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„Mokymasis gyvenimui iš gyvenimo: socialinių, edukacinių ir 
antropologinių elementų taikymas švietime„
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Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas



Kursų dalyviai: NERINGOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJAI

Albina Stūrienė, pavaduotoja ugdymui ir projekto koordinatorė
Rita Raugienė , klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė , 
geografijos mokytoja
Snieguolė Gakienė ,  gimnazijos vyr. finansininkė



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ „APPLYING SOCIOCULTURAL,

ANTHROPOLOGICAL AND EDUCATIONAL ELEMENTS IN THE
EDUCATIONAL REALITY“ programa

• Connection between the school and daily life - the insights for a reduction of a distance between education and 
daily life experiences

• Applying of Anthropological concepts in Education: sociocultural-based tools and techniques of the personality 
formation

• Rational educational resources and tools, coming out from daily life

• Individual reflections / Project making

• Transmission of the best experiences of the formation of the personality within small community life to the 
educational reality. Field - visits

• How to combine contemporary technologies with the best life-experiences. Workshops

• The organization of the community-friendly educational environments within the school/ kindergarden. Project 
making.

• The evaluation session



Kursų ypatybės

• Kursams buvo pasiruošta iš anksto: turėjome pasirengę savo mokyklos
veiklos pristatymus, pavyzdžius, apgalvoję klausimus.

• Kursų organizatoriai iš anksto buvo apgalvoję ir viską suplanavę, tad, tiek
pažinimui, bendravimui, mokymosi įspūdžių ir kitų veiklų buvo pakankamai
ir suderinta : patyrėme sicilietiško gyvenimo būdą, pažinome jį iš arti
(šeimose ir mokyklose), stebėjome pamokas, atlikome darbų pristatymus,
įvertinome pažintinių ekskursijų indėlį į ugdymo procesą.

• Susipažinome kokios ugdymo priemonės slypi natūralioje kasdienio 
gyvenimo aplinkoje ir kaip būtų galima jas integruoti į ugdymo procesą.

• Aiškinomės, diskutavome kaip paskatinti bendradarbiauti vietos ir 
mokyklos bendruomenes.



• Mažame , bet labai jaukiame miestelyje Itala organizuotuose 
tobulinimosi kursuose kalbėjome apie paprastus, bet 
racionalius, kasdienybėje sutinkamus metodus ir priemones, 
jų panaudojimą edukacinėje veikloje ar kuriant ir tobulinant 
mokymo programas.  

• Sužinojome ir patyrėme kiek daug šiame krašte skiriama laiko 
ir priemonių bendruomeniškumui, pilietiškumui, šeimos 
gyvenimo patirčių panaudojimui mokyklos akademinėse ir 
vadybinėse veiklose.

.



Konferencija „BENDRAVIMAS „BENDRAVIMAS „BENDRAVIMAS „BENDRAVIMAS PER VAIZDUS PER VAIZDUS PER VAIZDUS PER VAIZDUS „„„„

• (Mokyklinis kinematografinės reklamos konkursas)

• Konferencijos programoje buvo nagrinėta iniciatyva kaip sveikos gyvensenos, 
švietimo ir pilietiškumo ugdymo, socialinio kritiškumo atskleidimas kuriant  
informacines reklamas (60 s.) Tikslas: išmokyti vaikus kūrybiškai perteikti aktualias 
šio laikmečio problemas, pasitelkiant į pagalbą kinematografines priemones 
(kuriant scenarijų, scenografiją, pasirenkant garso takelį ir t.t.) Konkurso temos: 
mokymasis, verslas, darbo sauga, 10 Dievo įsakymų, donorystė, patyčios, sveika 
gyvensena, saugus eismas, alkoholio ir narkotikų prevencija, kultūrinė integracija, 
teisėtumas, smurtas prieš moteris ir mažumas, neįgalumas, azartinių lošimų 
priklausomybė, šeima.

• Perteikiant viską video pagalba, tai tampa veiksminga prevencine priemone 
keičiant žmonių mąstymą, elgseną bei gyvenimo kokybę.

• www.scuolafilmfest.it



Kursų nauda mokyklai

• Italijos visuomenė atvira, glaudus žmonių tarpusavio  bendradarbiavimas -

tai mokyklos bendruomenės siekiamybė.

• Gauta patirtis padės padaryti mokyklos ir bendruomenės 

bendradarbiavimo procesą  įdomesniu ir efektyvesniu.

• Gautos žinios padės siekti mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo ir 

tarptautiškumo plėtros.

• Projekto uždaviniai įvykdyti, o dalyvių akiratis praplėstas neįkainuojama patirtimi, 

kuris bus perduotas visai mokyklos ir miesto bendruomenei.



O kiekviena diena, praleista Sicilijoje, buvo pilna žinių ir

įspūdžių. Mokyklos žavėjo savo paprastumu, bendravimu,

geografine padėtimi. Unikalūs kultūriniai paminklai, siauros

gatvelės, bažnyčių gausa, vaizdai, organizatorių nuolatinis

rūpestis , edukacinės valandėlės ir visa, kas matyta , patirta ,

suvokta ar išgirsta liks kursų dalyvių atminty ir visa tai bus

perduota ar panaudota mokinimų ugdymui.



ITALA



Apsilankymas mokykloje ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE E PER IL TURISMO „S. 

PUGLIATTI“



UGDYMO PROCESAS

Integruota prancūzų kalbos ir IKT 
pamoka Matematikos pamoka



UGDYMO PROCESAS

Labaratorijos chemijos, fizikos, 
biologijos pamokoms Sporto salė



Mokykloje



Mokykloje



Skelbimų lenta. Pamokų tvarkaraščiai.



Informacijos sklaida



Diskusijos



Svarbiausia – ankstyvas apsisprendimas



Mokytojų pasiruošimo kambarys



Mokyklos administracijos darbas



Stendai, apdovanojimai



Mokyklinis autobusiukas



Mokykla I.I.S. VERONA TRENTO



Konferencija prevencinėmis temomis



Aktualios ugdymo temos: saugumas kelyje, 
rūšiavimas



Mokinių pertraukos  - kieme ir ant stogo 



Dauguma italų yra Romos katalikai



Netradicinės pamokos, natūralioje aplinkoje. 
Archeologinis parkas Siracusuose



Istorijos mokomasi Erice, Siracusoje ir kitose 
istoriniuose objektuose



Taormina, Mesina – Sicilijos miestai pilni 
istorijos



Milazzo, Cefalu miestų promenados



Siauriausia vieta tarp salos ir žemyno 600 m, Mesinos sąsiauris. 
Apeninų pusiasalis – ranka pasiekiamas



Etnos ugnikalnis, puiki vieta geografijos 
pamokoms



Apelsinmedis, fikusas – visžaliai medžiai



Kaktusai , palmės, žydintys augalai – praktiniam ugdymo 
turiniui įgyvendinimui



Edukaciniai užsiėmimai Le Giare viešbutyje



Relaksas


