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VDU klasikinio ugdymo mokyklos (toliau Mokyklos) tarptautiškumo strategija parengta vadovaujantis šiais dokumentais: VDU klasikinio 

ugdymo mokyklos strateginiu veiklos planu, įstaigos veiklos planais ir programomis, kitais teisės aktais, Europos Komisijos norminiais dokumentais.

VDU klasikinio ugdymo mokyklos tarptautiškumo strategijos tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę, įtraukųjį ugdymą, keliant mokinių, mokytojų

bei administracijos darbuotojų profesinę bei kultūrinę kompetenciją, pritaikant ir diegiant gerąją partnerių patirtį.



VDU KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLOS 

 TARPTAUTIŠKUMO SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

 Kasmet mokiniai (20 -  3 0 mokinių) dalyvauja tarptautinių 

projektų veiklose. Įtraukiami ir mažiau galimybių turintys 

mokiniai.

 Mokykloje suteiktos galimybės visiems pedagogams dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose.

 Atsakingas požiūris į tarptautinių projektų įgyvendinimą.

 Mokykloje įdiegta Microsoft Office 365 aplinka.

 Patraukli, paveiki ir kryptinga projektinė veikla, daug dėmesio 

STREAM integracijai į ugdymo procesus:

įgyvendinami eTwinning projektai.

tarptautinius projektus ( Comenius, Erasmus+) įgyvendiname nuo 

1999 m..

 Klasikinio ugdymo sampratos įgyvendinimas. 

 Socialinis-emocinis ugdymas. 

 Kuriamos edukacinės mokymosi aplinkos, stiprinama mokinių 

motyvacija. 

 Nuolat atnaujinama skaitmeninė įranga, informacinės technologijos 

taikomos įvairių dalykų pamokose kontakto būdu ir virtualiai. 

 Nedaug mažiau socialinių galimybių ir spec. poreikių 

turinčių mokinių dalyvauja mobilumuose.

 Ne visi pedagogai gali dalyvauti tarptautiniuose projektuose dėl 

užsienio kalbos barjero.

 Dalis mokytojų nespėja su nuolatine technologijų kaita, todėl 

jaučiasi nesaugūs.

 Skirtingų padalinių pedagogai nepakankamai dalinasi patirtimi ir

bendradarbiauja mokymo(si) personalizavimo, 

individualizavimo, diferencijavimo klausimais.

 Nepakankamai efektyvi gabių vaikų ugdymo sistema.

  Mokymosi motyvacijos stokojantys mokiniai.



 Mokytojų profesionalumas. 

 Administracijos kompetencija. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

 Kurti mokymosi motyvaciją skatinančią mokinių kultūrą. 

 Gerinti ugdymo kokybę, naudojant inovatyvias ugdymo priemones.

 Tęsti ir plėtoti projektinę ir neformaliojo švietimo veiklas. 

 Mokykla gali dalytis savo žiniomis ir patirtimi tarptautinių projektų 

įgyvendinimo srityje su mažiau patyrusiomis užsienio šalių 

organizacijomis

 Plėtoti ugdomųjų dalykų integralumą

 Kelti pedagogų kvalifikaciją.

 Mokykla gali laikytis įtraukties ir įvairovės principų, nes 

mokykloje mokosi nemažai mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių.

 Mokykloje sudaromos sąlygos pedagogams ugdyti užsienio kalbų 

įgūdžius

 Microsoft Office 365 aplinka gali sėkmingai papildyti fizinio 

mobilumo veiklas ir pagerinti bendradarbiavimą su organizacijomis 

partnerėmis.

