujų mokytojų prisijungė dalyvauti Erasmus + KA120 „Fenomenu grįsto ugdymo 

diegimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“ nuo 2023 m. sausio mėn.

Steam ugdymo 
populiarinimas ir 

įtraukimas, kuriant 
inovacijų kultūrą 

mokykloje
Erasmus+ programa KA101 "Asmenų 

mobilumas mokymosi tikslais“
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Apklausa apie Erasmus+ projektus, 

nedalyvavusiems projekte 2023 m. sausio

mėn
36 atsakymai

1. Jūsų pareigos įstaigoje:

36 atsakymai

Kopijuoti

Mokytojas 

Vadovas 

Pavaduotojas

Projektų koordinatorius

Švietimo pagalbos specialistas 

(Soc.pedagogas, 

spec.pedagogas, psichologas)

Bibliotekininkė

8,3%

80,6%

2.Kokio dalyko mokytojas esate?

36 atsakymai

Kopijuoti

Lietuvių kalbos  

Užsienio kalbos  

Tiksliųjų mokslų

Socialinių mokslų

Menų ir technologijų  

Fizinio ugdymo

Nemokau 

Gamtos mokslų

11,1%

11,1%

19,4%

11,1%

8,3%

11,1%

11,1%
16,7%

3. Kaip manote, ar Erasmus+ projektai yra naudingi mokyklos bendruomenei? Kodėl?

36 atsakymai

Taip

Naudingi

Naudingi. Plečia akiratį, tobulina kvalifikaciją ir t.t. 

Taip. Akiračio plėtimas

Naudingi- praskaidrina kasdienybę, susipažįstame,kas vyksta ir kitose šalyse. 

Iš dalies. Bendrosioms mokytojo kompetencijoms

Manau, kad nauda yra abejotina

Taip. Motyvuoja mokytojus tobulėti, semiasi geros patirties. 

Tikrai TAIP





Taip; viena iš priemonių didinti mokinių motyvaciją mokytis, naujų įgūdžių bei žinių įgijimas, 

gyvenimiška patirtis, užsienio kalbų įgūdžių gerinimas, naujos pažintys, skirtingų kultūrų 

pažinimas, naujų idėjų generavimas, naujų mokinių mokytis gimnazijoje pritraukimas

Naudingi tik nedidelei daliai mokinių bei mokytojų.

Taiptaip

Tvirtos nuomonės neturiu. Galbūt. Priklauso nuo konkretaus projekto.

Taip. Įgyjama daug kompetencijų.

reikalingi, ugdo įvairias kompetencijas, plečia akiratį, formuoja socialinius įgūdžius

Taip. Suteikia galimybę mokytojams tobulėti.

Taip. Mokiniai ir mokytojai įgyja naujų kompetencijų, sustiprina turimas, plečia akiratį.

Mokykla dėl šios veiklos yra žinomesnė, plečiasi veiklų geografiją ir pobūdis, didesnės 

integracijos galimybės. Visi dalyviai motyvuojami atsakingiau planuoti ir derinti įvairias 

veiklas laike, kad nenukentėtų ugdymo rezultatai.

Taip, nes atveria naujas galimybes, leidžia bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitataučiais.

Labai naudingi. Praplečia dalyvaujančiųjų akiratį, leidžia susipažinti su kitų šalių ugdymo 

sistemomis, metodais, suteikia ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų, leidžia plačiau 

pažinti pasaulį, jo istoriją, kultūrą.

Manau naudingi, kelti kompetencijai

Manau, kad naudingi -pamatai gerąsias mokyklų praktikas, yra galimybė palyginti skirtingų 

šalių patirtis, įgyji naujų žinių, kartais net keiti mąstymą.

Naudingi, nes galima pasidalinti patirtimi, įgyti naujų kompetencijų.

Taip. Tokie projektai naudingi tiek specialistui, kuris dalyvauja, tiek ir bendruomenei. Kadangi 

projekte gaunama įvairios patirties, kuria galima grįžus dalintis su kolegomis, diskutuoti ir 

atrasti naujų, sau tinkamų darbo metodų ar pnš.

