
ERASMUS+  programa, KA1 pagrindinis veiksmas (Asmenų mobilumas 
mokymosi tikslais) 

Projekto pradžia 2015-06-01 
Projekto pabaiga 2016-05-31 



PROJEKTO TIKSLAI: 
1. Kelti Rokiškio rajono pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių pedagogų 

kvalifikaciją per tarptautinį judumą, patirties perėmimą ir šiuolaikinių 
pedagoginių praktikų taikymą. 

2. Užtikrinti veiksmingą mokytojų bendradarbiavimą ir lyderystę  per pasidalijimą 
patirtimi. 

3. Stebėti švietimo paslaugų kokybės pokyčius ir viešinti Rokiškio rajono mokyklų 
gerąją patirtį. 



  PAVADINIMAS Kelionės 

lėšos EUR 

Pragyvenimo 

lėšos EUR 

Kursų 

mokesčiai 

EUR 

Iš viso EUR 

Kvalifikacijos kėlimo kursai 

su darbo stebėjimu (90 

val. mokymai Graikijoje, 

Suomijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje 18 mokytojų 

(mokymų dalyvių))  

4 950,00  15 708,00 6 300,00 26  958,00 

  4 950,00 15 708,00 6 300,00   

 33  258,00 
Administravimo lėšos -  6 300,00 

PROJEKTO BIUDŽETAS – SKIRTA DOTACIJA: 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas 



Projektui įgyvendinti savivaldybė 2015-08-27 
sudarė konsorciumą su  8 rajono mokyklomis, vykdančiomis pagrindinio 

ugdymo programą (5-10 kl.) 
 

Mokyklų pasirinkimą lėmė bendra rajono švietimo problematika: žemas 11-16 
metų paauglių mokymosi motyvacijos lygis, prastėjanti mokinių pažanga ir 

mokyklos lankomumas pereinant mokytis pagal pagrindinio ugdymo pakopą 
bei mokytojų, dirbančių su paaugliais, veiksmingo bendradarbiavimo stoka ir 

poreikis įgyti naujų kompetencijų 



Galimybę nemokamai dalyvauti siūlomose stažuotėse turėjo visi konsorciumo 
mokyklų mokytojai.  
2015-09-01 Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktorius patvirtino  
projekto stažuočių dalyvių atrankos vykdymo tvarką ir stažuočių dalyvių 
atrankos komisiją, kurią sudarė Švietimo skyriaus vedėjas, Rokiškio švietimo 
darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas, Rokiškio Švietimo 
centro direktorė ir metodininkė bei rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos 
atstovas. 

 

Atrankos tikslas – įvertinus pareiškėjų pasirengimą ir motyvaciją dalyvauti 
stažuotėse, atrinkti labiausiai projekto veiklos pobūdį ir tikslus atitinkančius 
dalyvius. 

Pareiškėjai turėjo aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo pasirinktoje 
stažuotėje motyvus bei nurodyti, kokį poveikį dalyvavimas stažuotėje turės jų 
tiesioginiam darbui ir įstaigai. 

 

Beveik visi į stažuotes atrinkti mokytojai turėjo savo mokyklos vadovo 
rekomendacijas. Visi stažuočių dalyviai sutartyse įsipareigojo pasibaigus 
stažuotei parengti rekomendacijas kolegoms bei kartu su stažuotėje dalyvavusia 
grupe parengti metodinį darbą, naudingą savo ugdymo įstaigai ir kitoms rajono 
ugdymo įstaigoms. 

 

Vienas mokytojas galėjo pretenduoti tik į vieną projekto stažuotę, pirmenybė 
buvo teikiama mokytojams, turintiems anglų k. pradmenis ir, paskutinius 5 
metus nedalyvavusiems kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje bei 
aktyviems mokyklos ir/arba rajono mokytojų metodinėje veikloje. 

 

 



  

  

  

  

Nr. 

  

  

  

  

Mokykla 

STAŽUOTĖS 
Holistinio 

ugdymo 

organizavimas 

Graikijos 

mokyklose. 

2016 m. kovo 21-

25 d. 

 

1458,00  EUR  

Šiuolaikines 

ugdymo 

technologijos ir 

inovatyvūs 

mokymo(si) 

metodai  Suomijos 

2015 m.  spalio 19-

13 d. 