 Sunku įtraukti į tarptautinių projektinių veiklas,  socialiai 

pažeidžiamus mokinius dėl šeimos požiūrio

 Pedagogai turi nedaug motyvacijos mokytis užsienio kalbų ir 

gali nenorėti dėlto dalyvauti tarptautiniuose projektuose

 Neužtikrintas projekto rezultatų pritaikymas praktikoje



Mokykloje  jau  du  dešimtmečiai  daug  dėmesio  skiriama  tarptautinei  projektinei  veiklai.  Mokiniai  dalyvauja  Erasmus  +,  eTwinning

projektinėse  veiklose.  Stengiamės  į  projektines  veiklas  įtraukti  ir  specialiųjų  bei  individualių  poreikių  turinčių  mokinių,  kviečiame  dalyvauti  ir

mokinius  iš  nepalankios  socialinės  aplinkos,  sudarydami  visiems  lygias  galimybes.  Pastarieji  mokiniai  dažnai  negali  išvykti  į  mobilumus  dėl

nepalankaus šeimos požiūrio, bet noriai dalyvauja pas mus vykstančiuose susitikimuose, bendrose veiklose. Mokyklos vadovai nuolat skiria daug

dėmesio vykdomų projektų kokybei užtikrinti.  Kiekvienam projektui vykdyti  sudaroma darbo grupė, paskirstomos jos narių funkcijos,  stebimi ir

analizuojami rezultatai. Mokyklos mokytojai turi gerus IT naudojimo įgūdžius, įdiegtas ir sistemingai naudojamas Office 365 sudaro galimybes plėtoti

veiklas ir nuotoliniu būdu.

Problematiška  tai,  kad  vis  dar  mažas  procentas  vaikų  su  specialiaisiais  ir  individualiais  poreikiais dalyvauja  mobilumuose  dėl  įvairių

priežasčių, dalis  pedagogų  nenori  arba  negali  dalyvauti  projektuose  dėl  kalbos  barjero.  Siekiant  vykdomų projektų  tvarumo  tikslinga  inicijuoti

bendruomenės sutelktumą  vykdomų projektų rezultatų pritaikymui praktikoje.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Mokyklos bendruomenę vienija filosofija — „Non progredi est regredi“ (neiti į priekį, lygu žengti atgal). Vertybės: Siekti asmenybės vientisumo (kūnas ir 

siela), dvasingumo, saugumo, savigarbos, pilietiškumo, ugdyti krikščioniškąsias vertybes — tikėjimą, viltį ir meilę bei siekti transcendentinių vertybių — 

gėrio, grožio ir tiesos — ugdymo.

Pasitikėjimas 

Moto: Aš tikiu tavimi, o tu tikėk manimi. 

1. Kalbu drąsiai, nebijau klausti.

2. Galiu jaustis saugiai.

3. Kai manimi tiki, dar labiau stengiuosi.

4. Prisiimu atsakomybę už darbą kartu.

5. Iš klaidų mokausi.

Bendrystė 

Moto: Kartu mes galime nuveikti daugiau.

1. Vieni iš kitų mokomės. 

2. Laikausi bendrų susitarimų. 

3. Jaučiuosi svarbus siekiant bendro tikslo.

4. Saugau save ir kitus.

5. Kartu planuoju ir veikiu.

Tolerancija Sąžiningumas 



Moto: Kiekvieną priimk tokį, koks jis yra. 

1. Gerbiu save ir šalia esantį, priimu kitokį. 

2. Ne kritikuoju, o teikiu pasiūlymus.

 3. Mandagiai išsakau mintis apie man ne visai priimtiną kito elgesį.

 4. Suprantu, kad ir kitas gali turėti savo nuomonę. 

5. Elgiuosi su kitu taip, kaip norėčiau, kad elgtųsi su manimi.

Moto: Mano elgesys – mano atspindys 

1. Prisiimu atsakomybę už savo veiksmus. 

2. Laikausi duoto žodžio. 

3. Nebijau prisipažinti ir atsiprašyti.

4. Sakau tiesą. 

5. Elgiuosi garbingai su savimi ir su kitais.

VIZIJA

Klasikinio ugdymo gimnazija ugdanti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą, motyvuotą, pilietiškumą puoselėjančią, gebančią priimti iššūkius ir sprendimus, 

bendrystės galios nestokojančią asmenybę.

