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Programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritis suteikia 
galimybių formaliojo švietimo institucijoms įsitraukti į 

tarptautinius mobilumo arba inovacijų kūrimo projektus.

• mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms; 
• mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms; 
• mobilumo organizavimo išlaidoms 
• kursų mokesčių išlaidoms;
• mobilumo dalyvių specialiųjų poreikių išlaidoms.



pradžia 2021-12-01
pabaiga 2023-06-01

12 dalyvių
3 mokymosi mobilumai

23 836 €



Tikslai:

1. Gerinti STEAM ugdymo kokybę pradinėse klasėse, skatinant 
projektinę veiklą ir tarptautiškumą.

2. Didinti pradinių klasių mokytojų įsitraukimą į STEAM ugdymą 
panaudojant jau turimas ir kuriant unikalias STEAM ugdymo 
erdves.

3. Gerinti STEAM (matematikos srities) mokinių rezultatus 
taikant šiuolaikines technologijas ir inovacijas.



1. Gerinti STEAM ugdymo kokybę pradinėse klasėse, skatinant 
projektinę veiklą ir tarptautiškumą.

Siekiame, kad:
• su inžinerija susijusių ilgalaikių projektų padaugėtų iki 25 procentų (+15);

• su informacinėmis technologijomis ir matematika iki 30 procentų (+25);

• 90% pradinių klasių mokytojų būtų užtikrintos savo STEAM veiklomis ir pateiktų 

STEAM tiriamųjų projektų vertinimo paraiškas;

• 100 procentų ketvirtų klasių mergaičių grupėse parengs tiriamuosius 

inžinerinius projektus;

• iki 5 išaugs ,,eTwinning‘‘ projektų skaičius pradinėse klasėse.



2. Didinti pradinių klasių mokytojų įsitraukimą į STEAM 
ugdymą panaudojant jau turimas ir kuriant unikalias STEAM 
ugdymo erdves.

Laukiami rezultatai:

• įrengtos bent 4 naujos erdvės ir jose organizuojamos STEAM srities veiklos; 

• visi pradinių klasių mokytojai sukurs bent po 4 veiklas pritaikytas kiekvienai 
naujai erdvei;

• mokytojai ir vadovai parengia bent 10 pranešimų kolegoms kaip efektyviai tas 
erdves išnaudoti, gerinant būtent STEAM veiklų kokybę.



3. Gerinti STEAM (matematikos srities) mokinių rezultatus 
taikant šiuolaikines technologijas ir inovacijas.

Siekiame, kad:

• matematikos pamokose bent 15% pamokų vyktų taikant inovatyvias
technologijas; 

• 50% neformaliojo ugdymo programų būtų susiję su inžinerija, technologijomis 
ir matematika; 

• pagerėtų 4 klasių NMPP mokininių matematikos pasiekimų rezultatas nuo 58,9 
iki 59,9.



VEIKLOS



„STEAM - naujas būdas mokyti ir mokytis“
STEAM: The New Way of Teaching and Learning

Sevilija,
Ispanija

4 dalyviai
5 dienos

https://idevelopcourses.com/course/steam/#1468483499506-fbc80900-67ad

Labai praktiškas ir aiškiai organizuotos dienotvarkės kursas
Ispanijoje kasdien įtrauks į vis kitą STEAM sritį:

1 diena - (S) gamtos mokslai ir (T) technologijos (ankstyvasis
programavimas, tiriamujų projektų organizavimas, eksperimentinis
mokymąsis);

2 diena - (E) inžinerija (konstravimas, inžinerinių projektų
rengimas, robotika ir paprastosios mašinos);

3 diena - (A) menas (kaip kurti STEAM projektus meno ugdymo
temomis, Lego, architektūra, muzikiniai instrumentai, "Minecraft" ir
t.t.);

4 diena - (M) matematika (STEAM projektai pagal matematikos
dalyko ugdymo programą);

5 diena - skirta unikalaus projekto kūrimui, dalinimuisi
patirtimi su kursų dalyviais iš kitų Europos šalių.

https://idevelopcourses.com/course/steam/#1468483499506-fbc80900-67ad


Berlynas,
Vokietija

4 dalyviai
6 dienos

„žalioji kelionė“

„Kūrėjų erdvės ugdyme. Pradžia“
Maker Spaces in Education: Getting Started

Kursuose susipažinsime su nauja sąvoka "Maker Space. Kursų
tikslas - suteikti dalyviams gilesnį supratimą apie tai, kas yra
kūrėjų erdvės ir kaip mokyklose galima panaudoti kūrėjų erdves
ugdymo kokybei gerinti.

Taip pat padėti iškelti idėjas ir sukurti projektus, kurių metu
kūrėjų erdvės galėtų būti pritaikytos jų mokyklai ir pasitarnautų
ugdymui, kaip tokias erdves kurti naudojant turimus arba pigiai
kainuojančius išteklius.

"Makerspaces" - tai erdvės mokykloje, kuriose mokiniai gali
kurti, eksperimentuoti. Jos gali būti įvairios: gamtos mokslų
laboratorijos, kompiuterių erdvės, technologijų dirbtuvės, o taip
pat integruotam ugdymui skirtos erdvės (kompiuterių ir meno;
technologijų ir gamtos mokslų ir t.t.)

