„Mes esame ateities piliečiai“
Mūsų mokykla įsijungė į naują tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Mes esame ateities
piliečiai“, kuris startavo šių metų spalio mėnesį. Tai mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas
mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos
darbuotojams.
Šio projekto eigoje suteikiamos sąlygos mokytojams dalintis informacija ir patirtimi,
profesiškai tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio šalių mokyklomis. Tačiau pabrėžtina,
kad pirmą kartą mūsų mokyklos istorijoje mokiniai turės galimybę aplankyti užsienio mokyklas,
pagyventi šeimose ir tokiu būdu plėsti savo asmenines bei mokymosi kompetencijas, ugdytis
toleranciją skirtingoms kultūroms ir gyvenimo būdui, suvokti save ne tik kaip savo tautos atstovą bet
ir kaip Europos pilietį.
Taigi mokydamiesi pilietiškumo, tarpkultūrinio dialogo, pasitelkę kūrybingumą ir
inovacijas pradedam kelionę po Europą ieškodami atsakymų: „Kas aš esu?“, „Koks aš būsiu Europos
pilietis“...
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Projekto pavadinimas: “We are the citizens of the future“ („Mes esame ateities piliečiai“)
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partnerysčių projektas
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Projekto pabaiga: 2021-09-31
Projekto koordinatorius: Istituto Comprensivo Ippolito Nievo, Italy
Projekto partneriai:




Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Lietuva
Scoala Gimnaziala Petru Rares, Rumunija
College Duplessis Deville Faucogney, Prancūzija

Projekto tikslas:


pilietiškumo ugdymas artimoje aplinkoje ir visuomenėje bei Europos mastu, aktyvus
dalyvavimas socialiniuose pokyčiuose ir socialinių vertybių ugdymas.

Projekto uždaviniai:


įgyti socialinių, pilietinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, ugdytis demokratines vertybes,
socialinę įtrauktį, nediskriminavimą ir aktyvų pilietiškumą;



lavinti jaunuolių kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis;



skatinti nepalankioje socialinėje padėtyje esančių jaunų žmonių mokymąsi;



taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kuriuose mokiniai atlieka pagrindinį vaidmenį
(projektai, debatai, mokymasis bendradarbiaujant);



skatinti kultūrų dialogą didinant galimybes mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant
internetu;



suteikti projekto partnerėms - mokykloms galimybę plėtoti ir stiprinti tarpusavio ryšius,
gebėjimą veikti tarptautiniu lygmeniu, dalintis gerąja patirtimi;



tobulinti anglų kalbos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius tinkamai naudojant IKT
priemones bendraujant su partneriais.

Projekto tikslinės grupės: 12-14 m. mokiniai ir mokytojai
Rezultatai:


visų projekto partnerių bendrai sukurtas dokumentinis filmas „Aš esu Europos pilietis“;



kiekvienoje partnerių mokykloje įsteigtas mokinių komitetas, kuris popamokinėje veikloje
skatintų kultūros propagavimą ir socialinės paramos iniciatyvas;



Twinspace platformoje viešinti sukurtą elektroninę metodinę priemonę „Inovatyvūs
mokymo(si) metodai, ugdantys pilietinius ir socialinius įgūdžius“.

Poveikis:


pagerės mokinių kalbiniai, skaitmeninio raštingumo ir pilietiškumo įgūdžiai;



sumažės mokinių, nebaigusių mokyklos, skaičius ir 0,5% padidės naujų mokinių skaičius;



ugdymo procese taikomi inovatyvūs mokymo metodai ir būdai, įgyti projekto metu,
paskatins mokinius aktyviai dalyvauti pilietiniame ir socialiniame gyvenime;



pilietiškumo ugdymas bus integruotas į ugdymo procesą.

Mokyklų mainų vizitai:





Lietuva, 2020 m. kovo mėn.
Prancūzija, 2020 m. spalio mėn.
Rumunija, 2021 m. vasario mėn
Italija 2021 m. gegužės mėn.

Dotacija:
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 30.156,00 EUR
Projekto koordinatorė: Inga Šimonytė

