
Anglų	  kalbos	  vyresn.	  	  mokytoja	  ir	  projekto	  koordinatorė	  

	  Ana	  Tymčiuk	  



  VSMC	  –	  vienintelė	  trikalbė	  suaugusiųjų	  gimnazija	  Lietuvoje,	  kurioje	  mokosi	  gimtąja	  kalba	  
lietuvių,	  rusų	  ir	  lenkų	  tautybių	  mokiniai.	  

  	  Centre	  taip	  pat	  lietuvių	  kalbos	  mokosi	  užsienio	  ir	  LR	  piliečiai,	  atvykę	  ar	  grįžę	  gyventi	  ir	  
dirbti	  į	  Lietuvą.	  	  

  Siekiant	  teikti	  kuo	  įvairesnes	  ir	  kokybiškesnes	  suaugusiųjų	  švietimo	  paslaugas,	  	  gimnazijoje	  
taikomos	  įvairios	  mokymosi	  formos	  ir	  būdai,	  organizuojami	  užsienio	  kalbų	  mokymai.	  

  Gimnazijos	  darbuotojų	  komandos	  veikla	  grindžiama	  profesinio	  atsinaujinimo,	  
bendradarbiavimo,	  gerosios	  patirties	  sklaidos	  principais.	  	  

 Mokytojai	  nuolat	  ieško	  galimybių	  ir	  būdų,	  kad	  mokiniai	  sėkmingai	  dalyvautų	  ne	  tik	  
pamokoje,	  bet	  ir	  centro,	  miesto,	  šalies	  ir	  tarptautiniuose	  konkursuose,	  olimpiadose	  bei	  
projektuose.	  

  VSMC	  bendradarbiauja	  su	  įvairiomis	  Lietuvos	  ir	  užsienio	  šalių	  švietimo	  institucijomis,	  
socialiniais	  partneriais.	  	  



Erasmus	  +	  KA1/KA2	  

Nordplus	  Adult	  
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Erasmus+	  finansuojamas	  strateginės	  partnerystės	  projektas	  „Mokymo	  priemonių	  ir	  informacinių	  
įrankių	  paketas,	  skirtas	  	  pabėgėliams	  ir	  imigrantams“	  („Information	  and	  Education	  Materials	  for	  
refugees	  and	  immigrants“)	  	  2016-‐1-‐ES01-‐KA204-‐025077.	  	  

Tikslinė	  grupė	  –	  	  pabėgėliai	  iš	  Sirijos	  (ar	  kiti	  imigrantai)	  ir	  partnerių	  šalių	  mokiniai.	  

Šiame	  projekte	  dalyvauja	  keturios	  šalys:	  	  

1.  Ispanija	  (CEPA	  Aril),	  	  

2.  Italija	  (CPIA	  BRESCIA),	  

3.  Lietuva	  (VSMC),	  	  

4.  Latvija	  (EVA93).	  	  

Koordinatoriai:	  	  Ispanija	  (CEPA	  Aril)	  



 Išsiaiškinti,	  kokius	  iššūkius	  patiria	  pabėgėliai/imigrantai	  juos	  
priimančiose	  šalyse.	  

 Prisidėti	  prie	  pabėgėlių	  ir	  imigrantų	  veiksmingos	  integracijos	  į	  socialinį,	  
kultūrinį	  gyvenimą	  ir	  darbo	  rinką.	  	  

 Parengti	  praktinę	  informaciją	  ir	  mokomąją	  medžiagą	  (įvairiomis	  
audiovizualinėmis	  priemonėmis	  ir	  skaitmeniniu	  formatu)	  kartu	  su	  savo	  
šalies	  mokiniais	  (Latvijos,	  Lietuvos,	  Italijos	  ir	  Ispanijos).	  

 Bendradarbiauti	  su	  projekto	  partneriais	  ir	  dalintis	  gerąja	  patirtimi	  
mokant	  kitataučius	  mokinius.	  



