
Neringos gimnazijos ugdymo turinys  

plečiamas ES lėšomis įgyvendinamais projektais 

 

Vaiko ugdymas – tai pagrindinis Neringos gimnazijos veiklos tikslas. Siekiame, kad darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas, mokyklos veiklos kokybės stiprinimas, bendradarbiavimo su vietos 

bendruomene plėtra, naujų mokymo metodų diegimas, tarptautiškumo didinimas vestų ir 

orientuotųsi į pagrindinį įstaigos veiklos objektą – KIEKVIENĄ VAIKĄ ir jo gerovės kūrimą. 

Nuo rugsėjo pirmosios Neringos gimnazijoje tęsiamas Erasmus +KA2 projektas “Inovatyvus 

kalbų mokymasis“. Šiais mokslo metais 10 mokinių ir 2 mokytojai vyks į kalbų mokymosi 

stovyklą Čekijoje. Pavasarį du mokyklos atstovai vyks į tarptautinį susitikimą Stambule, kur bus 

įvertinta dviejų metų veiklos kokybė, vedamos pamokas ir planuojamos trečių metų veiklos. 

Džiugu, kad šiais mokslo metais pradedami vykdyti dar 2 nauji Erasmus + projektai. 

Dvejų metų projekto KA1 (2015-1-LT01-KA101-013134) „Mokyklos darbuotojų profesinių 

kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinimui skirti 24286,00 eurai. Projekto veiklos glaudžiai siejasi 

su mokyklos 2015-2017 strateginiu planu. Projekto dėka išplečiamos galimybės siekti tokių 

strateginių tikslų kaip organizacijos veiklos kokybės stiprinimas, darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas ir bendradarbiavimo su bendruomene stiprinimas. Suplanuoti keturi aktualūs, 

skirtingų tikslų siekiantys ir skirtingose šalyse vyksiantys kursai. Keturi gimnazijos atstovai 

tobulins anglų kalbos žinias Anglijoje, du dalyvaus kursuose “Individualizuotas mokymas“ 

Airijoje, vienas mokysis apie tarptautinių projektų valdymą Portugalijoje. Bendradarbiavimo su 

vietos bendruomene skatinimo poreikis bus išpildytas suteikiant galimybę 2 gimnazijos atstovams 

dalyvauti kursuose “Mokymasis kasdieniame gyvenime“ Italijoje, kur susitiks ir bendradarbiaus 

įvairių tautybių ir dalykų mokyklų atstovai, bus kuriami tarptautiniai ryšiai, kurie vėliau gali virsti 

tarptautiniu institucijų bendradarbiavimu. 

Ryški Neringos gimnazijos strateginė linija yra ekologinis ugdymas. 

Trijų metų projektas Erasmus+ KA2 (2015-1-FR01-KA219-015184) „Pilietiškumas ir darnus 

pasaulio vystymasis“ leis į savo dalykų programas integruoti ekologines programas, suteiks žinių 

apie gamtą, jos saugojimo būdus, žmogaus elgesį gamtoje, formuos ekologiniais principais 

paremtą vaiko santykį su gamta bei ugdys nuovoką, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už 

bendrą kultūrinį palikimą ir gamtos išsaugojimą. Vertybinių nuostatų ugdymas tęsis stovyklose 

Italijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, kur dalyvaus 30 mokinių ir 6 mokytojai. 

Dalyvavimas projektuose bus naudingas visiems projekto dalyviams. Dalyviai patobulins ir 

sustiprins savo profesines ir asmenines kompetencijas, įgis naujų žinių ir įgūdžių. Taip prasiplės 

ugdymo turinys ir formos, metodikos. Darbuotojai įgis aukštesnę kvalifikaciją ir didins visos 

gimnazijos veiklos kokybę, prestižą ir žinomumą. Gimnazija sustiprins savo pozicijas ugdydama 

bendruosius vaikų gebėjimus, daugės integruotų dalyko ir užsienio kalbų pamokų bei bus siekiama 

tarptautiškumo plėtros organizacijoje. Geresnės anglų kalbos žinios ir tarpkultūrinė patirtis leis 

plėsti CLIL metodo naudojimą pamokų metu ateityje. Neringos gimnazija sustiprins savo kaip 

modernios, daugiakalbės ir šiuolaikiškos ugdymo įstaigos vaidmenį apskrityje. 

Tikimasi, kad projektų dėka didės mokinių mokymosi motyvacija, pagrindiniai gebėjimai, stiprės 

noras lankyti mokyklą ir būti gimnazijos bendruomenės dalimi. 

 

Visus projektus finansuoja Europos komisija, o jų veiklas Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas. 
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Projektų koordinatorė, pavaduotoja ugdymui 

 