MISIJA

Taikydama lankstų klasikinio ugdymo modelį, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdo nuolat besimokantį 

žmogų, gebantį atrasti savo vietą besikeičiančioje visuomenėje, užtikrina sveiką ir saugią, šiuolaikinę, modernią ugdymosi aplinką, padeda pasirinkti tolesnio

mokymosi/veiklos kryptį vadovaujantis dr. Dean Fink mintimi, kaip parengti mokinį susitvarkyti gyvenimą:

 Mokymasis veikloje, bendradarbiaujančiose grupėse; 

 Mokymasis ir mokymas pagrįstas kultūrinių ir emocinių procesų kontekstiniu mokymu; 

 Mokinių kūrybingumo ir emocinio tobulėjimo skatinimas, padedantis išsiugdyti vertybių sistemą ir atsakingo pilietiškumo nuostatas. 

 Inkliuzinio ugdymo metodikų diegimas ugdymo procese.



MOKYKLOS VEIKLA 2021 m.

Mokykloje ugdomi 1–10, klasių mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Dirbama trijuose pastatuose:  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

mokykloje  mokosi  931 mokinys  (ikimokyklinis-priešmokyklinis  49  (Vaidoto  g.),  Vokiečių  g.  -  278,  Partizanų  g.  –  604).   Mokykloje  dirba  83

pedagoginiai  darbuotojai.  Suburta  pagalbos  mokiniui  komanda:  2  socialiniai  pedagogai,  2  psichologai,  2  logopedai,  3  specialieji  pedagogai,  10

mokytojo padėjėjų,   2 bibliotekininkai. Mokykloje  ugdomi 62 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie yra integruoti į bendrojo ugdymo

klases. 

VDU klasikinio  ugdymo  mokykla  įsteigta  2021  metų  rugsėjo  1  dieną  prie  Šančių  mokyklos-daugiafunkcio  centro  prijungus  Dainavos

progimnaziją. Abi mokyklos bendradarbiavo nuo 1999 metų, įgyvendinant Vertinimo ugdymo procese projektus, kuriant vertinimo sistemas ir mokinių

pasiekimų vertinimo knygeles, taip pat abi mokyklos buvo asocijuotos UNESCO ASPnet tinklo narės, SEU asociacijos, Besimokančių mokyklų tinklo

narės.  Šis  glaudus  bendradarbiavimas  suponavo klasikinio  ugdymo mokyklos  įkūrimo idėją.  Mokykla  finansiškai  savarankiška,  finansuojama  iš

valstybės biudžeto ar mokymo lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų. VDU klasikinio ugdymo mokyklos ugdymo procesas grindžiamas Artes liberales

principais užtikrinant tarpdiscipliniškumą, socialiai  saugią aplinką ir pagarbą asmens unikalumui; personalizuotas modulinis integruotas ugdymas;

daugiakalbystės ir klasikinių kalbų ugdymas; pailgintos dienos mokykla, teikianti kokybišką ir kūrybišką užimtumą. Svarbiausias mūsų išskirtinumas

— klasikinis ugdymas.

Diegiama mokinio individualios pažangos sistema: Mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų

patikrinime. 

Sėkmingai įdiegta individualios mokinio pažangos stebėjimo ir skatinimo sistema. Atnaujintas ir įgyvendinamas pažangos ir individualios pagalbos

aprašas. Individualią mokinio pažangos stebėseną taiko visi mokytojai.

Vienas iš mokyklos išskirtinių bruožų – inovatyvios technologijos. Mokykloje devyni mokomieji kabinetai aprūpinti išmaniaisiais ekranais, 38

— išmaniosiomis lentomis, du — išmaniaisiais stalais, įrengtas SEU kabinetas su šviesos stalais. Mokykloje yra iMO kubai, interaktyvios grindys,

išmanioji  Neulog  laboratorija  pagrindiniam  ugdymui  ir  Panda  pradiniam  ugdymui,  Dot  ir  Dach  robotukai  programavimui,  WEX  robotika

programavimui  vyresnių klasių mokiniams,  3D pieštukai,  3D klasės  ir  kitos  mokymosi  procesą paįvairinančios  priemonės.  Mokykloje  įdiegta  ir



naudojama virtuali mokymosi aplinka Microsoft Teams, skirta mokymuisi ir konsultavimui virtualiai. 

