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Bendrasis tyrimo tikslas
Rasti ir pasimokyti iš ERASMUS+ KA1 veiksmo
projektų gerosios praktikos, keliant mobilumo
mokymosi tikslais programos įgyvendinimo
kokybę.

Tyrimo uždaviniai (1)
1.

2.

3.

Atskleisti mokytojų profesinio tobulinimosi,
dalyvaujant ERASMUS+ KA1 mobilumo veiklose,
situaciją.
Įvertinti ERASMUS+ KA1 mobilumo pripažinimą ir
poveikį mokyklos bendruomenei, atskleidžiant
pedagogų profesinio tobulinimosi vizitų rezultatų
paveikumą mokinių mokymosi pasiekimams bei
atitiktį mokyklos strateginiams siekiams.
Atskleisti mobilumo veiklose dalyvavusių pedagogų
lyderystę mokymuisi.

Tyrimo uždaviniai (2)
4. Identifikuoti mokyklos vadovų nuostatas, palaikant
ERASMUS+ KA1 projekto inicijuotą kaitą.
5. Įvertinti ERASMUS+ KA1 mobilumo veiklų atitiktį
strateginiams mokyklos siekiams, identifikuojant
gerąsias perkeltinas mokyklų patirtis, didinančias
mokyklų patrauklumą, mokinių
mokymosi
motyvaciją ir pasiekimus, stiprinančias europinę
mokyklų vystymosi dimensiją.

TEORINIS TYRIMO MODELIS

Tyrimo nuostatos
ES politika
ERASMUS +
programos
strateginiai
siekiai

Teoriniai konceptai
• mokytojų profesinis
tobulinimasis
• tarptautiškumo dimensija
švietime
• lyderystė mokymuisi
• profesinio tobulinimosi
vertinimas ir pripažinimas
• strateginis personalo
valdymas

ERASMUS+ programos
tikslas
• paremiant veiklas švietimo, mokymo, jaunimo ir
sporto srityse, padėti prisitaikyti prie socialinių,
ekonominių pokyčių, sukurti sąlygas efektyviau
spręsti problemas, su kuriomis iki šio
dešimtmečio pabaigos susidurs visa Europa.

Tikėtini mobilumo
rezultatai (1)

• aukštesnė kompetencija, susijusi su profesiniu veiklos
profiliu;
• geresnis skirtingų šalių švietimo, mokymo praktikos,
politikos ir sistemų supratimas;
• geresnis gebėjimas skatinti pokyčius, siekiant
modernizuoti ir atverti švietimo organizacijas
tarptautinei besimokančiųjų bendruomenei;
• geresnė moksleiviams skirto darbo ir veiklos kokybė;
• geresnis socialinės, kalbų ir kultūrų įvairovės
supratimas ir gebėjimas tinkamai į ją atsižvelgti;

Tikėtini mobilumo
rezultatai (2)
• geresnis gebėjimas atsižvelgti į palankių sąlygų
neturinčių besimokančių asmenų poreikius;
• didesnė parama besimokančių asmenų mobilumo
veiklai ir jos skatinimas;
• didesnės profesinio tobulėjimo ir karjeros raidos
galimybės;
• geresnės užsienio kalbos(-ų) žinios;
• didesnė motyvacija ir pasitenkinimas kasdieniame
darbe.

Profesinio tobulinimosi
vertinimo nuostatos
Pagrindiniai profesinio tobulinimosi vertinimo lygmenys
• Dalyvių reakcija
• Dalyvių išmokimas
• Organizacijos parama ir kaita
• Dalyvių naujų žinių ir įgūdžių panaudojimas
• Mokinių mokymosi rezultatai
(Guskey, 2002)

Lyderystė švietime
• Lyderystė - procesas, kryptingai mobilizuojantis
asmenų mąstymą, tikėjimą ir elgseną organizacijos
tikslų įgyvendinimui.
• Lyderystė - grupinis procesas, kuriame gali dalyvauti
skirtingus vaidmenis ir skirtingas funkcijas atliekantys
asmenys.
• Mokytojas lyderis inicijuoja ir palaiko ugdymą
gerinančią strateginę intervenciją, pasidalydamas
iniciatyvomis, į sisteminį bendradarbiavimą
įtraukdamas kolegas, mokinius, kitus mokyklos kaita
suinteresuotus asmenis.

