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Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla laimėjo finansavimą Comenius daugiašaliam 

mokyklų partnerystės projektui „Traditions Under the European Sky“ („Tradicijos po Europos 

dangumi“) vykdyti. Projekto vykdymo laikas - 2013 m. rugpjūčio 1 d. - 2015 m. liepos 31 d. 

imtinai. Šiam projektui įgyvendinti skirta 21000 eurų dotacija.  Projektas yra finansuojamas iš 

Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas, o projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.  

Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto koordinuojanti šalis – Rumunija. 

Projekto koordinatorė Lietuvoje – Asta Macežinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė. 

Projekte dalyvauja šešių Europos šalių – LIETUVOS, AIRIJOS, PORTUGALIJOS, 

RUMUNIJOS, ČEKIJOS, TURKIJOS – 5 – 10 klasių mokiniai.  

Projekto bendravimo kalba – anglų kalba. 

PROJEKTO APRAŠYMAS  
Projekto dalyviai turės unikalią galimybę tyrinėti, atrasti ir sužinoti daugiau apie Lietuvos ir 

kitų šalių - projekto dalyvių - kultūrų paveldą, tradicijas ir papročius. Projekto veikla daugiausia bus 

skirta platesniam šių šalių folkloro ir kulinarinio paveldo suvokimui ir pažinimui. 

Projekto metu mokiniai  turės galimybę mokytis dalyvaujančių šalių kasdienių žodžių ir 

frazių, išmoks nacionalinių dainų bei nacionalinių patiekalų receptų, tobulins  darbo kompiuteriu 

įgūdžius ir sukurs ilgalaikę draugystę. Mokiniai su projekto partneriais keisis surinkta medžiaga 

apie jų  krašto kultūrinį paveldą, šventes, tradicijas.  Dalyviai sudarys elektronines knygas, žodynus, 

lankstinukus, pristatančius etnines tradicijas, papročius, dainas, patarles. Bus išleista nacionalinių 

patiekalų knyga „Cookery book“ bei nacionalinių dainų DVD. 

Projekte susipins krašto tradicijos, šventės, istorija, šokis, muzika, užsienio kalbos, 

pilietiškumas. Mokiniai bendraus programa „Skype“, elektroniniu paštu. Kiekvienoje mokykloje 

bus parengti stendai, kuriuose eksponuojama ir nuolat papildoma su projekto veiklomis susijusi 

medžiaga. Vizitų pas projekto partnerius metu bus pristatoma savo krašto kultūra ir tradicijos. 

Projekto dalyviai, grįžę iš vizito, savo mokyklos mokiniams perduos informaciją apie susitikimus ir 

visas veiklas, vykdytas šalyse - projekto dalyvėse.  

PROJEKTO TIKSLAI IR STRATEGIJA  

 Išmokti partnerių kalba pagrindinių žodžių, posakių, patarlių, keletą dainų, gaminti kitų šalių 

kuo įvairesnių nacionalinių patiekalų; 

 Praplėsti mokinių ir mokytojų žinias bei supratimą apie Europos kultūrų įvairovę, vertingumą, 

paveldą; 

 Plėtoti domėjimąsi kitų tautų etninėmis tradicijomis; 

 Skatinti toleranciją bei pagarbą kitoms tautoms ir kultūroms; 

 Stiprinti užsienio kalbų mokymosi motyvaciją;  

 Ugdyti suvokimą, kad mokymasis yra ilgalaikė investicija; 

 Suteikti jauniems žmonėms galimybę užmegzti tarptautines pažintis; 

 Padėti mokiniams įgyti pagrindinių gyvenimo įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų 

asmeniniam tobulėjimui tampant aktyviu Europos piliečiu; 



 

 

 Gerinti mokinių ir mokytojų anglų kalbos bei informacinių komunikacinių technologijų žinių 

lygį; 

 Mažinti elgesio problemų; 

 Skatinti bendrauti ir bendradarbiauti, kartu dirbti ir žaisti; 

 Padėti mokiniams ugdyti gebėjimų dirbti komandoje; 

 Atrasti šalių kultūrinius skirtumus ir panašumus; 

 Siekiant projekto tikslų, plėtoti socialinius ir bendravimo įgūdžius; 

 Palengvinti mokinių iš socialiai remtinų šeimų įsitraukimą į veiklą. 

LAUKIAMI REZULTATAI 

Mokiniai ir mokytojai: 

 pagerins anglų kalbos žinias; 

 pagilins žinias apie partnerinių mokyklų  šalis bei tradicijas; 

 pagerės kalbų ir kitų dalykų mokymo(-si) motyvacija; 

 sustiprins pasitikėjimą savimi ir atsakomybės jausmą; 

 padės pasiekti mokymosi tikslus ir aktyviai dalyvauti mokymosi veikloje; 

 turės galimybę pristatyti ir įgyvendinti savo idėjas; 

 pradės labiau domėtis įvairiais dalykais, taps smalsesni; 

 gerbs ir vertins kitas kultūras; 

 įgis komandinio darbo įgūdžių ir tobulins socialinius įgūdžius; 

 taps kūrybiškesni; 

 pagerins informacinių komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžius; 

 galės pristatyti savo darbus mokyklai ir vietos bendruomenei; 

 ugdysis užduočių sprendimo ir veiklos planavimo įgūdžius; 

 įgis projektinio darbo įgūdžių; 

 praplės asmeninių santykių ratą. 

Mokykla: 

 turės galimybę įnešti naujų idėjų į  ugdymo procesą; 

 galės pasisemti idėjų iš partnerinių mokyklų gyvenimo bei jų valdymo; 

 turės galimybę atnaujinti  kalbų mokymo strategijas; 

 sustiprins bendradarbiavimą tarp mokyklos mokytojų; 

 bus išgarsinta tarptautiniame lygmenyje. 

Bendruomenė: 

 tėvai galės didžiuotis savo vaikų pasiekimais; 

 sustiprins bendradarbiavimą su vietinėmis organizacijomis; 

 tėvai pradės artimiau bendradarbiauti su mokykla. 
 

 

 

 


