
Tarptautinis projektas 

ACTIVE EUROPEAN CITIZEN. 

HELPING CHILDREN TO GROW UP! 

/ AKTYVUS EUROPOS PILIETIS. 

  

 

Projekte dayvavo: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justė Labukienė 

„Saulučių” grupės mokytoja Vilija Pranaitienė  

Projektas vykdytas 2021 – 2022 m.m. 



Projektas „ ACTIVE EUROPEAN 

CITIZEN. HELPING CHILDREN TO 

GROW UP! “  

apdovanotas NACIONALINIU kokybės 

ženkleliu! 

 

 



Programos eTwinning kokybės ženkleliai 

suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius 

projektus programoje eTwinning. 

 Nacionalinis kokybės ženklelis pažymi, kad 

projektas pasiekė tam tikrą kokybės standartą 

mūsų šalyje. 

 



,,Saulučių“ grupė dalyvauja tarptautiniame 
projekte    

Active European Citizen. Helping children to 
grow up! / Aktyvus Europos pilietis. 

 eTwinning platformoje.   

 

Projekto trukmė – nuo 2021 m. rugpjūčio iki 
2022 m. gegužės mėnesio.  

 

Dalyviai – Latvijos, Rumunijos, Graikijos, 
Ispanijos bei Lietuvos pedagogai. 

 

 



 

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visapusiškam 

vaikų ugdymui(si). 

 

Tikėtini rezultatai: 

• Tobulės vaikų socialiniai, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai, tarpkultūrinė ir skaitmeninė 

kompetencija. 

 

 

• Pasitelkus inovatyvius ugdymo metodus, 

veiklų metu bus lavinami vaikų pojūčiai, 

vaizduotė, kūrybiškumas. Vaikai patirs 

sėkmę, džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, 

kaups patirtį. 

 

 



Kokių rezultatų jau pasiekta? 
• Vaikai aktyviai įsitraukia į įvairias kūrybines užduotis, iššūkius. Juos įgyvendina 

bendradarbiaudami, pasitelkdami savo vaizduotę, kūrybiškumą („Iš ko pastatyti 

Tolerancijos miestą?“, „Kaip grupėje sukurti žvaigždynus?“, „Kaip įžiebti 

žibintą?” ir pan.). 

 

 

 

 

 

• Skaitmeninės ir tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas. Dalyvavimas ES 

programavimo savaitėje „Code week”, tiesioginiai susitikimai, kalėdinių 

sveikinimų keitimasis su projekto partneriais bei jų įgyvendintų veiklų vaizdo 

įrašų peržiūra skatina vaikus domėtis išmaniosiomis technologijomis, jų 

galimybėmis bei susipažinti su kitų šalių kultūra (vėliava, kalba, tradicijomis, 

aplinka).  

 

 



Projekto metu įgyvendintos veiklos (1):  
 

• Grupėje nuolat įgyvendinamos įvairios 
veiklos, kurios skatina vaikų aktyvumą, 
susidomėjimą, smalsumą (eksperimentai ir 
bandymai, veiklos prie SMART lentos, 
kūrybinės užduotys ir kt.); 

• Rugsėjo mėnesį dalyvavome tiesioginiame 
internetiniame etwinning renginyje, kurio 
metu susipažinome su projekto partneriais 
„We want to get to know each other“; 

• Bendradarbiaujant su projekto partneriais 
dalyvavavome Europe Code Week 
renginiuose, kurie vyko spalio ir kovo 
mėnesiais; 

• Skaitytas pranešimas projekto partneriams 
nuotolinio seminaro  „IT naudojimas 
projektinėje veikloje” / „Using IT in Project 
Activities„ metu; 

 
 



Projekto metu įgyvendintos veiklos (2):  

 
• Kartu su projekto partneriais dalyvavome 

renginiuose ,,Outdoor classsroom day 

2021“, kuris vyko lapkričio ir gegužės mėn.  

• Dalyvavome renginyje, skirtame paminėti 

Tarptautinę Tolenacijos dieną;  

• Paštu keitėmės kalėdiniais sveikinimo 

atvirukais bei sukūrėme bendrą projekto 

partnerių elektroninę sveikinimų knygą 

„Christmas wishes. Etwinning project“. 

• Sukūrėme bendrą projekto partnerių darbą – 

pristatytmą „How we prepared for the big 

holidays of the year”. 

• Dalyvavome „Saugaus interneto savaitės” 

renginiuose, o vėliau buvo sukurta bendra 

projekto partnerių elektroninė knyga „Safe 

internet day events”. 

 

 



Projekto metu įgyvendintos veiklos (3): 

• Kovo mėnesį inicijavome bendrą projekto 

partnerių veiklą skirtą Pasaulinei Žemės 

dienai paminėti. 

• Prie siūlomų veiklų ir iššūkių prisijungė 6 

projekto partneriai iš Lietuvos ir Graikijos. 

• Po veiklų parengėme bendrą projekto 

partnerių įgyvendintų veiklų vaizdo įrašą, 

kuriame apibendrinome kaip projekto 

partneriai paminėjo Žemės dieną.  



Projekto metu įgyvendintos veiklos (4): 

• Balandžio mėnesį organizavome bendrą 

tiesioginį renginį „Lets paint the Easter 

egg”, kurio metu visi kūrėme Velykinius 

margučius. 

• Gegužės mėnesį dalyvavome apklausoje apie 

dalyvavimą projekte: kokios patirties įgijome, 

kaip vyko bendradarbiavimas tarp partnerių ir 

kt. 