Be to, mūsų išskirtinumas - nacionaliniai ir tarptautiniai projektai. ŠMPF finansuojamuose projektuose nuolat be pertraukų dalyvaujama nuo

2000 m., esame LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendiname projektą „Socialinis  ir emocinis ugdymas mokykloje“,  UNESCO Asocijuotųjų

mokyklų tinklo narė.  Vykdome ,,Darnios mokyklos“ programą. Esame pripažinti  sveikatą stiprinančia mokykla.  Šiuo metu mokykla vykdo šiuos

Erasmus+projektus:  KA201 projektą CIRCLE LAB. Projekto tikslas – sukurti virtualų mokymosi kampelį,  apibrėžtą CIRCLE LAB, orientuotą į

mokomosios medžiagos, vaizdo įrašų, žaidimų, interaktyvių vadovų, nuorodų, skirtų novatoriškam mokytojų mokymui chemijos mokslo ir žiedinės

ekonomikos srityje, kūrimą. Vykdomas 2020 - 2023 m. Erasmus+ projektas „Travel to the future with my waste“. Projekto tikslas: užtikrinti, kad 10 -

12 metų amžiaus vaikai suvoktų, kiek atliekų jie sukuria dėl savo kasdienės veiklos ir sužinotų, kaip šios atliekos pašalinamos. Tai darytų klausdami,

diskutuodami  bei  vykdydami  projektines  veiklas.  2019  -  2022  m.  įvykdytas  Erasmus+  projektas  „Žiedinė  ekonomika  ir  tvarus  turizmas:  mūsų

demokratinė  alternatyva  ateities  Europai“.  Pagrindinis  projekto  tikslas  nurodytas  pavadinime;  siekti,  kad  mokiniai  puoselėtų  pilietiškumo  idėją,

pagrįstą atsakomybe prieš vartojimą kaip asmeninio tobulėjimo ir didesnės aplinkos ir socialinės pusiausvyros siekimo priemone. Savo mokiniams

norime parodyti, kad tvarumo principais pagrįstas vystymosi modelis yra ne tik būtinas, bet ir galimas variantas, kurio siekia Europos institucijos ir

kuris yra pagrįstas daugybe patirties visoje ES. 2022 metais baigiamas vykdyti tarptautinis darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projektas „Europos

klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“. Tikslas – ugdyti kompetencijas,  galinčias padėti  įvertinti  savo veiksmus bei jų socialinį,  kultūrinį,

ekonominį bei ekologinį poveikį aplinkai ir pasauliui. Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas, tokias kaip klimato kaita, žemės bei vandenynų

tarša, besaikis vartojimas, lyčių lygybė, skurdas ir kt. tiesiogiai į ugdymo turinį bei kitas mokyklos gyvenimo sritis, sukurti interaktyvią, į besimokantįjį

orientuotą mokymo(si) aplinką.  2022 metais  vykdomas nacionalinis  ŠMSM pilotinis  projektas Ed Tech „Skaitmeninės švietimo transformacijos“.

Projekto tikslas — skatinti švietimo technologijų ir inovacijų grįstų skaitmeninėmis technologijomis diegimą švietimo sektoriuje, 5 sudarant sąlygas

inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose. Mūsų mokykla išbando mokymo platformą EL Klase. Tęsiamas respublikinis projektas „Informatika

pradiniame ugdyme“ ( neterminuotas), sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“ (neterminuotas).

Pedagoginių darbuotojų užsienio kalbų mokėjimas

Anglų kalba:

 - supranta ir gali susikalbėti 20,

- kalba laisvai 8,



- kalbos mokėjimo lygis A2 – 1

- kalbos mokėjimo lygis B1 – 3

- kalbos mokėjimo lygis B2 – 2

- kalbos mokėjimo lygis C1 – 11

- kalbos mokėjimo lygis C2 – 1

  Vokiečių kalba:

   - supranta ir gali susikalbėti 5,

   - kalbos mokėjimo lygis C2 – 2

  Prancūzų kalba:

  - supranta ir gali susikalbėti 1,

 Lenkų kalba:

- supranta ir gali susikalbėti 3,

 Ukrainiečių k. 