Mokyklos kultūra ir
tarptautiškumas
• Tarptautiškas mokytojas yra tas, kuris skatina mokinius
ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdo
mokinių poreikį domėtis ir pažinti kitų kultūrų žmones,
suvokiant ir vertinant savo kultūrinį identitetą.
• Tarptautiškumo dimensija (mokytojo požiūris,
užsienio kalbos mokėjimo lygis, bendradarbiavimas
su užsienio partneriais, tarptautiškumo dimensijos
integravimas į ugdymo veiklas) šiame tyrime yra
traktuojama kaip svarbus kriterijus, vertinant
mokytojo profesinio tobulinimosi indėlį ir tvarumą.

MOKYKLOS
VADOVAS

Mokyklos kultūra
Žinios ir veikla

TURINIO
ypatybės

PROCESO
kintamieji

KONTEKSTO ypatybės

Profesinio tobulinimosi
KOKYBĖ

Mokymo planavimo,
organizavimo, mokymo ir
mokymosi
SISTEMA

MOBILUME DALYVAUJANTYS
PEDAGOGAI

Žinios
Dalijimosi žiniomis praktika
Lyderystė

PASEKMĖS-MOKINIŲ
MOKYMOSI PAŽANGA

MOBILUME NEDALYVAUJANTYS
PEDAGOGAI
Profesinės bendruomenės

Mokyklos kultūra
Žinios ir veikla

TĖVAI
Žinios ir veikla

MOKINIAI
Žinios ir veikla

TYRIMO STRATEGIJA

Metodų trianguliacija
Kokybiniai tyrimo metodai
– sutelktosios diskusijos grupės
– giluminiai interviu
– dokumentų analizė

Kiekybiniai tyrimo metodai
– apklausa raštu

Duomenų analizės metodai
– aprašomoji ir daugiamatė statistinė analizė
– indukcinė ir dedukcinė turinio analizė

Tyrimo etapai ir imtys
• ERASMUS+ KA1 projekto 31 paraiškos analizė: atskleista, kaip
mokyklos supranta europinę plėtrą savo veiklos realybėje.
• Mokyklų apklausa raštu: įvertintas profesinio tobulinimosi
vizitų pripažinimas; jų rezultatų ir pokyčių tvarumas 32
mokyklose.
• Mokyklų vadovų diskusijos grupės (14 vadovų): įvertintos
institucinės mobilumo pripažinimo formos, atskleistos
mokyklos paramos, užtikrinant ERASMUS+ KA1 mobilumo
indėlį ir tvarumą, patirtys.
• Diskusijos grupės su 24 mobilumo vizituose dalyvavusiais
pedagogais: nustatyta naudos, susijusios su jų profesiniu
tobulėjimu, dermė su mokyklos strateginiais siekiais, sklaidos
rezultatai.

TYRIMO INSTRUMENTAI

Klausimynas projekte
dalyvavusiems pedagogams
Diagnostinis blokas

Turinys

Respondento profesiniai požymiai ir
projekte dalyvaujančios mokyklos
charakteristikos

Respondento pareigos; darbo mokykloje stažas; ugdymo pakopa, kurioje
dirbama; mokyklos dydis; vietovės, kurioje yra mokykla, tipas; pareigos
ERASMUS+ KA1 projekte; profesinio tobulinimosi užsienyje patirtis.

Bendras ERASMUS+ KA1 veiksmo
projekto įgyvendinimo vertinimas

Projekto administravimo nacionaliniu mastu vertinimas (informacijos
sklaida, fondo parama mokyklai, paraiškos rengimas, projektų
finansavimo skaidrumas);profesinio tobulinimosi formų užsienyje
pasirinkimas; pasirengimas vizitui;bendras pasitenkinimas profesinio
tobulinimosi užsienyje vizitu.
Bendrųjų ir profesinių kompetencijų pokyčiai; mokyklos kultūros,
ugdymo turinio ir mokymo(si) pokyčiai

ERASMUS+ KA1 projekto inicijuotų
pokyčių mokykloje vertinimas

Vizituose įgytų žinių sklaida ir projekto
dalyvių lyderystė
Mokyklos aplinkos palankumas
projekto idėjų įgyvendinimui

Vizituose įgytų žinių sklaida mokyklos viduje ir išorėje; dalyvių lyderystė
siekiant projekto rezultatų.
Mokyklos vadovo palaikymas, kolegų palaikymas.