 Bendradarbiaujant	  su	  nevyriausybinėms	  organizacijoms	  (NVO)	  ir	  projekto	  
partneriais	  bus	  sukurta	  naudinga	  ir	  vertinga	  medžiaga,	  padėsianti	  
pabėgėliams/imigrantams	  integruotis.	  

 Gerės	  mokytojų	  profesiniai	  įgūdžiai,	  kurie	  stiprins	  mokinių	  motyvaciją	  ir	  
bendrąsias	  kompetencijas:	  komunikacijos	  užsienio	  kalbomis,	  socialinę,	  IKT	  
ir	  kt.	  

 Kurdami	  mokomąją	  medžiagą	  Lietuvos,	  Latvijos,	  Ispanijos,	  Italijos	  mokiniai	  
patirs,	  su	  kokiais	  sunkumais	  susiduria	  kitataučiai	  jų	  šalyje,	  ugdysis	  empatiją.	  	  



 2016	  m.	  lapkričio	  2-‐5	  dienomis	  	  vyko	  
pirmasis	  šio	  projekto	  atstovų	  
susitikimas	  Ispanijoje,	  Badajoz	  mieste.	  	  

 Šiuo	  susitikimo	  metu	  kiekviena	  šalis	  
pristatė	  savo	  institucijos	  veiklą.	  Buvo	  
smulkiai	  išnagrinėta	  tolimesnė	  veikla,	  
kokybiškas	  projekto	  vykdymas	  ir	  
bendravimo	  	  su	  partneriais	  būdai.	  	  

 Nustatytos	  konkrečios	  būsimų	  
susitikimų	  ir	  mokymų	  datos.	  
Šio	  susitikimo	  metu	  taip	  pat	  buvo	  
aptartos	  projekto	  užduotys,	  sklaidos	  
galimybės	  ir	  atsakomybės	  
pasidalijimas.	  



 Sukurta	  anketa	  „Požiūris	  į	  imigraciją“,	  
apklausoje	  dalyvavo	  VSMC	  moksleiviai	  
ir	  mokytojai.	  

 Mokiniai	  sukūrė	  projekto	  reklaminį	  stendą.	  



Mokiniai	  rengė	  medžiagą	  stendui	  ir	  rašė	  	  
kūrybinius	  rašinius	  imigracijos	  tema.	  

Imigrantai	  dalijasi	  savo	  patirtimi	  ir	  rašo	  
rašinius	  
Я	  эмигрант 

Я	  считаю,	  что	  рассказывать	  о	  жизни	  эмигранта	  еще	  рано,	  
так	  как	  живу	  в	  Вильнюсе	  очень	  мало	  времени.	  Но	  
расскажу	  вам	  о	  своем	  первом	  знакомстве	  с	  Литвой,	  
которое	  я	  запомню	  на	  всю	  жизнь. 
В	  Литву,	  первый	  раз,	  мы	  приехали	  как	  туристы	  несколько	  
лет	  назад.	  Путешествовали	  мы	  летом	  	  на	  машине	  вместе	  с	  
мужем	  и	  детьми,	  сразу	  посетив	  несколько	  стран.	  Ехали	  
мы	  очень	  долго,	  все	  были	  очень	  уставшие.	  И	  тут,	  когда	  мы	  
только	  въехали	  на	  территорию	  Литвы	  со	  стороны	  
Латвии,	  к	  наше	  машине	  подлетела	  стая	  аистов.	  И	  эти	  
птицы	  сопровождали	  нашу	  машину	  в	  течении	  нескольких	  
километров	  на	  очень	  близком	  расстоянии.	  Тогда	  я	  
впервые	  увидела	  их	  так	  близко	  и	  смогла	  рассмотреть	  
этих	  красивых	  птиц.	  Дети	  конечно	  были	  в	  восторге.	  Мы	  
наслаждались	  красивым,	  ухоженным	  и	  чистым	  
ландшафтом	  природы.	  Видели,	  как	  по	  скошенным	  полям,	  
никого	  не	  боясь,	  гуляли	  молодые	  косули,	  дорогу	  
перебегали	  лисы. 
Я	  сама	  очень	  люблю	  природу	  и	  животных.	  Поэтому	  меня	  
поразило	  такое	  единство	  природы	  с	  человеком,	  такая	  
забота	  людей	  о	  своей	  природе.	  Это	  так	  здорово.	  Вот	  бы	  
все	  люди	  на	  Земле	  так	  жили,	  берегли	  то	  что	  у	  них	  есть.  



