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COMENIUS MOKYKLŲ PARTNERYSČIŲ VEIKLA 
 

TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 
2011 m. patvirtintoms dvišalėms ir daugiašalėms mokyklų 

partnerystėms  
 

Prašome pateikti šią pilnai užpildytą ir pasirašytą tarpinę veiklos ataskaitą savo nacionalinei 
agentūrai iki 2011 m. birželio mėn. 30 d., kaip reikalaujama Dotacijos sutarties 7 straipsnyje 
(Stebėjimas, vertinimas ir kontrolė). Šią ataskaitą Jūsų nacionalinė agentūra naudos monitoringui.  
 
1. Bendra informacija: 
 

Dotacijos sutarties numeris: LLP-COM-DP-2010-LT-00297 

Partnerystės pavadinimas: "Sėkmingo savarankiško mokymosi idėjos" 

Šalys partnerės: 
(visos partnerystės projekte dalyvaujančios 

šalys) 

Lietuva, Portugalija, Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Nyderlandai, Suomija, Latvija, Bulgarija, Turkija, 
Lenkija 

Partnerystės tipas: 
(pildoma tik Comenius mokyklų partnerysčių 

projektų veiklai) 

 Dvišalė  

 Daugiašalė  

Jūsų institucija yra:  Koordinatorius 

 Partneris 

 
 
Pilnas Jūsų institucijos pavadinimas: 
(Iš Lietuvos Respublikos Valstybės Įmonės 

Registrų centras išduoto Juridinių asmenų 

registro Registravimo pažymėjimo) 

Plungės technologijų ir verslo mokykla 

Adresas: Mendeno 7, LT-90143, Plungė 

Telefono Nr.: +37044871632 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė: Aldona Mocevičienė 

Kontaktinio asmens telefono Nr.:  +37062043460 

Kontaktinio asmens elektroninio 
pašto adresas: almoenator@gmail.com 
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2. Partnerystės turinys  
 

2.1. Trumpai apibūdinkite vykdomas partnerystės veiklas ir jau pasiektus rezultatus: 

2.1.1. Aprašykite veiklas, įgyvendintas partnerinių susitikimų metu ir pasiektus rezultatus 

(tikslus). Kaip į šias veiklas buvo mokiniai/besimokantieji, mokytojai/suaugusiųjų švietėjai, 

darbuotojai? 

Projektinės veiklos 2010 m. rugsėjo- lapkričio mėnesiais: 

 

Projekto partnerių pasiruošimas susitikimui  Italijoje: 

1) tinklapio kūrimas, maketavimas (Portugalijos komanda). Informacijos apie projekto 
partnerius ir projekto veiklas įkėlimas  į  internetinę svetainę. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/ 

http://cossol.pbworks.com/w/page/31454921/CoSSOL 

2) komandų kiekvienoje partnerio šalyje suformavimas, studentų/mokinių įtraukimas į 
projektą (logotipo kūrimas).  

3) pristatymų parengimas 

Veiklos projekto partnerių susitikimo Crotone metu (2011m. lapkričio mėn. 9-13d.) : 

1. Pranešimas "Kompetencijų išgryninimas — visuotinis susikalbėjimas", "Žvilgsnis į 
Europos pagrindines kompetencijas — Italijos patirtis" (Italija) 

2. Pranešimas "Supažindinimas su kvalifikacijos sistema, amatystės ir pramonės rolė 
Nyderlanduose" (Nyderlandai) 

3. Gerosios praktikos pristatymas "Mokymasis darant" (Suomija) 

4. Praktiniai užsiėmimai mokantis valdyti  MOODLE sistemos programas (Vokietija) 

Darbas grupėse: 

1. "Nuo mokymo programų link planuojamo kompetencijų mokymo" 

2. "Kas yra kompetencijos? (žinios, įgūdžiai, požiūris)" 

Grupinio darbo užduotys pagal pagrindines kompetencijas: Egzaminavimo 
modeliavimas (specialisto kompetencijos ir/arba portfolio sukūrimas) tema: " ES 
prezidentui nuo misterio Byno" 

Informaciją apie visas veiklas, vykdytas projekto partnerių susitikimo metu galima 
rasti: 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-1st-report1.pdf 
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Projektinės veiklos 2010 m. gruodžio mėn. — 2011m. vasario mėn. 