Klausimynas vizituose
nedalyvavusiems pedagogams
Diagnostinis blokas

Turinys

Respondento profesiniai požymiai ir Respondento pareigos; darbo mokykloje stažas; ugdymo
projekte dalyvaujančios mokyklos pakopa, kurioje dirba; mokyklos dydis; vietovės, kurioje yra
charakteristikos
mokykla, tipas.

ERASMUS+ KA1projektų
įgyvendinimo rezultatų pripažinimas

Mokyklos kultūros, ugdymo turinio ir mokymo(si) pokyčiai.

Vizituose įgytų žinių sklaida ir jų Žinių sklaida mokyklos viduje ir išorėje; lyderystė siekiant
dalyvių lyderystė
projekto rezultatų.
Mokyklos
aplinkos
palankumas Mokyklos vadovo palaikymas, kolegų palaikymas.
projekto idėjų įgyvendinimui

Klausimynai mokiniams ir jų
tėvams
Diagnostinis blokas
Projekte dalyvaujančios mokyklos charakteristikos

Klausimynas
mokiniams

Klausimynas
tėvams

Turinys
Mokyklos dydis; vietovės, kurioje yra
mokykla, tipas
Mokinių lūkesčiai dėl pedagogo
Užsienio kalbos mokėjimas; gebėjimas
profesiniųkompetencijų
taikyti IKT; užduočių užsienio kalba
integravimas kitų dalykų pamokose;
mokytojų atvirumas ir tolerancija kitoms
kultūroms; tarptautinis bendradarbiavimas.
Pedagogo veiklos pokyčiai, grįžus iš Dalijimasis įspūdžiais; užsienio kalbos
profesinio tobulinimo vizitų užsienyje
integravimas į dalyko pamokas; mokymosi
motyvavimas;
išmaniųjų
technologijų
naudojimas ugdymo procese; mokinių
tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas.
Tėvų įtraukimas į mokyklos tarptautinius Informacijos apie projektus sklaida; tėvų
projektus
įtraukimas; mokyklos tarptautiškumo siekių
vertinimas.
Nuostatos dėl tarptautinių projektų naudos Nuostatos dėl mokyklos tarptautiškumo;
mokyklai
nuostatos
dėl
mokytojų
profesinės
kvalifikacijos kėlimo vizitų užsienyje
naudingumo.

Sutelktųjų diskusijų temos
• Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje vizitų
organizavimo iššūkiai ir naudos
• Mobilumo vizitų rezultatų sklaida mokyklos
viduje ir išorėje
• Projekto rezultatų tvarumo ir mokyklos
strateginių pokyčių sąsajos: poveikis mokinių
mokymosi pasiekimams

Atvejų analizės loginė
schema
Interviu su mokyklos/
konsorciumo vadovu
Mobilumo vizituose užsienyje
dalyvavusių mokytojų grupė
Mobilumo vizituose
nedalyvavusių mokytojų grupė
Strateginių mokyklos dokumentų
analizė
Anketinės apklausos duomenų
analizė

Mobilumo vizito
organizavimas

Naujų žinių ir
kompetencijų
taikymas ir
sklaida

Rezultatai ir
pasekmės

PROJEKTO
SĖKMĖS
VEIKSNIAI
IR PROBLEMOS

ERASMUS+ KA1 PROJEKTO
PARAIŠKŲ ANALIZĖS REZULTATAI

Pagal paraiškų analizes išsiskiria 3
mokyklų grupės
• mokyklos, kurios turi aiškią ugdymo filosofiją ir strateginę
kryptį: mobilumą jos laiko priemone, padedančia ją
įgyvendinti (8 iš analizuoto 31 atvejo);
• mokyklos, kurios ieško savo strateginės krypties, stiprina jai
reikalingas pasirinktas mokytojų kompetencijas (19 iš
analizuoto 31 atvejo): mobilumas – tai bandymas „išeiti“ į
naują kokybę, rasti savo išskirtinumą;
• mokyklos, kurios žengia pirmuosius žingsnius atsiveriant ir
pažįstant savo ir kitų galimybes (4 iš analizuoto 31 atvejo).