"Makerspace" ir jų sukūrimas - neatsiejama STEAM ugdymo
dalis, nes jose mokiniai gali dirbti kūrybiškai, išradinėti, tyrinėti,
eksperimentuoti.

https://www.teacheracademy.eu/course/maker-spaces-in-education/

https://www.teacheracademy.eu/course/maker-spaces-in-education/


Paryžius,
Prancūzija

4 dalyviai
7 dienos

„STEAM ugdymas - smagios, į realybę orientuotos 
mokymosi aplinkos kūrimas“

STEAM Education – Creating a fun learning environment oriented in reality

Kursai skirti pradinių klasių mokytojams. Kursų pagrindinis
tikslas yra padėti mokytojams suprasti STEAM ugdymo svarbą bei
tobulinti gamtos mokslų pamokas ir projektus.

Kursų dalyviai gilinsis, kokį poveikį jų ugdytiniams daro STEAM
ugdymas, kodėl tai svarbu, kaip organizuoti įtraukiantį, inovatyviais
metodais ir priemonėmis praturtintą ugdymosi procesą.

Kursų programoje nagrinėjami gamtos mokslų mokymosi
metodai, eksperimentavimas, taip pat daug dėmesio skiriama
technologijų ugdymui, mišraus (derinant kontaktinį ir nuotolinį)
ugdymo metodams.

Be to, šiuose kursuose nagrinėjama aktuali ir labai įdomi
mergaičių įtraukimo į STEAM sritį tema.

Visų kursų metodologijos pagrindą sudaro mokymasis
bendradarbiaujant su kitais kursų dalyviais.

https://erasmuslearn.eu/steam-education-creating-fun-learning-environment-oriented-reality/

https://erasmuslearn.eu/steam-education-creating-fun-learning-environment-oriented-reality/


KAIP DALYVAUTI?



DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO 
PROJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS

Reglamentuoja Alytaus Panemunės progimnazijos pedagoginių 
darbuotojų:
• dalyvavimo mobilumo projektuose atrankos kriterijus; 
• mobilumų organizavimo eigą; 
• progimnazijos ir mobilumo projektų dalyvių įsipareigojimus; 
• projekto dalyvių atsiskaitymą.



DALYVIŲ ATRANKA

• Atranką vykdo direktoriaus sudaryta komisija. Atranka vykdoma laikantis viešumo, 
skaidrumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo principų.

• Atrankoje gali dalyvauti progimnazijos darbuotojai, atitinkantys vykdomo projekto 
tikslinę dalyvių grupę ir išdirbę progimnazijoje ne mažiau kaip vienus metus.

• Pretendentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje iki nurodytos datos projektų 
vadovui pateikia: prašymą, anketą, kuriuos projektų vadovas pateikia Komisijos 
nariams.

• Paskirtu laiku Komisija kviečia pretendentus į posėdį, bendrauja su kiekvienu 
individualiai, taikant pokalbio metodą. Komisija vertina pretendentus pagal 
atrankos kriterijus, balsuoja. Sprendimui išklausyti kviečiami visi pretendentai, 
Komisijos pirmininkas skelbia atrinktų ir rezervinių mobilumo projekto dalyvių 
sąrašus.

• Prioritetas taikomas kandidatams, turėjusiems mažiau galimybių kelti kvalifikaciją 
užsienyje.



ATRANKA VYKDOMA PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS

• pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
• karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
• metodinės veiklos patirtis, taikant mokymo formas ir metodus ugdyme;
• dalyvavimo projektinėje veikloje progimnazijoje ir už jo ribų patirtis, gerosios 

darbo patirties ir projektinės veiklos sklaidos vykdymą;
• norą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius įstaigoje;
• pasirengimą skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje;
• užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus (tos šalies, į kurią vykstama ir/ar 

anglų kalbos);
• aktyvų dalyvavimą metodinės grupės veikloje;
• asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, 

darbštumą ir organizuotumą).



ATRANKOS DALYVIO ANKETA

PAGRINDINĖ INFOMACIJA
Vardas

Dėstomas dalykas

Darbo stažas

Darbo patirtis, aktuali projektui

UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMAS
Anglų, 

prancūzų, 

vokiečių 

ir kitų ES oficialių kalbų

MOTYVACIJA DALYVAUTI 
PROJEKTE

Nurodykite, kodėl norite dalyvauti 
šiame projekte, atsižvelgdami į 
nurodytus atrankos kriterijus.

PROJEKTINĖ PATIRTIS
Ar esate ankščiau dalyvavęs/usi
„Erasmus+“, „NordPlus“ ar kitų 
programų mobilumo 
projektuose, lydėjęs mokinius į 
mobilumus?

NUMATOMAS REZULTATAS, 
POKYTIS IR KAIP JĮ 

ĮGYVENDINSITE
Aprašykite, kokių tikitės rezultatų 
sau asmeniškai, progimnazijai, 
nurodykite kaip ketinate prisidėti 
prie projekto tikslų įgyvendinimo.






