
ERASMUS+ KA1 

 

Mokykloje pradedamas įgyvendinti programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (KA1 mobilumas mokymosi tikslais) projektas 

„Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“.  

Švietimo ir sporto skyriaus parengta projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link 

poveikio“ paraiška laimėjo programos „Erasmus+“ mobilumo veiklų (profesinio tobulėjimo kursų 

užsienyje) konkursą ir Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta dotacija.  

Įgyvendinti šį projektą Švietimo ir sporto skyrius sutelkė konsorciumą – visas Prienų rajono 

bendrojo ugdymo mokyklas ir lopšelius-darželius. Prienų rajono mokyklų turimi duomenys, aprašantys 

mokinių pasiekimus ir ugdymo(-si) kontekstą, rodo, kad savivaldybės mokyklose gana daug žemų 

pasiekimų mokinių, kadangi maždaug trečdalio mokinių namų aplinka yra nepalanki mokymuisi, o dalis 

mokinių mano, kad ir mokyklose jie jaučiasi nepakankamai gerai. Nors mokyklos naudojasi Lietuvoje 

prieinamomis galimybėmis, pageidaujami rezultatai vis dar nėra pasiekti.   

Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant 

sąlygas dalyvaujančių mokyklų ir lopšelių-darželių darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių tenkinti 

nepalankaus socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto nulemtus mokinių poreikius. 

Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio - 2022 m. birželio mėn. Jo metu 66 projekto 

dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti 

savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Mūsų 

mokyklai skirti 4 mobilumai. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas bus 

siekiama įgyvendinti kasdienėje praktikoje savo mokyklose. 

Informacijos šaltinis: http://geraprienuose.lt/naujienos/naujas-erasmus-programos-projektas-pades-

gerinti-mokiniu-savijauta-klasese/  
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ERASMUS+ KA2 

 

2020 – 2022 m.m. Pakuonio pagrindinė mokykla vykdys vieną iš Europos sąjungos finansuojamų 

programos „Erasmus+“ pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektą „Synergies 

for Remigrant Children Inclusion“ (Iš emigracijos grįžusių vaikų į(si)traukimas į veiklas).  

Gautas finansavimas mokyklų tarptautiniam bendradarbiavimui, mokymo ir mokymosi veikloms 

mokiniams ir mokyklos darbuotojams įtraukiant ir mokinių tėvus. Projektas orientuotas į mokinių ir 

mokyklos darbuotojų grupių mobilumus. Deja, pandemijos laikotarpiu planuojamos įgyvendinti veiklos 

ir susitikimų kitose šalyse datos bus koreguojamos atsižvelgiant į saugumo reikalavimus. 

 Projekte dalyvauja šešių mokyklų atstovai iš Rumunijos, Turkijos, Čekijos, Lietuvos, Estijos ir 

Ispanijos.  

Šiuo mokyklų mainų partnerysčių projektu siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp 

mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis portale „eTwinning bei susitikimų 

mokyklose metu. Prioritetai: mokytojų dalijimasis informacija ir patirtimi bei profesinis jų tobulėjimas, 

mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitų šalių. 

Planuojama aptarti ir plėtoti patirtinį mokymąsi, išdiskutuoti vaikų teises, patyčias mokykloje bei 

socialiniuose tinkluose, taikyti dramos bei žaidimo metodus naujos medžiagos išmokimui. Bus 

skatinama lyderystė, problemų analizės, konfliktų sprendimo gebėjimų ugdymas, komunikacinių ir 

bendravimo įgūdžių tobulinimas, mokymosi motyvacijos stiprinimas bei IKT taikymo ugdymo procese 

galimybių plėtotė. 

Tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas pradedamas įgyvendinti jau nuo 2020 m. lapkričio 

mėnesio.  

 

 

 

 

 