Dominuojančios
tendencijos (1)
• Dažniausiai projekto paraiškose europinės dimensijos plėtra
mokyklose suprantama ir planuojama stiprinti individo
lygmeniu– kaip mokytojo / vadovo tarpkultūrinių ir
profesinių kompetencijų plėtotė.
• mokyklos mažai skiria dėmesio mobilumo vizitų rezultatų
pritaikymo poveikio mokinių mokymosi pasiekimams analizei
ir vertinimui: tik 3 iš analizuoto 31 atvejo planuojamas
poveikio mokiniams, jų mokymosi pasiekimų kaitos
vertinimas, kuris, tyrėjų požiūriu, yra reikšmingas kaip
projekto rezultatų tvarumo sąlyga.

Dominuojančios
tendencijos (2)
• Mokyklų paraiškose dominuoja mokytojų bendrųjų
kompetencijų ugdymo / tobulinimo poreikis (55 proc. visų
paraiškų atvejų).
• Mokykloms aktualiausias ugdymo turinio (ugdymo metodų ir
strategijų) įgyvendinimo (90 proc. paraiškų atvejų) ir užsienio
(anglų) kalbos (86 proc. paraiškų atvejų) kompetencijų
tobulinimas.
• Mažiausiai išreikštas mokinių pažangos vertinimo
kompetencijos poreikis (10 proc. paraiškų atvejų), kas leidžia
prognozuoti nepakankamas tiesiogines mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo užsienyje sąsajas su mokinių
mokymosi pasiekimais ir pažanga.

MOKYKLŲ APKLAUSOS ANALIZĖS
REZULTATAI

Kiekybinio tyrimo imtis
• 218 mobilumo vizituose dalyvavusių pedagogų
• 282 mobilumo vizituose nedalyvavę pedagogai
(vidutiniškai 9 kiekvienoje mokykloje)
• 549 vyresnių klasių mokiniai (vidutiniškai 17
kiekvienoje mokykloje)
• 231 tėvas (vidutiniškai 7 kiekvienoje mokykloje)

ERASMUS+ KA1 pedagogų mobilumo vizitų rezultatų
priklausomybė nuo mokymosi formos
(N=218, vidurkis skalėje nuo 1 iki 5)
Kvalifikacijos tobulinimo forma

Geriau pažįstu ir suprantu kitas kultūras*
Praplėčiau savo žinias ir supratimą apie kitos šalies švietimo
sistemą**
Patobulinau IKT taikymo ugdymo procese gebėjimus**
Patobulinau klasės valdymo įgūdžius.*
Užmezgiau ryšius su kolegomis iš kitų šalių
Išmokau naujų mokymo metodų*
Patobulinau užsienio kalbos mokėjimą
Pagilinau žinias, kaip dirbti su išskirtinių mokymosi poreikių
turinčiais mokiniais
Įgijau patirties dirbti su kitų kultūrų žmonėmis
Tapau atviresnis pokyčiams ir inovacijoms**
Gavau stimulą keisti savo mokymo stilių

Šešėliavimas
N=20

Kursai
N=187

Kursai ir
šešėliavimas
N=28

4,47
4,74

4,48
4,46

4,79
4,89

2,89
3,00
4,05
3,78
4,00
3,74

3,73
3,50
4,25
4,38
4,29
3,56

4,14
3,57
4,36
4,39
4,50
3,71

4,11
4,74
3,83

4,13
4,34
4,14

4,04
4,75
4,36

ERASMUS+ KA1 mobilumo vizitų sąlygoti mokytojo
kompetencijų pokyčiai (N=218)

Praplėčiau savo žinias ir supratimą apie kitos šalies švietimo sistemą

60%

Geriau pažįstu ir suprantu kitas kultūras

34%

58%

Tapau atviresnis/-ė pokyčiams ir inovacijoms

50%

Patobulinau užsienio kalbos mokėjimą

50%

Išmokau naujų mokymo metodų

36%

44%

Gavau stimulą keisti savo mokymo stilių

36%

43%

26%

Visiškai sutinku

Sutinku

10%

20%

Nei sutinku, nei nesutinku

30%

Nesutinku

50%

60%

Visiškai nesutinku

70%

0%
8%
8%

42%
40%

5%

20%

37%

36%

3%

15%

31%

37%

12%
0%

13%

33%

17%

5%
8% 2%

41%

36%

Patobulinau klasės valdymo įgūdžius

12%

44%

Įgijau patirties dirbti su kitų kultūrų žmonėmis

Pagilinau žinias, kaip dirbti su išskirtinių mokymosi poreikių turinčias mokiniais

