Mokykla dalyvaus mobilumo projekte (KA1) pagal 2015 m. Europos Sąjungos
programą „Erasmus+“.
Švietimo mainų paramos fondas gavo apie 200 paraiškų iš bendrojo ugdymo įstaigų,
kurios panoro įgyvendinti mobilumo projektus. Buvo finansuoti 27 projektai (mums
irgi pavyko gauti finansavimą).
Mūsų mokyklos mokytojos Marija Kazlauskienė ir Dalia Struckienė ryžosi rašyti
projektą "SMP ir IRT kūrybingas taikymas pamokose tarpdalykinio integravimo
principais", kuriuo siekiama ugdymo modernizavimo, švietimo vadybos ir metodinės
veiklos tobulinimo. Projektas skatins komandinį darbą, tarpdalykinę integraciją,
prasmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, padės įgyvendinti mokyklos
tikslus ir uždavinius.
Projektas bus vykdomas dvejus metus. Jau šią vasarą dvi mokytojos galės pasisemti
patirties tobulinimosi kursuose, kuriuose gilins savo SMP ir IRT gebėjimus ir juos
naudodamos pačios mokysis kurti mokomąsias priemones. Jos sužinos apie
naujausius IRT įrankius ir programas, domėsis, kaip tikslingai, kūrybiškai
informacines technologijas panaudoti ugdyme.
Rudenį keturių mokytojų komanda vyks į Ostravos (Čekija) tarptautinę mokyklą (1st
International School of Ostrava), kuri dirba pagal tarptautinio bakalaureato
programą. Ši mokykla turi vertingos patirties užsienio kalbos ir integruoto dalyko
mokyme, nes beveik visi dalykai ten dėstomi anglų arba prancūzų kalbomis.
Ji taip pat garsėja IRT naudojimu ugdymo procese (mokymo priemonėmis,
kompiuterinėmis mokymo programomis, IRT integravimu į visus mokomuosius
dalykus).
Todėl manome, kad šioje mokykloje patirties gali įgyti ne tik mokyklos
administracija, užsienio kalbų, EMILE mokytojai, bet ir kitų mokomųjų dalykų
mokytojai.
Prieš išvykdama į darbo stebėjimą partnerinėje institucijoje, mokytojų komanda bus
aptarusi ir išsikėlusi konkrečius tikslus. Pasisėmę patirties mokytojai įgytas
kompetencijas išbandys savo darbe bendradarbiaudami komandoje. Patikrintomis ir
efektyviomis naujovėmis jie pasidalins su kolegomis organizuodami seminarus.

Kursai padės mokytojams pagilinti užsienio kalbų, SMP ir IRT žinias, ugdyti
komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetencijas: toleranciją, atvirumą kitoms
kultūroms, patriotizmą savo kraštui, padės įveikti klaidingus stereotipus. Kursų metu
bus patobulintos ir kitos asmeninės kompetencijos. Visa tai padės mokytojams jų
darbe, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius, tobulinti ugdymo procesą,
tikslingai ir inovatyviai naudoti IRT, motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbų ir
skatins prasmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, tarpdalykinę
integraciją.
Bus pagilintos ir atnaujintos EMILE programos.