10	  VAIZDO	  PAMOKŲ
Metodai-‐būdai:	  vaidmenų	  siužetai,	  dialogai,	  infografika,	  praktiniai	  užsiėmimai,	  dainos,	  
pristatymai.	  

Natūraliai	  integruojant	  metodus	  ir	  būdus	  į	  formaliąją	  ir	  neformaliąją	  mokyklos	  veiklą	  lietuviai	  
ir	  imigrantai	  mokiniai	  rengia	  medžiagą	  šiomis	  10	  temomis:	  

1.  Susipažinkime	  –	  rugsėjo	  mėn.	  Europos	  kalbų	  
diena	  –	  mūsų	  projekto	  mokinių	  ir	  mokytojų	  
komanda	  prisistato	  bendruomenei.	  Kuriami	  
vaidybiniai	  dialogai	  –	  filmuojami/montuojami	  ir	  
pateikiami	  kaip	  1-‐3	  min.	  trukmės	  vaizdo	  filmukai.	  

2.  Pasivaikščiokime/Blogas	  oras	  man	  nė	  motais	  –	  
ekskursija	  po	  miestą/į	  gamtą.	  

3.  Mokomės	  skaičiuoti	  –	  Lietuvos	  banko	  Pinigų	  
muziejus.	  	  

4.  Paragauk	  ir	  skanauk!	  –	  Užgavėnių	  vaišių	  stalas/	  
Pyragų	  diena/nacionalinių	  patiekalų	  gamyba	  per	  
tradicines	  šventes	  –	  filmavimas,	  receptai.	  

5.  Mano	  namai/mano	  gimtinė/valstybinės	  šventės,	  
dainų	  mokymasis.	  	  	  

6.  Aš	  ir	  mokykla	  –	  Mokytojų	  diena/VSMC	  gimtadienis.	  

7.  Savaitgalio	  laikas	  –	  filmuojame	  siužetus,	  vaidybines	  situacijas,	  ką	  
galima	  veikti	  savaitgalį	  Lietuvoje	  skirtingais	  metų	  laikais.	  	  

8.  Mano	  šeima	  –	  popietė,	  apskrito	  stalo	  diskusija/prisistatymas:	  
Susipažinkite	  –	  tai	  mano	  šeima.	  

9.  Atostogų	  malonumai	  –	  kur	  galima	  praleisti	  atostogas	  Lietuvoje?	  
Kuriame	  trumpus	  reklaminius	  filmukus	  arba	  internetinius	  plakatus	  
(infografika).	  

10.  Tradicijos	  ir	  papročiai	  –	  kartu	  su	  imigrantais	  ir	  mūsų	  šalies	  
mokiniais	  išsirinksime	  ir	  palyginsime	  tradicijas.	  	  Kuo	  mes	  panašūs?	  
–	  mokyklinis	  projektas	  (pvz.,	  Kalėdinis,	  naujametinis	  renginys	  
bendruomenės	  narių	  vaikams,	  Užgavėnės,	  Velykos	  ir	  kt.)	  
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Nordplus	  finansuojamas	  mobilumo	  projektas	  „Atskirties	  mažinimas	  per	  patirtinį	  ir	  savaiminį	  
mokymąsi“	  (Overcoming	  exclusion	  through	  learning	  and	  experience),	  NPAD-‐2016/10204.	  

Tikslinė	  grupė	  –	  socialinei	  atskirčiai	  priklausantys	  suaugusieji	  ir	  imigrantai.	  