6% 0%

33%

43%

Patobulinau IKT taikymo ugdymo procese gebėjimus

6% 0%

43%

45%

Užmezgiau ryšius su kolegomis iš kitų šalių

6%0%

9%
80%

90%

100%

ERASMUS+ KA1 pedagogų mobilumo projektų poveikis
mokyklai. Vizituose dalyvavusių
pedagogų nuomonė (N=218)
Projekto idėjos prisideda prie mokyklos strategijos įgyvendinimo

34%

Pradedami taikyti nauji mokinių mokymosi metodai

31%

Daugėja tolerancijos ir atvirumo

27%

Pamokose mokiniai kūrybiškiau ir aktyviau dirba

26%

Daugiau diskutuojama apie mokyklos tarptautiškumo idėją

25%

Keičiasi ugdymo proceso organizavimas (didesnė dalykų integracija, mokymasis už
mokyklos ribų ir pan.)

18%

Auga mokinių mokymosi motyvacija

17%

Keičiasi ugdymo turinys

11%

Gerėja mokinių mokymosi rezultatai

10%

Sutinku

10% 0%

58%

15%

58%

52%

0%

21%

60%

2%

15%

52%

1%

29%

59%

1%

23%

49%

46%

10%

0%

17%

33%

Projekto veiklos neigiamai paveikė mokyklos tvarką 3% 5% 2%
0%

8% 1%

60%

24%

Keičiasi mokyklos vertybės ir kultūra

Visiškai sutinku

57%

1%

7%

43%

1%

28%
20%

Nei sutinku, nei nesutinku

30%
Nesutinku

40%

50%

60%

Visiškai nesutinku

70%

80%

90%

100%

Pedagogų tarptautiškumo kompetencijų poreikis. Mokinių
nuomonė (N=549)
Organizuotų mokinių išvykas į kitų šalių mokyklas

62%

Būtų atviri ir tolerantiški kitokiems požiūriams ir kultūroms

56%

Parvežtų įdomių dalyko mokymo idėjų iš užsienio

43%

Gerai mokėtų užsienio kalbą

42%

Pamokoje taikytų IT technologijas

Dalykų pamokose teiktų užduotis, kurioms atlikti reikalinga informacija užsienio kalba

Svarbu

10%
Nesvarbu

16%

41%

24%

46%

20%

30%

40%

Visiškai nesvarbu

27%
50%

60%

70%

80%

5%

5%

19%

48%

4%

6%

23%

54%

21%
0%

15%

48%

24%

5%

11%

45%

26%

Rengtų užduotis, naudodami kitų šalių pavyzdžius

13%

45%

29%

Integruotų dalyko ir užsienio kalbos pamokas

8%

39%

31%

Organizuotų bendrą mokymąsi su kitų šalių mokiniais on-line

6% 3%

45%

37%

Bendradarbiautų su kitų šalių mokytojais

7%

36%

45%

Organizuotų bendrus projektus su kitų šalių mokiniais

Labai svarbu

29%

3%
5%

90%

100%

ERASMUS+ KA1 pedagogų mobilumo projektų idėjų sklaida
mokyklose. Mokyklų, kuriose daugiau nei pusė respondentų,
nedalyvavusių projekte, pastebėjo
sklaidą, dalis, proc. (Nmokyklų=30)
Vizito patirtis pristatė metodiniame būrelyje ar pedagogų tarybos posėdyje

100,0

Talpino medžiagą internete

63,3

Parengė ir vedė seminarą kitų mokyklų mokytojams, vadovams

53,3

Dalinosi įgyta patirtimi su kolegomis vesdami atvirą pamoką (pamokas)

46,7

Viešino projekto naudą žiniasklaidoje

33,3

Skaitė pranešimą mokytojų konferencijoje

30,0

Dalinosi žiniomis su tėvais

26,7

Parengė rekomendacijas ugdymo organizavimo tobulinimui

10,0

Parengė naują mokomąją medžiagą dalyko mokymui

10,0
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Lyderystė įgyvendinant ERASMUS+ KA1 pedagogų
mobilumo projektų idėjas (N=218)
Pamatytus dalykus pritaikau savo tiesioginiame darbe

