
 

 

 

 

PROJEKTO TURINYS 

Projektas akcentuoja tarpkultūrines vertybes tarp trijų mokyklų mokinių ir moky-

tojų iš skirtingų Europos šalių: Lietuvos – šiaurėje, Prancūzijos – vakaruose, Rumuni-

jos – rytuose. Projekto metu kiekvienos mokymo įstaigos projekto dalyviai paruoš visą 

eilę pedagoginės metodinės medžiagos, pristatančios jų regionų turtingą paveldą, tra-

dicijas ir šalies grožį. Projektas skirtas jaunimui, kuris susitikimų metu diskutuos apie 

iškilusias šiuolaikines jaunimo socialines problemas, ieškos bendrų problemų sąsajų, 

savitarpio supratimo tarp partnerių ir bendrų sprendimo būdų. Visa veikla bus vykdoma 

prancūzų kalba šiomis temomis: 

- Jaunimo interesai ir rūpesčiai. 

- Istorinės asmenybės ir įvykiai. 

- Geografinės vietovės: jų mitai ir legendos. 

- Tradicijos: folklorinė muzika ir šokis, regioninė virtuvė. 

Visa veikla bus organizuojama bendradarbiaujant visiems partneriams. Atlikti 

darbai bus apibendrinami ir pateikiami naudojant įvairias IT priemones, multimedia 

bei pristatant darbus raštu. 

PROJEKTO TIKSLAI 

Mūsų projekto siektini tikslai yra: kultūriniai, socialiniai, pedagoginiai ir lingvis-

tiniai. 

1. Socialiniai: paliesti aktualias jaunimą jaudinančias problemas, iškeliant demok-

ratijos, tolerancijos, savitarpio sutarimo vertybes; motyvuoti projekto dalyvius 

gerinti organizacinius gebėjimus. 

2. Kultūriniai: pažinti ir įvertinti šalių partnerių kultūrinius skirtumu, įsisavinti ir 

asimiliuoti mūsų turtingą praeitį ir ją integruoti į europinio identiteto šiuolaikinę 

dabartį. 
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3. Pedagoginiai: pasikeitimų-mainų programos veiklą organizuoti pagal tarpdaly-

kines temas; ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir savarankiškumą, skatinti jų ak-

tyvumą tyrimuose ir sprendimų išvadose; naudoti įvairias IT priemones, ruošiant 

ir perduodant medžiagą bei bendraujant su projekto partneriai. 

4. Lingvistiniai: padrąsinti naudoti prancūzų kalbą praktiškai realiose situacijose 

bendraujant su kitais bendraamžiais. 

Analizuojamos temos bus gvildenamos šiose srityse: 

- Paauglių gyvenimas: jų kasdienybės ir ateities interesai ir rūpesčiai; 

- Istorija: regioną išryškinantys įvykiai ir istorinės asmenybės; 

- Tradicijos: šokiai, muzika ir nacionalinė virtuvė susijusi su šalies šventėmis. 

Mokiniai vykdys tyrimus pagal siūlomas temas dirbdami komandoje. Pasiekę re-

zultatų jie parengs medžiagą, kuria dalinsis su parneriais vizitų metu ir internetu. Pag-

rindiniai projekto darbo metodai bus komunikaciniai ir palyginamieji pradedant išsi-

keltais tikslais ir siekiant atlikti bendrus produktus, kuriuos jie patys įsivertins, lygin-

dami skirtingus kultūrinius, socialinius, istorinius Europos šalių panašumus ir skirtu-

mus. 

  



PROJEKTO EUROPINĖ VERTĖ 

Šio projekto tikslas pažinti šalių partnerių dabartinę realybę ir jų praeitį, įtakojusią 

šias šalis, iškelti aktyvią pilietiškumo ir socialinio bendruomeniškumo poziciją, kurios 

bus projekto prioritetai, skatinant glaudesnį ir aktyvesnį europinį bendradarbiavimą. 

Projekto pridėtinė vertė, pasireiškia šiais aspektais: 

Kultūriniai: mokiniai, dalyvaujantys projekte, yra iš įvairiausių socialinių-kultū-

rinių sluoksnių ir skirtingų lingvistinių vietovių. Veikla numatyta projekto metu leis 

jaunimui susipažinti su tradicijomis turtingais Europos regionais. Susitikimai ir vizitai 

mokyklų partnerių aplinkoje sugriaus visus nežinojimo barjerus ir išties bendravimo ir 

savitarpio supratimo tiltus, priimančius kitus su savo ypatumais. 

Bendravimo: Žinių dalijimasis ir perteikimas prancūzų kalba sustiprins projekto 

dalyvių motyvaciją mokytis šios kalbos ir ugdys jų betarpiško bendravimo įgūdžius. 

Projekto metu užsimezgę draugystės ryšiai tarp dalyvių atvers naujus horizontus jau-

niems žmonėms ateityje. 

Pedagoginiai: Projektas parodo akivaizdžią užsienio kalbų mokymosi vertę. Visi 

numatyti projekto darbai bus vykdomi organizuotai, laikantis tarpdalykiškumo, skati-

nant darbą komandoje ir motyvuojant kūrybiškumą. Veikla projekte padės mokiniams 

siekti atsakomybės besimokant, ugdys jų asmenines savybes, skatins gilinti savo žinias, 

formuos būtiną teisingą požiūrį integruojantis į visuomenę. 

Viso projekto metu bus akcentuojamos europinės vertybės tokios kaip: demokra-

tija, pagarba sau ir kito pripažinimas, pagarba lyčių lygybei, nuovokumas, sąmoningu-

mas. 

Tarpdalykiniai ryšiai tarp trijų šalių projekto dalyvių sustiprins bendruomenišką 

vieningumą ir tvirtą eurobendradarbiavimą, kurio galutinis tikslas, t. y. mūsų projekto 

tikslas, išmokti gerbti save, gerbti kitus, gerbti Europą. 