 

Pasiruošimas projekto partnerių susitikimui Lenkijoje: 

1) "namų darbas" — komunikacijos  gimtąja kalba ir užsienio kalba metodų aprašymas 
pagal projekto partnerių institucijų mokymo programas 

http://comeniuscossol.wordpress.com/homework/ 

2) mokinių ese "Kodėl  užsienio kalbos man yra svarbios?" (Bulgarija) 

http://comeniuscossol.wordpress.com/students-works/ 

Projekto partnerių susitikimas Lenkijoje, Rybnyk (2011m.  kovo mėn. 16-20d.): 

Mokinių iš Lenkijos projekto partnerio institucijos įtraukimas į projektinę veiklą 
(kultūrinė programa, mokinių piešiniai, dainos, teatralizuotas spektaklis folklorine 
tema) 

Gerosios praktikos pristatymas — pamoka "Einant į rytojų. Besimokančiojo visą 
gyvenimą mintys apie prasmingą gyvenimą" (Lenkija) 

Mokymosi gebėjimų ugdymo praktiniai užsiėmimai naudojant dramos metodus. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ 

http://comeniuscossol.wordpress.com/spoken-production/ 

Darbas grupėse: 

"Europos bendrieji orientaciniai metmenys pagal nuorodas į kalbų gebėjimus: 
mokymasis, mokymas, vaizdavimas ir įvertinimas (Portugalija) 

"Kaip didinti kompetencijas panaudojant įvairias užduotis? (teoriją, modelius, 
praktinius darbus) (Nyderlandai) 

Darbai galutinio produkto "gamybai": visų projekto partnerių dalyvių darbas 8 
grupėse pagal 8 bendrųjų gebėjimų modulius "Kompetencijų įvertinimo klausimyno" 
parengimui 

Visa veikla, vykdyta projekto partnerių susitikime Lenkijoje patalpinta COSSOL 
interentinėje svetainėje:  

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-second-report.pdf 

  

Projektinės veiklos 2011 m. kovo - gegužės mėnesiais: 

 

Pasiruošimas projekto partnerių susitikimui Parnacūzijoje. 

Rekomendacijos klausimynui (Vokietija) 

"Namų darbas": klausimyno pildymas tiesiogiai internete (mokytojai ir mokiniai iš 
kiekvienos projekto partnerio šalies) 
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Modulių Matematiniai gebėjimais ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų 
srityse bei Skaitmeninio raštingumos gebėjimų užduočių ir pristatymų parengimas 

Projekto partnerių susitikimas Prancūzijoje, Perigueux (2011metų gegužės mėn 11-15d. 

Projekto veiklose dalyvauja mokiniai iš Prancūzijos ir Bulgarijos 

Projekto partnerių iš Latvijos metodikos matematinių ir pagrindinių gebėjimų mokslo 
ir technologijų srityse pristatymas 

Matematikos, mokslo ir technikos ir IKT metodų pristatymas ir įvertinimas (Italija, 
Portugalija, Bulgarija) 

Nyderlandų metodo pristatymas "Apskaičiavimai ir matematiniai mokslai" 

Darbas grupėse: 

1. Sensorinė analizė (teorija, praktika, statistinė analizė)  (Prancūzija) 

2. "Kaip didinti kompetencijas panaudojant įvairias užduotis?" (pasiūlymai, patarimai 
pamokų tobulinimui, įvertinimui, pagrindinio plano formavimas ir įvertinimas) 
(Nyderlandai) 

Sukurtas išliekamasis "galutinis produktas" — klausimyno rezultatų analizė, diskusijos, 
interpretacijos ir apibendrinimas  

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-
questionnaire.pdf 

Visa informacija apie veiklas, vykdytas projekto partnerių susitikimo metu Prancūzijoje 
patalpinta projekto interentinėje svetainėje: 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/cossol-joint_report_france.pdf 

 

2.1.2. Aprašykite projekto veiklas, kurias įgyvendinote savo institucijoje (organizacijoje), 

kitose institucijose (organizacijose), vietos bendruomenėje, bei pasiektus rezultatus. Kaip į 

šias veiklas buvo įtraukti mokiniai/besimokantieji, mokytojai/suaugusiųjų švietėjai, 

darbuotojai, vietos bendruomenė? 