- supranta ir gali susikalbėti 5,

 Rusų kalba

- supranta ir gali susikalbėti 37,

- kalbos mokėjimo lygis B1 – 10,

- kalbos mokėjimo lygis B2 – 4,

- kalbos mokėjimo lygis C2 – 2

              Pedagogai, savarankiškai tobulinantys anglų kalbos kompetencijas: 10



                                          PATIRTIS TARPTAUTINIO MOBILUMO SRITYJE

2012-2022 metai

Eil.

nr.

Projektai Projektų

skaičius

Dalyvavo

mokytojų

Dalyvavo

mokinių

Dalyvavo 

administracijos

Pasiekti rezultatai

1 Erasmus+: 

mokytojų 

kvalifikacijos

kėlimas, KA1

1 12 - 4 Dalyvavimas mokymo kursuose bei stebėjimo vizite 

Europos šalyse padidino pedagogų informuotumą ir 

supratimą apie kitas kultūras ir šalis, ugdė toleranciją 

bei Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą, 

padidino tarpkultūrinę kompetenciją. Tai sudaro 

sąlygas sėkmingai įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo 

plėtotei: inovatyvių, interaktyvių, integruotų, 

individualizuotų mokymo idėjų bei metodų 

įsisavinimą bei diegimą, siekiant sukurti palankesnes 

ugdymo (-si) aplinkas, efektyviau tenkinti mokinių 

individualius poreikius, skatinti mokinių motyvaciją 

mokytis, didinti toleranciją bei sudaryti sąlygas 

patyčių prevencijai.

Dalyvavimas darbo stebėjimo vizite, įgalino perimti 

Europos gerąją darbo su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais (SUP) mokiniais patirtį, sudarė 

sąlygas ugdymo(-si) kokybės gerinimui bei ugdymo(-

si) rezultatų augimui, SUP mokinių saugumo, 

savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir 



gebėjimo gyventi su kitais lygo kėlimui.

Dalyvavimas mokymo kursuose Europos šalyse 

pagerino pedagogų užsienio kalbų kompetenciją.

Parengtos metodinės rekomendacijos ,,Įtraukiojo 

(inkliuzinio) ugdymo link“ .

2. Erasmus+ KA2: 10 64 356 5 Nauji mokinių įgūdžiai: nepamiršta tausoti vandens

(užklijuoti lipdukai prie visų mokykloje esančių 

vandens čiaupų), moka saikingai leisti vandenį, 

neteršia jo, geria tiek vandens, kiek reikia sveikam 

gyvenimo būdui palaikyti.

Tolerancijos ir pagarbos kitokiam ugdymo 

priemonės

Mokinių lyderystės, pilietiškumo ir socialinių 

emocinių kompetencijų tobulinimas per aktyvią

veiklą. 

Žalingų įpročių prevencija, kova su jais ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymas.

– interaktyvių mokymosi metodikų taikymas, IKT 

naudojimas.

– inovatyvių praktikų Europos mokyklose sklaida.

– Europos kalbų ir kultūrų įvairovės supratimas 

bendraujant virtualiai ir per tiesioginius mokinių 

mainus.

– pagarbos ir tolerancijos ugdymas.

– kalbinių įgūdžių gerinimas.



– socialinės kompetencijos ugdymas – tai 

gebėjimas bendrauti, socialinės elgsenos įgūdžiai, 

lemiantys asmenybės adaptaciją, elgesį 

konfliktinėse situacijose.

– veiksmingos socialinės integracijos skatinimas, 

naudojant atvirą mokymą.

– žaliųjų įgūdžių plėtojimas, darnios  aplinkos 

kūrimas.

Dalinimasis patirtimi ruošiant mokinius 

socializacijai.

– visuomeniškai vertingos asmenybės formavimas 

per kryptingą ugdymą ar aplinkos veiksnius.

– profesinės kompetencijos tobulinimas permąstant 

kasdieninio darbo praktiką, sprendžiant problemas, 

projekto metu kuriant produkciją.

– teorija taikoma praktikoje ir atvirkščiai – iš 

praktinių rezultatų atliekami teoriniai 

apibendrinimai.

– individualus mokytojų mobilumas, dalinimasis 

naujomis metodikomis, jų palyginimas.

Mokinių judėjimo ir aktyvaus laisvalaikio 

leidimo skatinimas, skatinimas.