Šiame	  projekte	  dalyvauja	  trys	  šalys:	  	  

1.  Islandija	  (Equality	  Centre	  (IS-‐Jafn))	  
2.  Lietuva	  (Vilniaus	  suaugusiųjų	  mokymo	  centras)	  
3.  Latvija	  (Learning	  Centre	  „EVA	  –	  93“)	  

Koordinatoriai:	  	  Islandija	  (Equality	  Centre	  (IS-‐Jafn)	  



 Pasidalyti	  gerąja	  patirtimi	  apie	  skirtingose	  organizacijose	  vykdomą	  ugdymo	  
procesą	  (metodiką,	  konsultavimą,	  mentorystę)	  ir	  apie	  socialinei	  atskirčiai	  
priklausančių	  suaugusiųjų	  ir	  imigrantų	  integracijos	  problemų	  sprendimo	  
būdus.	  

 Taikyti	  	  patirtinį	  ir	  savaiminį	  mokymosi	  metodą	  mokytojų/mokinių	  darbo,	  
mokymo(si)	  ir	  kasdienėje	  veikloje.	  	  	  

 Išbandyti	  Latvijos	  partnerių	  sukurtą	  nedirbančių,	  ekonomiškai	  ir	  socialiai	  
remtinų	  besimokančių	  asmenų	  kvalifikacijos	  ir	  bendrųjų	  gebėjimų	  
vertinimo	  metodiką	  ugdymo	  procese	  ir	  atrasti	  būdų,	  kaip	  padidinti	  socialiai	  
remtinų	  suaugusiųjų	  bendrąsias	  kompetencijas.	  

 Padėti	  besimokantiems	  įveikti	  psichologinius,	  socialinius	  ir	  kultūrinius	  
skirtumus	  ir	  prisitaikyti	  prie	  priimančios	  šalies	  gyvenimo.	  



Trys	  susitikimai:	  
 Latvijoje	  –	  2016	  m.	  lapkričio	  21-‐25	  d.	  	  

 Lietuvoje	  –	  2017	  m.	  vasario	  27-‐kovo	  3	  d.	  

 Islandijoje	  –	  2017	  m.	  balandžio	  3-‐7	  d.	  



 Partnerių	  	  šalių	  
prisistatymas	  ir	  būsimų	  
veiklų	  aptarimas.	  

 Latvijos	  partnerių	  taikomo	  
kvalifikacijos	  vertinimo	  
metodo	  teoriniai	  ir	  
praktiniai	  mokymai.	  

 Kultūrinė	  veikla	  –	  pažintinė	  
ekskursija	  po	  Latgalos	  
kraštą.	  



Veiklų	  stebėjimas:	  
• Livani	  pramoninėje	  zonoje,	  
„LivMet“	  	  kompanijoje.	  

• Livani	  duonos	  kepykloje	  –	  
muziejuje.	  



Metodo	  praktinis	  taikymas:	  
 Latgalos	  Meno	  ir	  amatų	  centras	  
–	  stiklo	  papuošalų	  gamyba.	  

 Ugnies	  šaltinio	  likvidavimas	  
gaisro	  gesinimo	  priemonėmis.	  



 Projekto	  dalyviai	  išanalizuos	  patirtinio	  mokymosi	  galimybes	  
integruojant	  formaliojo	  ir	  neformaliojo	  ugdymo	  metodus	  į	  ugdymo	  
procesą.	  

 Bus	  išbandyta	  ir	  pagal	  poreikį	  naudojama	  nedirbančių,	  ekonomiškai	  ir	  
socialiai	  remtinų	  besimokančių	  asmenų	  kvalifikacijos	  ir	  bendrųjų	  
gebėjimų	  vertinimo	  metodika.	  	  

 Projekto	  dalyviai	  patobulins	  bendrąsias,	  kalbinę,	  kultūrinę	  ir	  socialinę	  
kompetencijas.	  

 Bus	  sudarytos	  prielaidos	  mažėti	  socialinei	  atskirčiai.	  





Vykinto	  g.	  11,	  LT-‐08118,	  Vilnius	  
Tel./Faks.	  (8-‐5)	  2751577	  

el.	  paštas:	  rastine@smc.vilnius.lm.lt	  	  	    


