
 

 

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA 

ERASMUS+ PLANO TIKSLAI 2021-2022 m. 

 

1. Tarptautinio  bendradarbiavimo plėtojimas 

Plėtojama partnerystė su frankofoniškomis  mokyklomis ir kitomis ES šalių švietimo įstaigomis, 

skatinant atvirumą ir tarpkultūrinę kompetenciją. 

 Frankofoninių klasių mainai. Siekiant užtikrinti ankstesnių Erasmus projektų tvarumą bus 

stiprinamos mokinių ir mokytojų prancūzų kalbos kompetencijos, diegiami nauji metodai.  

Mokytojai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo veiklose, tarptautiniuose renginiuose, mokiniai 

įgyvendins klasių, mokinių mainų projektus, mokytojai ir mokiniai dalyvaus programos eTwinning 

veiklose.  

Mobilumo veiklos skatins daugiau mokytojų įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą, dėl to didės 

vykdomų tarptautinių renginių ir projektų skaičius ir kokybė mokykloje, kils mokinių ir mokytojų 

užsienio kalbų lygis.  

 Darbo stebėjimas. 

  Klasių mainai 

2. Laimingos mokyklos  modelio, apimančio palankų psichologinį klimatą, saugią ir 

sveiką ugdymosi aplinką, stiprias socialines ir emocines kompetencijas, sukūrimas. 

Saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka, palankus psichologinis klimatas Mokykla ir toliau sieks tobulėti 

šioje srityje, dalintis gerąja patirtimi ir vykdyti bendrus projektus su mokyklomis, susipažinti su 

užsienio šalių gerosiomis praktikomis,  

Bus parengtas laimingos klasės modelis, kuris vėliau bus diegiamas visoje mokykloje. Taikant šį 

metodą mokytojai gebės kurti mokymosi turinį, atskleidžiantį mokinių stipriąsias įgimtas ir įgytas 

savybes, orientuojant jas į motyvaciją ir pozityvumą akademiniams dalykams bei padės atsiskleisti 

mokinių gebėjimams saugioje ir patikimoje aplinkoje. 

 Mokyklos administracija ir pedagogų komanda vyks į ES mokyklas perimti gerąją patirtį kuriant 

bendruomenės pozityvią psichosocialinę aplinką 

Darbo stebėjimas 

 

3. Inžinerija ir STEAM : 

Taikomi aktyvūs, inovatyvūs mokymo metodai skatinantys vaikų susidomėjimą tiksliais mokslais. 

Mokiniai įgyvendina tarpautinius inžinerinės krypties projektus. 

Patobulinta mokinių atliekamų kūrybinių inžinerinių projektų metodika.  



Pritaikyta partnerinių šalių mokinių STEAM kompetencijų pažangos vertinimo būdai. 

Iki 2024m.  sukurtas modelį mokinių Inžinerinės kompetencijos pažangos stebėjimui ir vertinimui 

 

Darbo stebėjimas 

Klasių mainai. 

 

1. Collège Anatole France dans la ville de Montataire, dans le département de l'Oise. Mokytoja 

Sihame Cornetet  sihamecornetet@gmail.com 

 

http://anatole-france.clg.ac-amiens.fr/ 

 

2. Mgr. Jiřina Juříčková, MBA 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jaykové zkoušky Zlín 

nám. T.G.Masaryka 2734, Zlín 76001 

mob. 603 159 317 

email: jurickova@gjszlin.cz 

web: www.gjszlin.cz 

 

3. Jose Maria Almudéver Alemany  josemariaalmudever@montesion.es 

http://www.montesion.es  10 km from Valencia 

 

 

Susirašinėjimas: 

We are an accredited Erasmus+ school on the East coast of Spain, near Valencia city. We are very 

experienced in Erasmus+ projects and students exchanges. Our students age range is 11-18 and our 

school is located only 10 km from Valencia city and Valencia airport. 

 

We are currently coordinating three KA229 projects and we have other three ongoing projects (a 

KA229 project as a partner , a KA101 for staff training, and a KA201 with a Greek Association and 

other 4 schools which main topic is STEM). 

 

Regarding our Erasmus+ plan objectives, they are: 

1) To improve our students and teachers language skills. 

2) To boost the use (and not abuse) of ICT applied to new innovative teaching metodologies. 

3) To consolidate the cooperative learning methodology as an important trait of our school. 

 

We are interested in bidirectional students exchanges and job shadowing periods with accredited 

schools where ICT plays an important role in daily classes to apply for the KA121 open call, which 

deadline is the next 11th of May. 

 

We would also be happy to host your teachers for a job shadowing at the same time your students 

are in our school or during other periods if you need it.  

We can offer 3D Printing workshops, creation of 360º virtual tours, CLIL lessons, … for teachers 
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during the job shadowing.  

 

Our Erasmus plus webpage: 

http://erasmus.montesion.es/  

 

Our last project  

WINGS (Wellbeing Improvement for New Generations at Schools) web page: 

http://wings.montesion.es/  

 

Our school webpage:  

http://www.montesion.es  

 

If you are interested in our mutual cooperation, don't hesitate to write me to: 

 

josemariaalmudever@montesion.es 

 

Best regards, 

 

José María Almudéver 

Erasmus+ Coordinator 
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