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programos pirmo pagrindinio veiksmo KA1 

"Mobilumas mokymosi tikslais"

projektas

Auginkime mokyklą!

Projekto vykdytojas: Kauno Valdorfo mokykla, VšĮ

Projekto trukmė: nuo 2016-06-01 iki 2017-05-31
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Projekto tikslas: 
sudaryti sąlygas pedagoginiam ir 
administraciniam personalui, atsakingam už 
ugdymą, įgyti/lavinti profesines mokytojo 
kompetencijas (pedagogines, dalykines ir 
bendrąsias), reikalingas ruošiant ir įgyvendinant 
kokybiškas 9-12 kl. mokinių ugdymo programas.
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Uždaviniai:

1. Dalyvauti pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose, atitinkančiuose šias mokslo sritis:

Humanitariniai (kalbos), humanitariniai – 
socialiniai, gamtos mokslai ir menai;

2. Užmegzti kontaktus su užsienio organizacijų, 
kuriose mokyklos mokiniai galėtų atlikti praktikas, 
atstovais.
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Pagrindinės projekto veiklos -

mobilumai, tai yra kelionės, skirtos ugdytis 
pedagoginio ir administracinio personalo 
atstovams, siekiant plėtoti profesines 
kompetencijas.
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I mobilumas

5 dienų trukmės (2016-10-17 - 2016-10-21) 
Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai 
"Vokiečių kalbos savaitė" (Berlyne, Vokietija). 

Vyko 2 mokytojos:

Aušra Norvaišienė

Ieva Lideikytė-Milaknienė

Projekto metu įgyvendinti mobilumai:
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II mobilumas

6 dienų trukmės (2016-10-30 – 2016-11-04) 
Valdorfo mokytojų  kvalifikacijos kėlimo kursai 
"Anglų kalbos savaitė" (Altenberge, Vokietija). 

Vyko 2 mokytojos:

Kristina Pačėsienė

Eglė Kriaučiūnienė
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III mobilumas
7 dienų trukmės (2017-04-07 – 2014-04-13) 
Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai "9th 
International Refresher Course Week"(Kasselyje, 
Vokietija). Vyko 3 mokytojai ir 1 administracijos 
darbuotojas:

Rimas Žukas

Miglena Perminienė

Jolita Urlakienė

Vilma Šlentnerienė
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Projekto rezultatai:

• patobulintos 7 pedagogų ir 1 administracinio 
personalo kompetencijos, reikalingos 
įgyvendinant ugdymą vyresnėse klasėse;

• parengtos ir Mokytojų kolegijai pristatytos 7 
metodinės rekomendacijos; 
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Metodinės rekomendacijos, skirtos 
rengti ir įgyvendinti 9-12 kl. ugdymo 

programas:
• vokiečių kalbos (2 vnt. rekomendacijų);
• anglų kalbos (2 vnt. rekomendacijų);
• istorijos (1 vnt. Rekomendacijų);
• chemijos (1 vnt. rekomendacijų); 
• muzikos (1 vnt. rekomendacijų).

Papildomai projekto metu buvo parengtos metodinės rekomendacijos, 
apimančios keletos disciplinų - menų ir technologijų, kūno kultūros 
mokymo, gimtosios ir užsienio kalbų - programas.
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Projekto viešinimo darbai:

1 informacinis pranešimas apie gautą finansavimą;

1 informacinis pranešimas apie I ir II mobilumų 
rezultatus  mokyklos puslapyje valdorfas.org  bei 
facebook paskyroje bei 1 informacinis straipsnis 
Erasmus+ dalyvių rezultatų portale;

1 informacinis pranešimas apie III mobilumą 
mokyklos puslapyje valdorfas.org bei mokyklos FB 
paskyroje; 
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7 metodinių rekomendacijų pristatymas mokytojų 
kolegijoje.

1 informacinis pristatymas mokyklos bendruomenei 
(vykdoma šiuo metu      ). 

Partnerystėms reikalingi mokytojų kontaktai 
patalpinti eTwinning sistemoje.
Papildomai įgyvendintas informacinis pranešimas "Fenomenologinis 
chemijos mokymas Valdorfo mokyklose" chemijos mokytojams skirtoje 
konferencijoje. 

Viešinimo darbai (tęsinys)



 2015-07-27 12

Projekto biudžetas

Viso 15 232.00 €. Iš jų: 

2200.00 skirta kelionės išlaidoms; 

6732.00 – pragyvenimui; 

3500.00 –  kurso dalyvių registracijai; 

likutis 2800 – mobilumų organizavimo išlaidoms 
(mokymo priemonėms, biuro reikmenims įsigyti ir 
administravimo išlaidoms padengti).
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Projektas "Auginkime mokyklą!" 

(Nr. 2016-1- LT01-KA101- 023068) finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 

naudojimą.

Metamorfozės tema biologijoje. 2017, Kassel
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