1458,00  EUR  

Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

Anglijos mokyklų 

patirtis,  veiklos laikas-  

2016 m. vasario 8-12 d, 

 

 

1577,00 EUR  

Dalyviai 
1. Rokiškio r. Juodupės gimnazija/ 44 R.Šimėnienė 

 

- L.Michailovienė  

2. Rokiškio r. Obelių gimnazija/42 - L.Mikuckienė      R.Ruželienė       

3.  Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija/40 A.Stočkuvienė   D.Malcienė       - 

4. Rokiškio r. Pandėlio gimnazija/44 V.Karaliūnienė N.Leišienė - 

5.  Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla/28 A.Gabienė - A.Tarailienė 

6.  Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla/ 20 - Z.Lasinskienė B.Stašienė 

7. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija/73 L.Kraskauskienė V.Krasauskaitė Ž.Motuzienė 

8. Rokiškio Senamiesčio progimnazija/72 R.Povilavičiūtė M.Gudeikienė I.Vagonė 

Iš viso 6  mokytojai/ 

8748,00 EUR 

6 mokytojai/    

8748,00 EUR 

6  mokytojai /  

9462,00 EUR 



18 mokytojų stažuotėse sėmėsi patirties, kurią išbando ir patys taiko savo 
tiesioginiame darbe, turėjo galimybę bendrauti su Suomijos, Anglijos ir 
Graikijos mokytojais, dalyvauti jų pamokose, diskutuoti su mokyklų vadovais. 
 
Rajone 5 proc. didėjo mokytojų, tobulinusių profesines ir bendrakultūrines 
kompetencijas užsienio šalyse, skaičius.  
 



Kadangi stažuočių temos buvo formuluojamos išgryninus rajono mokyklų pagrindines 
problemas, įvardintas mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos ataskaitose (8) bei 
išorės vertintojų ataskaitose tų mokyklų, kuriose toks vertinimas buvo atliktas (3), 
todėl po jų buvo vykdomi kokybiniai tyrimai, dalyvių ir mokyklų vadovų apklausos, 
kad išsiaiškinti, ar buvo „pataikyta“ į mokyklų lūkesčius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://apklausa.lt/f/erasmus-ka1-2015-2016-m-m-veiklu-kokybes-vertinimas-dalyviu-
mokytoju-ver-yv41lga.fullpage  
 
http://apklausa.lt/f/erasmus-ka1-2015-2016-m-m-veiklu-kokybes-vertinimas-
mokyklu-vadovu-nuomon-wp85kse.fullpage  
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57,1 proc. mokytojų atsakė, kad stažuotės tema visiškai atitiko jų mokyklų strateginius 
tikslus, 42,9 proc. - atitiko iš dalies; 
 
100 proc. mokytojų teigia, kad stažuotės tema visiškai atitiko jų pačių asmeninius 
kvalifikacijos tobulinimosi poreikius; 
 
72 proc. mokytojų atsakė, kad stažuotėje įgytos žinios bus panaudotos jų mokyklų 
ugdymo proceso tobulinimui. 



93 proc. mokytojų visiškai pritaria teiginiui, kad darbo stebėjimo veikla stažuotėje 
buvo intensyvi, atitiko jų lūkesčius ir padėjo suprasti bei papildė teorinę medžiagą ir  
kad stažuotės laikas buvo optimaliai paskirstytas: 22,5 val. teorijai ir 7,5 val. darbo 
stebėjimui. 
 
7 proc. mokytojų šiems teiginiams pritarė iš dalies. 
 

<...> 

Galbūt norėčiau daugiau stebėti pamokų, pamatyti įvairesnių darbo metodų. 

 

Man nieko netrūko - priešingai, labai džiaugiuosi, kad nei mokytojai nei mokiniai 

nesureikšmino svečių buvimo pamokose ir vyko natūralus, įprastas darbas. Mano 

patirtis labai teigiama. 

 

Būtų buvę įdomu ir naudinga susipažinti ir su eilinėmis mokyklomis (ne tik su 

eksperimentinėmis), būtų išsamesnis švietimo sistemos vaizdas. 

 

Nestebėti vieno mokytojo pamokų visą dieną. Pasigedau daugiau įdomiai dirbančių 

mokytojų darbo stebėjimo.  

<...> 

 



Mokytojų atsakymai, kaip  jie panaudoja stažuotėje gautas žinias savo darbinėje veikloje 

27 % 

25 % 

12 % 

14 % 

8 % 

4 % 



Mokyklų vadovų atsakymai, kaip mokytojai, dalyvavę stažuotėse, įgyvendina 
ERASMUS+ KA1 projekto idėjas Jūsų vadovaujamoje mokykloje?  

31,3 % 

31,3 % 

12,5 % 

12,5 % 

6,3 % 

6,3 % 



Mokyklų vadovų nuomonė 
...po ERASMUS+ KA1 projekto mainų vizitų Jūsų mokykloje... 

 - mokykloje keičiasi ugdymo proceso organizavimas (didesnė dalykų integracija, 
mokymasis už mokyklos ribų ir pan., teigia 83,4 proc.  atsakiusiųjų  vadovų 

- mokykloje pradedami taikyti nauji mokymo metodai, 
teigia 83,3 proc. atsakiusiųjų  vadovų 
 

- auga dalies mokinių mokymosi motyvacija, pamokose mokiniai 
kūrybiškiau ir aktyviau dirba, teigia 33,3 proc. atsakiusiųjų  vadovų 

- mokykloje daugėja tolerancijos ir atvirumo, teigia 66,6 
proc. atsakiusiųjų vadovų 

- projekto idėjos prisideda prie mokyklos strategijos 
įgyvendinimo,  tuo įsitikinę 100 proc. atsakiusiųjų vadovų 

- Iš dalies gerėja mokinių mokymosi rezultatai, teigia 
50 proc. atsakiusiųjų vadovų 



Suvokti ir palyginti mūsų švietimo sistemos ir 
Suomijos švietimo sistemos panašumus ir 
skirtumus, pamatyti kitokius darbo metodus, 
stebėti mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius. 