94%

Mano iniciatyvos prisideda prie mokyklos vertybių ir kultūros puoselėjimo

66%

Uždegu noru taikyti naujoves mainų vizituose nedalyvavusius kolegas

65%

Buriu bendraminčių grupę naujų sumanymų įgyvendinimui

44%

Įtraukiu tėvus į naujovių įgyvendinimą

24%

Planuoju ir organizuoju kitų kolegų mokymąsi

24%

Ieškau paramos ir palaikymo už mokyklos ribų

23%

Mokykloje mažai galimybių pritaikyti vizito metu įgytas žinias

2%
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70%

80%

90%

100%

ERASMUS+ KA1 pedagogų lyderystės raiška mokyklose. Mokyklų,
kuriose daugiau nei pusė respondentų, nedalyvavusių projekte,
pastebėjo lyderystę, dalis, proc. (Nmokyklų=30)

Pamatytus dalykus pritaiko savo tiesioginiame darbe

93,3

Uždega noru taikyti naujoves mainų vizituose nedalyvavusius kolegas

86,7

Savo iniciatyvomis prisideda prie mokyklos vertybių ir kultūros puoselėjimo

83,3

Buria bendraminčių grupes naujų sumanymų įgyvendinimui

60,0

Planuoja ir organizuoja kitų kolegų mokymąsi

26,7

Įtraukia tėvus į naujovių įgyvendinimą

23,3

Ieško paramos ir palaikymo už mokyklos ribų

20,0
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ERASMUS+ KA1 vizitų rezultatų ir veiksnių
sąsajos
Vadovo palaikymas
mokyklos 0,38
vidujemokykos
0,18
viduje

0,13
Dalyvių lyderystė
Pasirengimas vizitui
mokyklos vidujemokykos
viduje

0,45
0,26

Kolegų palaikymas

0,39
0,26

0,14

0,40

Rezultatai
0,84

Mokyklos kultūros pokyčiai

0,69

0,72

Ugdymo turinio pokyčiai

Mokymosi pokyčiai

Tinkamumas. χ2(8)=13,9, p=0,09, CFI=0,99, NFI=0,97, RFI= 0,.91,
RMSEA=0,059.

VADOVŲ IR VIZITUOSE
DALYVAVUSIŲ MOKYTOJŲ
DISKUSIJŲ REZULTATAI

Mokytojų požiūris
• Išskirtinis privalumas – tikslinis mokyklos mokytojų
komandos veiklų rėmimas: Jei iš mokyklos išvažiavę daugiau,
toks branduolys, tu gali pasišnekėti ir generuoti kažką,
kažkokias idėjas, iniciatyvas, ką neši mokytojams, kurie kartu
nevažiavo.
• Neformalus mokytojo profesinio tobulėjimo pripažinimas:
Vizitai užsienyje skatina vaikų pagarbą: mokytojas kažkur
buvo, kažką matė, bendravo, gali papasakoti. Kai yra maža
kaimo mokykla, o mokytojas važiuoja, nori mokytis, tai tėvai
gerbia.
• Ugdymo proceso pokyčiai: Tie metodai, ką sužinai ir išmoksti,
tie liks ir po metų, ir po trijų. Po projekto atsiranda naujos
pamokos, nauji metodai, integracija labai įvairių dalykų.

Mokyklų vadovų vertinimas
• Strateginių mokyklos pokyčių valdymo instrumentas: Vizito
dalyviai turi galimybę tapti savotiškais mokytojais, padėjėjais
administracijos, kai grįžę naują metodą pristato ir į jo
panaudojimą įtraukia kitą mokytoją. Žiūrint į priekį, tai ir
galimybė mokytojams įsitraukti į visos mokyklos strateginį
planavimą.
• Mokyklos pozicionavimas: Projekto įgyvendinimas padeda
išlikti švietimo rinkoje. Tam, kad išliktume, reikia labai aušto
mokinių parengimo, o tam svarbi mokytojų kvalifikacija, kurią
tobulina projektas.
• Papildomos finansavimo galimybės: Mokytojo finansinė
padėtis Lietuvoje neleidžia tobulėti taip, kaip norima. Kartais
mokytojas pats negali užsimokėti už seminarus ir kvalifikacijos
kėlimą užsienyje.

ATVEJŲ ANALIZĖS REZULTATAI
Projektų sėkmės veiksniai

Bendras tarptautiškumo dimensijos stiprinimas:
S.Šalkauskio gimnazija
• Didžiausi dalyvavimo ERASMUS+ KA1 veiksmo projekte
sąlygoti pokyčiai mokyklos lygmeniu pastebimi mokymo
srityje.
SĖKMĖS VEIKSNIAI:
(1) strateginis vadovų požiūris į ugdymo proceso tobulinimo ir
mokyklos tarptautiškumo stiprinimo sąsajas;
(2) kryptingai organizuota ir valdoma kvalifikacijos tobulinimo
užsienyje rezultatų sklaida mokyklos viduje;
(3) efektyvus parvežtų žinių pritaikymas mokytojų, nedalyvavusių
projekte, pamokose.

