
Ugdymo plano 2019–2020 m. m. 

              21 priedas 

 

Dėl tarptautinių mokinių mainų  organizavimo ir vykdymo 

 

 Nyderlandų  Weert Het College gimnazijos ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

mokinių bendradarbiavimo projektas „Europa mūsų namai“ 

 

Tikslas: gilinti supratimą apie Europos piliečių visuomenę gamtiniame, socioekonominiame ir 

kultūriniame kontekste 

Uždaviniai: 

 1. Faktų ir duomenų mokinių iš anksto pasirinkta tema rinkimas ir sisteminimas, pateikiant 

asmeninį tyrimo planą bei iškeliant hipotezę. 

 2. Kontaktų su mokiniais iš Nyderlandų palaikymas (susirašinėjimas, klausimų pateikimas, 

kt. koordinaciniai klausimai). 

 3. Klausimo pasirinkta tema pristatymas vizito Nyderlanduose  metu ir gimnazijoje mokinių 

bei tėvų grupėse. 

 4. Gimnazijos vardo garsinimas informuojant Garliavos , Kauno rajono ir respublikos 

visuomenę. 

 5. Anglų kalbos žinių gilinimas ir pritaikymas praktikoje. 

 6. Anglų kalbos, geografijos ir istorijos sinergijos (IDKM ) užtikrinimas. 

 

Mokinių įgūdžių ir gebėjimų  lavinimas: 

- Dalyvaudami mainų projekte mokiniai lavins savarankiško darbo įgūdžius 

- Įgys žinių apie užsienio šalies kultūrą, papročius, šeimą 

- Gilins darbo kompiuteriu įgūdžius, mokysis filmuoti, fotografuoti 

- Ugdys darbo grupėje įgūdžius 

- Įgys savarankiškumo, tolerancijos, pasitikėjimo savimi, atsakomybės bei gebėjimo komunikuoti su 

skirtingų kultūrų ir kalbų žmonėmis 

- Gamtos, socialinių mokslų ir užsienio kalbų dalykų gebėjimų stiprinimas bei įgūdžių tobulinimas. 

 

Projekto dalyviai:   I-IV gimnazijos klasių mokiniai 

Projekto koordinatorės ir vykdytojos:   E. Liutkevičienė (anglų k.) 

     V. Vėjelytė (istorija) 

TERMINAI IR DATOS 

 

1. Nyderlandų mokytojų  bei  mokinių susirašinėjimas elektroniniu paštu, bendravimas Skype, 

Facebook, telefonu su J. Lukšos gimnazijos mokiniais bei koordinuojančiomis mokytojomis. 

Nuolatiniai susirinkimai su J. Lukšos gimnazijos mokinių mainų dalyviais. 

 2019 rugsėjis-spalis-lapkritis – 1 val. per savaitę (12 val. ); 

 2019/2020 gruodis-sausis-vasaris-kovas –  1 val. per savaitę (14 val.). 

 



2. Garliavos J. Lukšos gimnazijos mokytojų E. Liutkevičienės ir V. Vėjelytės mokinių 

mainų dalyvių (iš Nyderlandų) pateiktų programų kūrimas, derinimas ir įgyvendinimo plano 

rengimas. 

 2019 rugsėjis- spalis-lapkritis – 3 val. per savaitę (40 val.) 

3. Nyderlandų mokinių mainų vizitas gimnazijoje ir projekto vykdymas Lietuvoje  pagal iš 

anksto parengtą detalų veiklos planą. 

 2019 lapkričio 17-24d.  3d. po 6 val. skirtos dalykinei veiklai; 

    2d. po 8 val. skirtos kultūrinei-pažintinei veiklai. 

 

 Vizito metu vykdomos mokinių veiklos integruotos į fizikos, biologijos, istorijos ir užsienio 

kalbų pamokas. Vyks tarptautinė fizikos konferencija, kurią organizuoja mokytoja Audronė 

Armonienė. 

 Mokiniai ir mokytojai lankysis minėtų dalykų pamokose ir dalyvaus užsiėmimuose kitose 

ugdymosi erdvėse. Abiejų mokyklų mokiniai lankysis aukštosiose mokyklose. 

 

4. J. Lukšos gimnazijos moksleivių mainų vizitas Nyderlandų Weert  Het College gimnazijoje 

ir projekto vykdymas pagal iš anksto Lietuvoje ir Nyderlanduose parengtą detalų veiklos 

planą. 

 2020  kovo 8 – kovo 15 d. 3 d. po 6 val. skirtos dalykinei veiklai; 

                                                             2d. po 8 val. skirtos kultūrinei-pažintinei veiklai. 

 

 Mokiniai ruoš tiriamuosius darbus iš istorijos, geografijos, menų, gamtos mokslų dalykų. Už 

parengtus darbus gaus įvertinimus. Lankysis aukštosiose Nyderlandų, Belgijos arba Vokietijos 

mokyklose, pramonės ir žemės ūkio įmonėse, susitiks su įvairių sričių specialistais pagal pasirinktą 

temą. 

 

5. Projekto įgyvendinimo aptarimas, planų ateičiai numatymas ir naujos mokinių grupės 

formavimas. 

 Mokinių teminių  prezentacijų rengimas ir pristatymas gimnazijoje. Susirinkimai su 

mokiniais. 2020 kovas-balandis-gegužė-birželis - 1 val. per savaitę (14 val.). 

 