Patiko integracija su anglų kalba. Stebėtoje pamokoje 
II klasėje patiko vadovų darbas pamokoje. Norėčiau, 
kad ir pas mus vadovai padėtų mokytojams 
pamokoje, o ne tik kritikuotų. 

Įdomu buvo susipažinti su kitos šalies švietimo 
sistemos ypatumais, pamatyti, kad mokytojas gali būti 
laisvas, neįspraustas į rėmus (kaip yra pas mus), keletą 
pamatytų mokymo metodų taikau savo pamokose 

Man, kaip anglų kalbos mokytojai, asmeninė patirtis, tiesioginis kontaktas su užsienio 
kalba, akiračio praplėtimas. Nudžiugau, kad mes taip pat dirbame, taikome tuos 
pačius metodus, ir jie yra efektyvūs. 

Įdomiausia buvo pamatyti kaip teoriškai apibūdinama Suomijos švietimo koncepcija veikia 
praktiškai mokyklų lygmenyje. Naudingiausia buvo pabendrauti su patyrusiais kolegomis šioje 
pažangioje šalyje, suvokti Suomijos ugdymo kontekstą ir čia pasiekiamų rezultatų ryšį su 
konkrečiu kontekstu. 

Mokytojų paprašėme parašyti, 
kas stažuotėje jiems buvo 
naudingiausia ir įdomiausia? 



Naudingiausia buvo stebėti integruotas pamokas, diskutuoti ir bendrauti su 
mokytojais. Įdomiausia buvo susipažinti su Graikijos kultūriniu, istoriniu 
paveldu, įgyti pažintinių žinių, kurias galima pritaikyti savo darbe. 

Tik bendravimas ir bendradarbiavimas su užsienio 
kolegomis gali mus paskatinti ieškoti, kurti, 
užmegzti santykius. Mokiniams patinka 
šiuolaikiškas, patirtį mokantis skleisti, mokytojas. 

Mano manymu, idealu buvo tai, kad toks būrys skirtingų dalykų mokytojų iš 
skirtingų rajono mokyklų turėjo galimybę ne tik pagilinti savo patirtį užsienio 
šalyse, bet ir užmezgė gražius, bendradarbiavimo nuostata grįstus santykius 
tarpusavyje, kas paprastai sunkiai įmanoma dėl skirtingos dėstomų dalykų, 
taigi ir interesų, specifikos. Tokio lygmens projektai tikrai įkvepia ir skatina 
žmones bendradarbiauti, efektyviai ir aktyviai dalintis patirtimi ir informacija 
platesniu mastu. 



Rengėjams/administruojantiems projektą:  <...> sklaidą vertėtų skleisti skirtingais 
kanalais po vieną kartą, taip yra pasiekiama didesnė visuomenės dalis. Pvz., vienas 
pristatymas visiems mokytojams, vienas straipsnis spaudoje, vienas TV reportažas, 
viena paroda (nuotraukų, darbų, pamokų ir tt).  
Kodėl visų grupių sklaida buvo vienodai organizuota? Kodėl nei vienas stažuotės 
dalyvis nepravedė nei vienos pamokos pasinaudodamas užsienio modeliu ir 
pademonstruodamas, kaip vedama pamoka kitur? <...>    
Priimant kandidatą vykti į stažuotę turi būti vykdoma atranka gyvu pokalbiu su 
kandidatu ir vadovu, kuriame būtų sprendžiama ar žmogus domisi stažuotės tema, 
ar institucijai ji yra aktuali ir atvykus turi būti toks pat pokalbis su dalyviu ir vadovu 
numatant kokie pokyčiai gali būti padaryti mokykloje stažuotės dėka, o baigiantis 
projektui pateikiami pokyčių įrodymai. 

Atrenkant į stažuotę pagrindinis kriterijus turėtų būti mokytojo 
metodinės veiklos vertinimas prieš projektą. Aktyvūs mokytojai 
vykdo efektyvesnę sklaidą. 

Mokytojų pastabos dėl veiklos tobulinimo 



Ryšiai ir bendradarbiavimo tinklai 
tarp rajono mokyklų ir su 
užsienio šalių mokytojais, jų 
nauda mokinių ugdomajai veikla 
bus stebima 2016-2017 m.m. 

Pokyčiai ugdymo procese bus 
stebimi  konsorciumo mokyklose 
2016-2017 m.m. 

Projekto rezultatų matavimas 
ateityje: ugdomosios veiklos 
stebėjimas, mokyklų veiklos 
dokumentų, 5-8 kl. mokinių 
pasiekimų analizė... 


