
Projektas finansuojamas Europos 

Komisijos lėšomis  

Pralaužkime 

ledus 

mokykloje! 

 Nustatyti ankstyvojo išėjimo iš mokyklos 

priežastis. 

 Susidoroti su mokyklose kylančiomis 

problemomis, teigiamo požiūrio į mo-

kyklą kūrimas bei mokymosi motyvaci-

jos skatinimas pasitelkiant mokytojų bei 

mokinių šeimų pagalbą. 

 Gerųjų patirčių dėl ankstyvojo mokyklos 

palikimo prevencijos  apsikeitimas. 

 Užklasinių veiklų, sietinų su mokinių 

susidomėjimo, gebėjimų bei talentų plė-

tojimu, organizavimas. 
  

LAUKIAMI REZULTATAI NUOTRAUKOS 



TURKIJA 

Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi  

Šiuolaikiniame pasaulyje išsilavinimas yra tiek  

būtinybė, tiek  esminis reikalavimas. Šalių 

vystymosi procese išslavinusios darbo jėgos 

poreikis tapo svarbus ne tik mūsų, bet ir kituose 

pasaulio regionuose. Mokiniai palieka mokyklas 

dėl įvairiausių priežasčių ir taip negali pabaigti 

mokymosi programų. Tarp šių problemų iškyla 

asmeninės, susiję su mokykla, aplinkos poveikio 

ar net ekonominės priežastys.  Europos Sąjungo-

je buvo atlikta daug įvairių tyrimų mokyklos 

lankymo tema. Pavyzdžiui, vienas iš strateginių 

Europos Komisijos tikslų 2020 metams yra 

sumažinti mokyklos nelankymo problemą nuo 

15% iki 10%. Mūsų tikslas yra padidinti mokin-

ių įsitraukimą į akademines, sportines, socialiai 

kultūrines veiklas. Šio projekto pagrindas yra 

aptikti mokinius, kurie yra linkę palikti mokyklą 

per anksti bei suteikti jiems išsilavinimą, 

leisiantį pajusti savo talentą bei potencialą.  

VEIKLOS  

 

“Šok su ţodţiais!” – Lietuva 

“Ţaidţiame su skaičiais” – Lenkija 

“Visai kaip gyvenime” – Rumunija 

“Pajusk ritmą” – Kroatija  

“Saviraiška su kūno kalba” – Bulgarija  

“Mokymasis bendradarbiaujant” – Bulgarija  

“Mes gamtos draugai!” – Latvija  

PARTNERIAI  SANTRAUKA VEIKLOS / SUSITIKIMAI 

BULGARIJA 
PHSEE “Marie Curie” Sliven 

LATVIJA 
Jelgava District Correspondence School 

LENKIJA 
Gimnazjum - Zespol Szkolno-Przedszkolny  

ROMUNIJA 
Colegiul Tehnic "Napoca" 

KROATIJA 

Osnovna Scola Bilje  

LIETUVA 
Kauno r. Kulautuvos pagrindine mokykla 

SUSITIKIMAI  

 

Pirmasis tarptautinis projekto susitikimas 

Kulautuvoje, Lietuvoje.  

Antrasis susitikimas. Mokymo/mokymosi/

apmokymo veiklos Cluj-Napoca, Rumunijoje. 

Pristatoma projekto logotipų, paruoštų projekte 

dalyvaujančių šalių mokinių, paroda. Trečiasis 

susitikimas. Mokymo/mokymosi/apmokymo 

veiklos Wojokowice Koscielne, Lenkijoje – 

šachmatų turnyrai. 

Ketvirtasis susitikimas. Mokymo/mokymosi/

apmokymo veiklos Hadim, Konya, Turkijoje – 

sporto veiklos.   

Penktasis susitikimas. Mokymo/mokymosi/

apmokymo veiklos Bilje, Kroatijoje – meniniai 

užsiėmimai. 

SUDĖTINIS RENGINYS 

 

 Mokymasis bendradarbiaujant. Seminaras“ 

Tarpasmeninė išmintis pamokose“ Hadim vie-

šajame mokymo centre.  