Mokiniai sąmoningai suvokia ir skatina aplinkos 

tausojimą, šiukšlių rūšiavimą. 



Žiedinės ekonomikos moduliai:

Šio rezultato tikslas – apibrėžti konkrečius žiedinės 

ekonomikos srities švietimo modulius, skirtus 

aukštųjų mokyklų studentams, kad jie patenkintų 

geresnės kokybės mokymosi medžiagos poreikį.

Mokytojų rengimo programa, skirta mokytojams / 

pedagogams / dėstytojams pasiūlyti keletą praktinių 

metodų, skirtų aukštųjų mokyklų studentams didinti 

informuotumą žiedinės ekonomikos klausimais, 

derinant techninį turinį ir motyvavimo bei 

moderavimo strategijas.

Sukurtos  praktinės priemonės, kurias mokytojai gali 

naudoti mokymosi metu. 

Gerinami komunikavimo užsienio kalbomis 

įgūdžiai.



3. eTwinning projektai 8 5 2 Mokykloje įgyvendinami  eTwinning

projektai, integruoti į ugdymo programas.

4. Su Ukrainos 

Olimpiniu komitetu 

1 6 56 - Skatinamas aktyvus poilsis, gerinami 

komunikavimo užsienio kalbomis įgūdžiai.

Iš viso 20 87 412 4

Per 10 metų VDU klasikinio ugdymo mokykloje ( per abi sujungtas mokyklas) įgyvendinta 20 įvairaus dydžio tarptautinių

projektų. Juose dalyvavo 27 pedagogai, 412 mokinių, 4 administracijos darbuotojai. Mokyklos tarptautiniai projektai ryškiai prisidėjo prie

mokyklos pažangos strategijos ir išsikeltų strateginių tikslų įgyvendinimo. Mokyklai tampat klasikinio ugdymo   mokykla, buvo svarbu

pakeisti integruotų  dalykų mokymo metodiką, skirti daugiau dėmesio informacinių technologijų taikymui įvairiose ugdymo srityse,

pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimui, užtikrinant sėkmingą mokinių buvimą mokykloje.

Šis skaičius  būtų dar didesnis, jei  pridėtume mokinius,  kurie dalyvauja internetiniuose eTwinning projektuose bei dalyvauja

priimamojo  mobilumo veiklose mokykloje.  Kiekvienam projektui įgyvendinti sudaroma darbo grupė, kuri patvirtinama direktoriaus

įsakymu. Darbo grupė atsakinga už kokybišką projekto veiklų įgyvendinimą. Projekto veiklos ir rezultatai pristatomi mokinių, mokytojų

bei mokyklos taryboje,  viešinami mokyklos svetainėje,  facebook paskyroje,  mokinių tėvų susirinkimuose.  Tarptautiniuose projektuose

dalyvaujantiems mokiniams  pripažįstami projekto sričių,  susijusių su mokomaisiais dalykais, įvertinimai, įskaitoma socialinė pilietinė

veikla.



TARPTAUTIŠKUMO STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Gerinti ugdymo kokybę formuojant inovatyvią ugdymosi kultūrą

2. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių tarpkultūrinę kompetenciją ir tęsti tarptautinį bendradarbiavimą 

NUMATOMAS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAS

Poveikis mokiniams: Tobulės mokinių užsienio kalbų valdymo praktiniai įgūdžiai. Į projektinę veiklą bus įtraukti specialiųjų poreikių turintys 

ir socialinę atskirtį patiriantys vaikai. Gerės mokinių pažanga ir pasiekimai organizuojant ugdymą mokiniams patraukliomis formomis. Įgyvendinant 

klasikinio ugdymo mokyklos modelį, gerės mokinių kultūrinės ir meninės kompetencijos, tarpusavio santykiai, emociniai, socialiniai įgūdžiai, tai 

prisidės prie aukštesnių pasiekimų. Stiprės mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Poveikis mokytojams

Gerės mokytojų užsienio kalbų kompetencijos. 

   Mokytojai įgis tarpkultūrinės kompetencijos,  geriau  valdys IT, išbandys inovatyvius metodus, tai palengvins jų darbą ir  gerins mokytojo įvaizdį. 