Mokyklos bendruomenei, administarcijai, pedagogams pristatoma sukaupta medžiaga 
apie veiklas, vykdytas projekto partnerių susitikimo metu. Taip informuojami, 
supažindinami pedagogai su būsimomis užduotimis (kurias reikia parengti iki sekančio 
projekto partnerių susitikimo ar nurodytos datos). Diskutuojama apie užduočių 
atlikimo formas, metodus, susijusius su mokinių savarankiško mokymosi ir pedagogų 
kompetencijų ugdymu,  remiantis Europos orientaciniais metmenimis , kuriuose 
apibrėžti bendri gebėjimai (8 pagrindiniai gebėjimai). Mokiniai dalyvavo logotipo 
kūrimo konkurse, darbai buvo pristatyti partnerių vertinimui susitikime Italijoje 
(Crotone). Pedagogai ir mokiniai dalyvauja namų darbų užduočių atlikime,  ruošia 
interaktyvias užduotis, dalyvauja veiklose, susijusiose su projekto temomis ir moduliais 
vykstančiomis pamokų metu.      

2.1.3. Įvardinkite ir trumpai aprašykite sukurtus/pagamintus tarpinius produktus partnerystės 

projekto metu. 
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Projekto partnerių susitikimo metu pristatyti Plungės TVM mokinių kurti projekto 
logotipai. Paruoštas ir pristatytas anglų kalbos savarankiško mokymosi modelis (PP 
prezentaciją galima peržiūrėti COSSOL projekto svetainėje apie kompetencijas KC1, 
KC2).       

2.1.4. Kokį poveikį dalyvavimas projekte turi mokytojams/suaugusiųjų švietėjams, 

mokiniams/besimokantiesiems, darbuotojams, institucijai (organizacijai), vietos 

bendruomenei? 

Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės 
projektas COSSOL, remiantis aštuonių pagrindinių visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimų lavinimo ir ugdymo idėjomis, tikslas yra nustatyti mokymo 
metodus, metodiką ir sąvokas, kurios kuria ir vysto jaunimo ir suaugusiųjų gebėjimų 
plėtrą, kaip žinių, įgūdžių ir požiūrių į įvairias situacijas derinys. 
Šie gebėjimai yra priemonės, skirtos sudaryti galimybes ir suteikti besimokantiems 
motyvaciją, savarankiškumo ir atsakomybės tvarkyti savo gyvenimą esamoje socialinėje 
aplinkoje, kurioje jie atsiduria. Mes siekiame išsiaiškinti, kaip  ir kokiomis formomis 
gebėjimai gali būti skatinami, tam tikslui  sukurdami mokymosi metodinę medžiagą, 
kuri plėtotų švietimo ir mokymosi programas, padedančias jaunam žmogui sukurti savo 
gyvenimo projektą-koncepciją, remiantis jo turimomis kompetencijomis ir įgūdžiais.  
Projekto partneriai nori parengti tokią medžiagą, kurioje būtų pateikti   bendrųjų 
gebėjimų ugdymo pasiūlymai ir patalpinti gerosios patirties pavyzdžiai,  tinkamiausi  
kiekvienai ES švietimo institucijai ir atitinkantys pedagogų ir besimokančiųjų  
lūkesčius. 
Kiekvienas projekto partneris yra atsakingas už vieną iš aštuonių bendrųjų gebėjimų 
modulio organizavimą, metodinės medžiagos parengimą, metodų ir gerosios praktinės 
patirties pristatymą viename iš projekto partnerių susitikimų metu. Bei atsakingas už to 
modulio partnerių pateiktos medžiagos ir informacijos apibendrinimą. Projekto 
partnerių susitikimų metu vyksta grupiniai užsiėmimai. Taip formuojasi nauji dariniai, 
pasiūlant gebėjimų ugdymo metodikas  pagal vieną iš aštuonių gebėjimų modulio. Bet 
kiekvienas partneris yra atsakingas už vieno iš  8 bendrųjų gebėjimų  metodinės 
medžiagos, formų pristatymą ir apibendrinimą. 
Projekto metu yra sprendžiamos problemos ir vystomos šios koncepcijos: 
 
• skatinanti ir palaikyti tarpdalykinį kompetencijų ir gebėjimų tobulinimo metodą; 

• paruošti metodologiją perėjimui nuo konkretaus mokymo objekto į įvairiapusišką 
požiūrį, suderintą su individualiais besimokančiųjų ir visos visuomenės poreikiais. 

