
Erasmus + daugiašalis mokyklų 
partnerysčių projektas „ ICT- YES!” 

Skirtas Europos paveldo metams,  

2018-2020 metai.  



Projekto partneriai, veiklos, rezultatai 
• Ispanija, Alikantės miesto mokykla “Playa San Juan”.  2018 lapkričio mėn. 

Tema – Europos literatūrinis paveldas. Rezultatas- rekomenduojamų 
perskaityti partnerinių šalių rašytojų knygų sąrašas. 
 

• Rumunija, Suceava miesto kolegija Informatica Spiru Haret.  2019 kovas. 
Tema- Europos amatų ir meno paveldas. Rezultatas- informacinis leidinys 
apie tradicinius tautų amatus įtrauktus į Europos paveldo sąrašą. 
 

• Lenkija, Krokuva Henriko Sinkevičiaus progimnazija. 2019 birželis. Tema- 
medicininis paveldas. Rezultatas- natūralios medicinos žinynas. 
 

• Lietuva, Kauno „Vyturio“ gimnazija. 2019 spalis. Tema- architektūrinis 
paveldas. Rezultatas- interaktyvus lankytinų vietų gidas. 
 

• Italija, Carini Istituto UgoMursia. Mainų vizitas-2020 vasaris. Tema- 
kulinarinis paveldas. Rezultatas- tradicinių receptų knyga. 
 

• Turkija, Samsunas SSBL licėjus, 2020 gegužė. Tema- gamtinis paveldas. 
Rezultatas- fotoalbumas apie UNESCO saugomas vietoves. 
 
 
 

 



Projekto nauda mokiniams  ir gimnazijai 
• Projekto veiklų metu mokiniai panaudoja realias, praktines žinias- 

tai ko išmoko gimnazijoje. 

• Skatinamas saviraiškus mokinių dalyvavimas gimnazijos gyvenime. 

• Dalyvavimas projekte turi teigiamos įtakos motyvacijai, užsienio 
kalbų, IKT įgūdžių lavinimui. Dalyviai įgauna komandinio darbo bei 
bendradarbiavimo patirties. 

•  Projekto veiklos sudaro galimybes  mokytis per patirtį. 

• Betarpiška pažintis su kitų šalių kultūra, papročiais, tradicijomis, 
nuostatų kaita. 

• Dalyvaujant bendroje projektinėje veikloje,  gimnazija įgyja 
tarptautinį svarumą yra pajėgi ir turinti kompetencijos,  projektus 
koordinuojanti ir tarptautine patirtimi besidalinanti organizacija. 

• Mainuose dalyvavę mokytojai  pritaiko mobilumų metu įgytas 
žinias, efektyvius mokymo būdus, praplečiančius dėstomo dalyko 
tematiką.  

 

 

 



„Kiekvienas iš mūsų gyvenome ispanų šeimose ir turėjome galimybę pamatyti 

jų kasdienybę. Tai unikali, neįkainojama patirtis. Šeimos, kuriose gyvenome 

tapo lyg antra šeima. Kiekvieną dieną kartu keltis pradėti naują dieną, važiuoti 

į mokyklą ir dainuoti mašinoje ar tiesiog vakare žiūrėti futbolą. Jų dėka viskas 

greitai tapo taip įprasta, jog atrodė, kad visada ten ir gyvenome, o apie 

išvykimą buvo sunku net pagalvoti. Esu labai dėkinga gimnazijai už tokią 

puikią galimybę. Šios kelionės metu susiradau daug draugų, kuriuos 

prisiminsiu dar  ilgai. Taip pat susipažinau su žmonėmis tapusiais man šeima. 

Manau, jog kiekvienas turėtų pasinaudoti tokia galimybe, nes tai yra puiki 

patirtis kiekvienam“ . 

Projekto dalyvė, IIg klasės mokinė Ringailė Čiužaitė 


