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ERASMUS+ PROJEKTAI: 
MOKOMĖS PATYS IR DALIJAMĖS

SU KITAIS
Ramutė Skrickienė
Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė” 
direktorė
2022-05-12
Palanga

MOTO

Ko neturi pats, 
negali duoti ir kitam

KO TIKIMASI IŠ ŠIUOLAIKINIO VADOVO-
LYDERIO:



 lyderystės diegiant inovatyvius darbo 
metodus;

kūrybiškų sprendimų 
transformuojant įvairių projektų 
vystymą;

profesionalaus įsitraukimo 
formuojant pozityvius socialinius 
santykius su darbuotojais, vaikais ir 
jų tėvais;

ERASMUS+ PROJEKTAI

2017-2022 m. įgyvendinti  trys 
Erasmus+ projektai:

„Kūrybiškos edukacinės erdvės –
tiltas į ugdymo(si) sėkmę”;

„Išreikšk save šimtu kalbų”;
„Laimingas mokytojas, sėkmingas 

vaikas – tobulėjanti visuomenė”

KŪRYBIŠKOS EDUKACINĖS ERDVĖS –
TILTAS Į UGDYMO(SI) SĖKMĘ

 Mokykloms keliamas 
lūkestis, kad jos 
aktyviai rūpinsis savo 
aplinka

„IŠREIKŠK SAVE ŠIMTU KALBŲ”
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„LAIMINGAS MOKYTOJAS, SĖKMINGAS VAIKAS –
TOBULĖJANTI VISUOMENĖ”

Kristín Einarsdóttir yra Kūno 
kultūros ir pradinių klasių mokytoja 
iš Islandijos. 
Sarah Jane Anthony yra pradinių 
klasių ir anglų kalbos mokytoja iš 
Anglijos, dabar gyvenenti Ispanijoje.  

Jos sukūrė mokymo metodą kai pagrindiniai mokymo 
programos dalykai yra mokomi per

● judesį
● žaidimus
● pojūčius

MOKOMĖS PAČIOS IR DIEGIAME TAI

ĮSTAIGOJE

ERASMUS+ ŽEMĖLAPIS PEARL

 Aktyviai bendradarbiaujame su Panevėžio rajono 
švietimo centru, kuris vykdo daug Erasmus + projektų

 „Erasmus+“ (KA3) projektas „Ankstyvasis ugdymas –
tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ 
(„Early Childhood Education – building sustainable
motivation and value paradigm for life“)

 Emocinės empatijos ugdymas artimoje mokymosi 
aplinkoje (PEARL) PEARL “Emotional Empathic and 
Proximal Learning-Educational Environment” Project

 https://pearl-project.org/wp-
content/uploads/2020/03/IO5-PEARL-Toolkit-of-the-
educational-activities-LT-.pdf

PEARL ROBY

 KA3 projektas „Robotika prieš patyčias“ ("Robotics 
versus Bullying", RoBy, Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA3-PI-FORWARD)

 projekto partneriai iš devynių Europos šalių: 
Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Portugalijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, 
Turkijos

 Tikslinė grupė – mokytojai, dirbantys su 5–
12 metų vaikais.

 Projekto tikslas – taikant inovatyvias
pedagogines švietimo strategijas, pagrįstas 
robotų naudojimu, bei ugdant mokinių 
gebėjimą bendradarbiauti užkirsti kelią 
patyčioms.
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ROBY ROBY

DALIJAMĖS SU KITAIS

 2018-11-22 konferencija RAJONO IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO MOKYTOJAMS „KŪRYBIŠKOS 
EDUKACINĖS ERDVĖS – TILTAS Į UGDYMO(SI) 
SĖKMĘ“

 2019-06-20 RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO ĮSTAIGŲMETODINĖ – PRAKTINĖ 
KONFERENCIJA „ŠIMTAS VAIKO KALBŲ. KURIĄ IŠ 
JŲ MOKI TU?“

 2020-01-03 KONSULTACIJA „ERASMUS+ PROJEKTŲ 
PATIRTIS IR GALIMYBĖS“ PANEVĖŽIO MIESTO IR 
RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
MOKYTOJAMS

 2022-02-18 PROJEKTO „ LAIMINGAS MOKYTOJAS –
SĖKMINGAS VAIKAS – TOBULĖJANTI 
VISUOMENĖ“ SKLAIDOS RENGINYS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
MOKYTOJAMS

NAUDA

 Pakilusi darbuotojų savivertė;
 Motyvacija mokytis naujų dalykų ir juos perteikti 

ugdytiniams bei kolegoms;
 Savanorystė ir įsitraukimas;
 Pasitikrinimas, kad einame teisingu keliu;
 Įrengtos naujos arba atnaujintos edukacinės 

aplinkos;
 Užmegzti tarptautiniai ryšiai;
 Teigiamas organizacijos įvaizdis vietos 

bendruomenėje, rajone.
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NAUDA (PROJEKTO DALYVIŲ NUOMONĖ)

 Gera patirtis, geros emocijos;
 Bendradarbiavimas su kolegėmis ne darbo aplinkoje, 

kitų asmenybės pusių pažinimas;
 Pamatai, kad dirbi labai panašiai (kartais  - daug 

geriau), pasidalinimas patirtimi;
 Naujų partnerių atradimas;
 Užsienio kalbos tobulinimas;
 Projekto metu ugdoma tolerancija kitoms šalims ir 

kultūroms;
 Susipažinimas su kitų šalių kultūra, užsienio 

pedagogų darbo stiliumi, betarpiškas ugdymo proceso 
stebėjimas

 Įgijau laiko vadybos praktikos – planuojant savo laiką 
kursų metu.

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ
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