Šiuo projektu bandoma keisti mokymo/si procesus nuo konservatyvios, orientuotos į 
mokymą pagal iš anksto paregtą planą ir vertinimą  sistemą, taikomą švietimo įstaigose 
per pastaruosius metus į savarankiško mokymosi valdymo sistemų taikymą (pvz., 
Moodle). Šiuo metu yra labai svarbu vystyti bendras veiklas kartu su 
besimokančiaisiais, bendradarbiauti proceso vystyme siekiant  tobulinti šią platformą. 
Tuo pačiu metu yra naudojamai nauju įrankiu: Web 2.0, kas  skatina 
bendradarbiavimą, vykdant projektines užduotis per atstumą. 

2.1.5. Aprašykite įgyvendintą sklaidą (vietiniu, regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygiu) 

partnerystės projekte. 

Informacija apie projektą publikuojama projekto internetinėje svetainėje: 

http://comeniuscossol.wordpress.com/  

 Organizuojami interviu su žiniasklaidos (laikšraščių, radijo ir TV kompanijų) atstovais 
šalyje, kurioje vyksta projekto partnerių susitikimai, projekto veiklų medžiaga talpinama 
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projekto partnerių institucijų internetinėse svetainėse, institucijų leidžiamuose 
leidiniuose(laikraščiuose, žurnaluose). 

Taip pat vyko susitikimai, dalijantis gerosios patirities praktika tiesiogiai bendraujant  
projekto partneriams  projekto susitikimų metu (3 susitikimai)  

Įvyko susitikimas su valdžios atstovais susitikimo metu Crotone, susitikimas su miesto meru 
ir atsakingais valdžios atstovais Rybnyk, kurių metu buvo diskutuojama apie kompetencijų 
ugdymą , bendruosius, visą gyvenimą trunkančio mokymosi, begėjimus, projekto naudą 
regiono ir Europos šalių besimokantiems. 

Informacija ir medžiaga apie  COSSOL projektą talpinama Plungės TVM internetinėje 
svetainėje: 

 www.plungestvm.lt 

  Vyksta projekto veiklų pristatymai mokyklos pedagogų, mokyklos tarybos susirinkimuose. 

2.1.6. Aprašykite partnerystės projekto eigos vertinimą (priemones, metodus, rezultatus). 

 Projekto COSSOL eiga vyksta pagal numatytą planą. Projekto partnerių susitikimų datų ir 
veiklų koregavimas vyksta bendru sustarimu projekto koordinatorių susirinkimo metu. 
Projekto veiklų analizė ir apibendrinimas vyksta kiekvieno partnerių susitikimo pabaigoje. 
Projekto partnerių sėkmingo bendradarbiavimo pasekoje šiuo metu jau yra pasiekti šie 
rezultatai:  sukurta internetinė svetainė , kurioje patalpinama visa medžiaga, veiklos ir 
produktai, kurie vykdomi projekto metu; sukurtas logotipas; parengtas kompetencijų 
vertinimo klausimynas; atlikta klausimyno rezultatų analizė; pristatomi gerosios patirties 
modeliai, metodai, kurie šiuo metu kaupiami. 

2.1.7. Kaip bendraujate ir bendradarbiaujate partnerystės projekte? Ar visi partneriai 

aktyviai dalyvauja projekte? Kaip efektyviai užtikrinate komunikaciją su projekto dalyviais 

savo institucijoje (organizacijoje)? 

