
Tarptautinės projektinės veiklos  

Utenos Vyturių progimnazijoje 



Projektai 
• „ Two countries -  two dots on the world map“, 2006. 
       Lithuania – Czech Republic. eTwinning. 
 
• „We are united for diversity in sustainable development“, 2007-2009. 
       France – Portugal – Spain – Lithuania. Comenius daugiašalis. 
 
• „We all came here from somewhere“, 2010-2012.  
       17 schools from 16 European countries. Comenius daugiašalis. 
 
• Languages, cultures and greener future connecting people“, 2013-2015. 
       Romania – Lithuania. Comenius dvišalis. 

 
• „European friends“, 2015.  
        Turkija – Lenkija – Portugalija – Bulgarija – Norvegija – Lietuva. eTwinning.  

 
• „My library your books“, 2015.  
       Pateikta  ERASMUS + KA2 (Comenius) paraiška. 

 
• „Supporting Mentors and School Leaders at Initial Training Process of Novice Teachers“, 

2015.  Pateikta ERASMUS + KA2 (REGIO) paraiška. 
 
 



Tarptautinis projektas eTwinning erdvėje 
„European Friends“ 

2015 







https://docs.google.com/file/d/0B8CKEkw7IvJdVFVnNUEtWUx1Q2M/edit?pli=1 
Lietuvių liaudies drabužiai, dainos, melodijos ( integruota klasės vadovo, muzikos ir anglų 

kalbos mokytojų pamoka 5a klasėje) 
 

https://docs.google.com/file/d/0B8CKEkw7IvJdVFVnNUEtWUx1Q2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B8CKEkw7IvJdVFVnNUEtWUx1Q2M/edit?pli=1


TARPTAUTINIS DVIŠALIS COMENIUS 
PROJEKTAS 

 
„Languages, cultures and greener 

future connecting people“ | 

 Rumunija – Lietuva 
2013-2015 



  

• Projekto dalyviai: 
      Utenos Vyturių progimnazija, Utena, Lietuva 
       Scoala gimnaziala „Vasile Lucaciu“, Carei, Rumunija 
  

• Projekto trukmė: 
      2013 – 2015 
  

• Projekte dalyvaujančių mokinių amžius: 
      Mobilumuose 12-15 metų 
       Veiklose 7-14 metų 
  

• Mobilumai: 
      Trukmė – 10 dienų 
      2014 gegužės 14-23 d.. Projekto dalyvių susitikimas Carei mieste, Rumunijoje 
      (vyko 23 mokiniai, 5 mokytojai) 
       2014 rugsėjo 28d – spalio 7d. Projekto dalyvių susitikimas Utenos mieste,Lietuva  
      (atvyko 23 mokiniai, 5 mokytojai) 

 



Tikslai: 
 

• Skatinti mokinius ir mokytojus mokytis anglų kalbos; 
• Susipažinti su dviem mažiau paplitusiom ir vartojamom 

ES kalbomis – lietuvių bei rumunų, vartojant anglų 
kalbą kaip pagrindinį bendravimo įrankį; 

• Vystyti tarpkultūrinį lavinimą, europinių dimensijų 
integravimą į ugdymo programą; 

• Skatinti toleranciją kitoms kultūroms bei kalbų 
įvairovei; 

• Skatinti komandinį darbą (mokymasis ir mokymas, bei 
mokymas mokytis) ugdymo procese; 

• Skatinti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą 
propaguojant ICT ugdymo procese. 
 



Informacijos apie Lietuvą ir Rumuniją, 
Uteną ir Carei miestus rinkimas 



Mažiau paplitusių ES kalbų - rumunų ir lietuvių-  
mokymasis. Technologijų pamokose mokinių 
siuvinėtos lietuviškos ir rumuniškos abėcėlės 



Video pamokos 

 



Trikalbis žodynėlis 
 English      Lithuanian      Romanian   

 
1. Hello, Hi Sveiki Bună, Salut 

2. Welcome to 

Utena 

Sveiki atvykę į Uteną Bine ai venit în Utena 

3. Nice to meet you Smagu susitikti Mă bucur că ne întâlnim 

4. Thank you Ačiū Mulţumesc 

5. My name is  Mano vardas yra Numele meu este 

6. I am  Aš esu  Eu sunt 

7 I, you, she, he Aš, tu, ji, jis Eu,tu,ea,el 

8. We, you, they Mes, jūs, jie/jos Noi,voi,ei 



Šventės mokyklose 



Kalėdiniai 
sveikinimai 



Kultūrinės, edukacinės išvykos 



Mokinių kalbiniai-literatūriniai darbai 



Tautiniai kostiumai, šokiai, dainos, patiekalai 



Projekto dalyvių susitikimas Vasile Lucaciu scola 
gimnaziala, Carei mieste, Rumunijoje 



Projekto dalyvių susitikimas Utenos 
Vyturių progimnazijoje 



Rumunų kalbos pamokos 



Lietuvių kalbos pamokos 

  



Kultūrų pažinimas 
Satu Mare rajonas – daugiatautis: vengrai, rumunai, graikai, 

vokiečiai, čigonai 



Veiklos ekologinėmis temomis 



 



Švietimo sistemų analizė ir palyginimas 



Įvairiapusė kultūrinė pažintis 





http://galinaserlatiene.wix.com/projektas 
IT būrelio metu mokiniai, vadovaujami mokytojos Galinos 

Šerlatienės, kuria projekto internetinę svetainę 

  

http://galinaserlatiene.wix.com/projektas
http://galinaserlatiene.wix.com/projektas


 



 



Projektų sklaida 

 



Žemės planeta apdovanota daugybe spalvų ir atspalvių ... ir dažnai tik 

nuo žmogaus priklauso joje kuriamų mozaikų grožis. 

Utenos Vyturių progimnazijos šūkis – Kurkime spalvingą pasaulį. 

Mes labai stengiamės, kad Vyturių bendruomenės kasdiena būtų 

įvairiaspalvė   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramunė Sabaliauskienė 
Utenos Vyturių progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja 

2015 