Mokytojai rengs gerosios patirties sklaidos renginius Lietuvos ir užsienio pedagogams.

Poveikis mokyklos aplinkai

Kiekvienam mokytojui sudarytos sąlygos per pamokas naudotis IT. Remiantis partnerių patirtimi mokykloje diegiamos ugdymo naujovės.



                                                                   TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VADYBINĖS KOMANDOS VEIKLA

Koordinuoja mokyklos direktorė, veikloms vadovauja projektų koordinatorius. Į grupę įtraukiami trys administracijos atstovai, 2 pedagoginiai 

darbuotojai, 2 pagalbos mokiniui specialistai. Vadybinės komandos nariai pasiskirsto veiklos sritis, už kurias yra atsakingi.

Vadybinės Komandos funkcijos - koordinuoti mokyklos strateginio plano ir tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą. 

Komanda prižiūri Mobilumo projektų organizavimą ir įgyvendinimą.

Dalyvauja projektų komandos atsakomybių ir pareigų pasiskirstyme. Nustato projektų kokybės valdymo procedūras. Apibrėžia projektų rezultatų 

ir poveikio matavimo rodiklius visuose lygmenyse.

Vadybinė komanda stebi, kad mokyklos svetainėje būtų nuolat atnaujinama informacija apie įgyvendinamų projektų rezultatus.

                      



TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS VEIKSMŲ PLANAS

Eil. 

Nr.

Tikslų, uždavinių, 

priemonių 

pavadinimai

Išteklių 

poreikis

Vykdytojai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas

Vertinimo kriterijaus siekiama reikšmė

2022 2023 2024 2025 2026

1. Tikslas: Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą 

1.1. Uždavinys: Aktyvinti bendruomenės narių motyvaciją kelti kvalifikaciją ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose kursuose, 

konferencijose ir kt. renginiuose bei projektuose.

1.1.1. Įtraukti į projektinę

veiklą daugiau 

bendruomenės 

narių

Žmogiškieji 

ištekliai

Dir. 

pavaduotojos 

ugdymui

Mokytojai,

dalyvaujantys

eTwinning,

Erasmus+  ar  kt.

tarptautinėse

veiklose (proc.)

20 25 30 30 40

1.1.2. Skatinti mokyklos 

bendruomenės 

tarptautinį bendravimą 

ir bendradarbiavimą

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos,

projektų 

lėšos

Mokyklos 

administracija

Tarptautiniai

renginiai ir 

iniciatyvos 

(sk.)

4 4 5 5 5



Mokytojų 

kompetencijų 

vystymas ( Erasmus+ 

kursai)

Erasmus+

programos

lėšos

Administracija Mokytojai, 

dalyvaujantys

mokymuose (sk.)

0 6 8 8 8

1.1.3. Įgyti Erasmus+ 

akreditaciją

Žmogiškieji 

ištekliai

Dir. 

pavaduotojos 

ugdymui

Įgyta 

Erasmus+ 

akreditacija, 

vykdomi 

Erasmus+ 

mobilumo 

projektai

4 4 4 4 4

1.2. Uždavinys: Tobulinti vadovų, pedagogų ir mokinių užsienio kalbų kompetenciją

1.2.1. Laikytis įtraukties ir 

įvairovės principų 

įtraukiant mokinius ir 

mokytojus į  Erasmus+ 

programos projektus

Erasmus+

programos

lėšos,

žmogiškieji 

ištekliai

Mokyklos 

administracija, 

projektų 

rengimo darbo 

grupės

Mokiniai, 

mokytojai, 

dalyvaujantys 

mobilumo 

projektuose (sk.)

10 / 6 20/ 12 20 / 12 25 / 16 25 / 16



1.2.2. Įgyvendinti 

tarptautinius eTwinning

projektus ne tik per 

anglų k., bet ir kitų 

dalykų pamokas

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos

Mokyklos 

mokytojai

Mokiniai, 

dalyvaujantys

projektuose 

(sk.)