Bendravimo kalba — anglų. Projekto partneriai bendrauja internetinėje erdvėje: 
elektroniniais laiškais, naudojantis Skype programa, siunčiant informaciją paprastuoju 
paštu, bendraujant mobiliuoju ryšiu. Plungės TVM projekto koordinatorius 
kontaktuoja su projekto vykdytojais iš kitų partnerių šalių internetinėje erdvėje (el. 
paštas, Skype), mobiliojo ryšio pagalba. Užduotys, kurias vykdo mokyklos mokiniai ir 
mokytojai vykdomos tiesiogiai internetu, taikant MOODLE programos modelį ir/arba 
Web 2.0  

Institucijoje projekto koordinatorius informuoja projekto komandos narius apie 
reikalingas atlikti projektines veiklas ir/arba projekto partnerių susitikimo metu 
aptartus sprendimus, veiklos kryptis. Projekto komandos nariai paruošia metodinę 
medžiagą, surenka informaciją ir pateikia projekto koordinatoriui pagal savo 
kompetencijas,  atsižvelgiant į vykdomo projekto modulio reikalavimus ir nurodymus.  

2.2. Su kokiais sunkumais/kliūtimis susidūrėte vykdydami partnerystę, jei tokių buvo? 
Kaip įveikėte šiuos sunkumus?  

Projekto vykdymo procese keblumų yra dėl anglų kalbos gebėjimų trūkumo. Didžioji 
dalis Plungės TVM  projekto komandos specialistų neturi pakankamai kompetencijų 
pristatyti savo gerosios patirties metodus anglų kalba, organizuoti ir pravesti 
interaktyvias veiklas pagal vykdomą  modulį projekto partnerių susitikimų metu. 

2.3. Mobilumo veiklos 
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Minimalus planuotų 
mobilumų skaičius nurodytas 

Dotacijos sutartyje 

(pažymėkite tinkamą laukelį) 

 4           8           12            24 

 Mažesnis mobilumų skaičius    

2.4 2010-08-01  ir 2011-06-30  laikotarpiu įvykdyti mobilumai (jei reikia, pridėkite 
papildomų eilučių) 

 
 

Mobilumo aprašymas 

Data 
(nuo-iki) 

Miestas Šalis 
Dalyvavusių 
darbuotojų 

skaičius1 

Dalyvavus
ių 

mokinių / 
besimoka

nčiųjų 
skaičius 

2010-11- 09 -  2011-11- 13 Crotone Italija 2 0 
2011-02- 16 -  2011-02- 20 Rybnyk Lenkija 2 0 
2011-05- 11 -  2011-05- 15 Perigueux Prancūzija 2 0 
    -  -    -      -  -                      
    -  -    -      -  -                      
    -  -    -      -  -                      
    -  -    -      -  -                      

Bendras 2010-08-01  ir 2011-06-30 laikotarpiu įvykdytų 
mobilumų skaičius: 

6 0 

2.5. Mobilumų, planuojamų įvykdyti iki 2012-07-31, skaičius 
(neįskaitant bendro 2010-08-01  ir 2011-06-30   laikotarpiu įvykdytų 

mobilumų skaičiaus) 

Darbuotojų 
skaičius 

Mokinių/ 
besimoka

nčiųjų 
skaičius 

6 2 

 
3. Dotacijos gavėjo pareiškimas, kurį turi pasirašyti asmuo, teisiškai įgaliotas pasirašyti Jūsų 
institucijos vardu, ir partnerystės kontaktinis asmuo Jūsų institucijoje:   
 

„Mes, žemiau pasirašiusieji, tvirtiname, kad šioje tarpinėje veiklos ataskaitoje pateikta 
informacija, kiek mums žinoma, yra teisinga.“  

Data: 2011-06-23 

Vieta: Plungė 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigos:  

Aldona Mocevičienė, projekto koordinatorius 

Kontaktinio asmens parašas: 

Data: 2011-06-23 

Vieta: Plungė 

Institucijos (organizacijos) vadovo vardas, 
pavardė ir pareigos:  

Audrius Misiūnas, direktorius 

Institucijos (organizacijos) vadovo parašas: 

 

Institucijos (organizacijos) antspaudas:  

                                                 
1 Įskaitant lydinčiuosius asmenis tuo atveju, jei mobilume dalyvauja asmenys, turintys specialiųjų poreikių. 
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