Gabių mokinių ugdymo tobulinimas, pasinaudojant
kvalifikacijos tobulinimo užsienyje patirtimi:
J.Balčikonio gimnazija
• Mobilumo vizitų veiklose tobulintinos kompetencijos turi
aiškią skėtinę kryptį – gabių mokinių ugdymosi poreikių
tenkinimą.
SĖKMĖS VEIKSNIAI:
(1) aiški įgyvendinto projekto temos sąsaja su mokyklos ugdymo
filosofija ir strateginiais siekiais, susijusiais su mokyklos
išskirtinumu;
(2) mokykloje sukurtos mobilumo vizituose įgytos patirties
perėmimo mechanizmas.

Mokyklų telkimas bendriems švietimo strateginiams
tikslams įgyvendinti: Rokiškio rajono konsorciumas
• Visos ERASMUS+ KA1 veiksmo projekto mobilumo veiklos
orientuotos į mokytojų, dirbančių su tiksline mokinių grupe,
kompetencijų plėtojimą.
SĖKMĖS VEIKSNIAI
Švietimo skyriaus specialisto iniciatyva ir pozicija, siekiant per
projektinę veiklą valdyti rajono švietimo sistemos kokybę:
1) inicijuojant pokyčius mokyklų ugdymo procese;
2) vykdant aktyvią projekto mobilumo vizitų rezultatų sklaidos
priežiūrą;
3) numatant rezultatų tvarumo stebėseną pagal mokyklos
veiklos kokybės vertinimo principus

Besimokančių ikimokyklinių įstaigų
vadovų tinklo kūrimas: Šiaulių rajono
konsorciumas
Pradiniame projekto įgyvendinimo etape galima įžvelgti
šiuos išskirtinius atvejo bruožus:
(1)steigėjo iniciatyvą įgyvendinti nacionalinės švietimo
politikos reikalavimus remiantis tarptautiniu projektu;
(2)švietimo įstaigų, kurioms trūksta potencialo
įgyvendinti didesnius tarptautinius projektus, tikslinės
grupės veikloms sudarymą.

REKOMENDACIJOS

Bendrojo ugdymo mokyklų
vadovams
Projekto rezultatų tvarumui užtikrinti
rekomenduojami vadybiniai sprendimai,
dėmesį sutelkiant į:
1) mokytojų profesinę veiklą pamokoje;
2) kolegialų bendradarbiavimą, stiprinant
tarptautiškumo dimensiją ugdymo procese ir
turinyje, vertinant mokinių pasiekimus.

Bendrojo ugdymo mokyklų
vadovams ir mokytojams
Įsivertinant mokyklos veiklos kokybę, turėtų būti analizuojami
ir vertinami KA1 projekto poveikio ir tvarumo aspektai
mokinių mokymo(si) kokybei ir mokyklos pažangai.
• Mokykloms, įgyvendinusioms KA1 mobilumo projektą,
rekomenduojama į veiklos kokybės įsivertinimo procesą
integruoti projekto rezultatų stebėsenos klausimus:
1) atrandant projekto pasiektų tikslų sąsajas su mokyklos
veiklos rodiklių turiniu;
2) numatant projekto rezultatų palaikymą ir plėtotę mokyklos
veiklos tobulinimo planuose.

Savivaldos lygmens švietimo
politikams ir administratoriams
Savivaldybių, kuriose buvo įgyvendinami KA1
projektai pagal konsorciumo modelį, švietimo
administratoriams rekomenduojama stebėti
projekto poveikį vietos švietimo sistemos
lygmeniu ir sudaryti palankias sąlygas rezultatų
sklaidai projekte nedalyvavusioms mokykloms.

KLAUSIMAI...

ERASMUS+ PROGRAMOS KA1 VEIKSMO
(ASMENŲ MOBILUMO MOKYMOSI TIKSLAIS)
POVEIKIS IR REZULTATŲ TVARUMAS LIETUVOS BENDROJO
UGDYMO MOKYKLOSE
Tyrimo rezultatai
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