130 140 150 180 20

0

1.2.3. Dalyvauti užsienio 

kalbų kursuose

Erasmus+

programos

lėšos,

žmogiškieji 

ištekliai

Mokyklos 

administracija

Mokyklos 

mokytojai

Mokytojai, 

pakėlę 

užsienio 

kalbos 

kompetenciją

( sk.)

3 4 5 5 8

1.3. Uždavinys: Vykdyti pedagoginių darbuotojų gerosios patirties sklaidą

1.3.1. Įtraukiojo ugdymo ir 

įvairovės srityje

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos

lėšos

Projektų vadovai Renginiai / 

skaityti 

pranešimai (sk.)

1 / 1 1 / 3 1 / 3 2 / 5 2 / 5

1.3.2. Tarptautinių projektų 

valdymo patirties srityje

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos

lėšos

Projektų vadovai Skaityti 

pranešimai (sk.)

1 1 2 2 3



1.3.3. IT įrankių naudojimo 

ugdymui srityje

Žmogiškieji 

ištekliai,

mokyklos 

lėšos

Metodinė taryba Renginiai (sk.) 2 2 2 3 3

2. Tikslas: Gerinti mokyklos įvaizdį, stiprinant  tarptautiškumą, tobulinant mokyklos bendruomenės tarpkultūrinę bei pilietiškumo 

kompetenciją 

2.1. Uždavinys: Plėtoti pedagogų ir mokinių kompetencijas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose ir   renginiuose

2.1.1. Sudaryti partnerių

sąrašą, susiejant juos 

su galimomis 

programomis

Žmogiškieji 

ištekliai

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui

Potencialių 

partnerių ir 

programų 

sąrašas

sukurtas pildomas

2.1.2 Mokinių 

dalyvavimas 

tarptautiniuose  

( klasikinio ugdymo,

tarpkultūrinės, 

ekologinės ir tvarios 

gyvensenos krypties,

STREAM) projektuose

Erasmus+

programos

lėšos

Administracija Projektai (sk.) / 

mokiniai, 

įtraukti ne tik į 

mobilumo, bet ir

bendruomenės 

veiklas, 

susijusias su 

mobilumais (sk.)

4 / 85 4 / 160 4/ 160 4 / 160 4 / 200



2.2. Uždavinys: Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą   tarptautiniu mastu tinklinėje partnerystėje 

2.2.1 Pedagoginių 

darbuotojų 

kompetencijų 

vystymas, dalyvaujant 

Erasmus+ projektuose

Erasmus+

programos

lėšos

Administracija Pedagoginiai 

darbuotojai, 

dalyvaujantys 

mokymuose 

(sk.)

6 12 12 12 16

2.2.2 Mokyklų 

bendradarbiavimo 

sistemos 

aktyvinimas.

Erasmus+ 

programos 

lėšos; 

žmogiškieji

ištekliai

Administracija Sėkmingai 

plėtojami 

partneriški ryšiai 

su UNESCO 

tinklo ir 

Erasmus+ 

partnerinėmis 

mokyklomis. 

Suorganizuotos 

konferencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi su 

mokyklų 

1 1 1 1 1



parteriais.

2.3. Uždavinys: Formuoti mokinių fizinės ir emocinės sveikatos įgūdžius

2.3.1 Tarptautinių projektų 

sveikatą stiprinančių 

renginių 

organizavimas

Erasmus+ 

programos 

lėšos; 

žmogiškieji

ištekliai

Administracija Renginiai (sk.) 2 2 3 3 3

2.3.2 Darnios klasikinio 

ugdymo mokyklos 

modelio kūrimas 

dalyvaujant 

tarptautiniuose 

Erasmus+ ir kituose

projektuose 

(socialinių 

emocinių 

kompetencijų

stiprinimas)

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 

žmogiškieji

ištekliai

Projektų vadovai Darnios klasikinio

ugdymo 

mokyklos 

modelis perimant

patirtį iš 

tarptautinių 

partnerių

Kuriamas Išbando

- mas

Tobuli-

namas

Įgyvendi

- namas

Įgyvend

i-

namas



Strategijos įgyvendinimo sėkmė bus vertinama stebint pažangos rodiklių, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2026 metų, pokyčius
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