Taip. Plečia visų akiratį, žinias, kultūrinį pažinimą.

iš dalies naudingi

Projektai labai naudingi mokyklos bendruomenei ir ypatingai pačiam mokytojui, jo 

asmeniniam tobulėjimui, ,,pasimatavimui" ne tik su savimi:)

Manau, kad Erasmus projektai yra labai naudingi mokyklos bendruomenei, užtikrinant 

gimnazijos tarptautiškumo plėtrą, įgyjant naudingos patirties ir žinių iš kitų Europos mokyklų

„STEAM“ ugdymo proceso ir aplinkos modernizavimui bei skleisti gerąją patirtį.

nežinau.

Šie projektai labai naudingi mokyklos bendruomenei,nes skatina bendruomenės narius 

tobulėti bei tobulinti ugdymo procesą.

Projektai labai naudingi, jie skatina tobulėti, motyvuoja, gerina anglų kalbos žinias, padeda 

susirasti draugų visame pasaulyje.

4. Ar norėtumėte dalyvauti Erasmus+ projektuose (mokyklų partnerysčių, 

kvalifikacijos kėlimo tikslais, darbo stebėjimo)? Kodėl?

36 atsakymai

Taip

Ne 

Ne.

Norėčiau dalyvauti, susipažinti su kolegų darbu užsienio mokyklose. 

Gal ir norėčiau, bet prastos užsienio kalbos (anglų) žinios

Ne, dėl labai didelio krūvio

Ne, riboja užsienio kalbos žinios 

Norėčiau darbo stebėjimo klausimais



Taip, tai puiki galimybė įgyti naujų idėjų, tobulinti žinias ir kompetencijas, bendradarbiauti su 

kolegomis, daugiau pozityvumo ir motyvacijos :)

Nenorėčiau

Ne. Išeinu į pensiją.

Taip, nes praplėsčiau kompetencijas, taip pat įgyčiau naujų.

ne

Norėčiau. Pamatyti naujų metodų, kuriuos galėčiau taikyti darbe.

Taip. Kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų stiprinimo, mokinių įtraukimo, bendradarbiavimo 

tikslais.

Nežinau.

Kolkas ne, nesiruošiu tam pasiruošęs.

Taip norėčiau. Kad galėčiau tobulėti kitokioje aplinkoje, pažinti kitokias kultūras, tradicijas ir 

tokiu būdu dalintis patirtimi ne tik su kolegomis, bet ir su ugdytiniais.

Taip. dėl kompetencijos kėlimo

Taip, naujos patirtys.

Norėčiau

Taip. Kvalifikacijos kėlimui.

Taip. Tokie projektai praplėčia akiratį, leidžia geriau suprasti ir susipažinti ne tik su mūsų, bet ir

kitų šalių švietimo sistema. Taip pat projektai leidžia susipažinti su naujais žmonėmis su 

kuriais galima palaikyti kontaktus ir dalintis patirtimi net ir projektui pasibaigus.

nežinau, gal....

Ne, dirbu dviejose darbovietėse, todėl negaliu išvykti. Mokykloje, jeigu reikės pagalbos, 

visada padėsiu.

Dalyvaučiau, domina visi aspektai. Norėčiau pabandyti darbo stebėjimą.

Kol kas ne. Labai didelis darbo krūvis. Tiesiog visko aprėpti neįmanoma

Taip, norėčiau dalyvauti, nes norėčiau pritaikyti gerąją praktiką gamtos mokslų srityje, kur 

užtikrins aukštą ugdymo kokybę, perimant efektyvias, šiuolaikiškas gerąsias ugdymo patirtis iš

Europos šalių.

Taip, nes tokie projektai leidžia pažinti kitų šalių švietimo sistemas, ugdymo procesus, 

kultūrą. Dalyvaudami projektuose bendruomenės nariai semiasi patirties iš užsienio kolegų 

bei pritaiko naujas žinias savo pamokose.

Taip. Tai man vienas iš darbo privalumų, padeda tobulėti, plėsti akiratį.
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