
 

 

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje įgyvendinamas „Erasmus+KA2“ projektas „Finansinių ir 

verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“ 

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje įgyvendinamas „Erasmus+KA2“ projektas „Finansinių ir 

verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“. Gimnazijoje projektą koordinuoja anglų kalbos 

mokytoja Diana Šaltienė. Šiame projekte dalyvauja  6 šalių (Italijos, Ispanijos, Vengrijos, Kroatijos, 

Makedonijos ir Lietuvos) skirtingo tipo mokyklos (pradinės, vidurinės, profesinės). Tarptautinį 

projektą koordinuoja Italijos technikos institutas (ITCG Ferrucio Niccolini).   Tikslas – sujungti 

skirtingų Europos šalių patirtį ir žinias tam, kad būtų sukurta dalyko ir kalbos integruoto 

mokymo(si) medžiaga, kuri lavintų bendrąsias kompetencijas ir tiktų 14-18 metų mokiniams. 

Finansinio lavinimo projekto tikslas suteikti jaunimui pagrindinių finansinių žinių ir išugdyti 

gebėjimus, taikytinus  gyvenimiškose situacijose. Pirmasis šalių partnerių susitikimas įvyko 

Lietuvoje, Pandėlio gimnazijoje. Jame dalyvavo visų šalių atstovai, projekto koordinatoriai. 

Darbinio susitikimo metu visos šalys aptarė projekto veiklą bei jų pasiskirstymą, dokumentacijos 

fiksavimą, galutinius produktus, tolesnių vizitų datas ir dalyvių skaičių. Apie 20 Pandėlio 

gimnazijos mokinių turės galimybę aplankyti šalis partneres, susipažinti su jų kultūra, gilinti 

verslumo, anglų kalbos įgūdžius ir gebėjimus. Numatyti penki darbiniai vizitai į Vengriją, Ispaniją, 

Italiją, Kroatiją ir Makedoniją.  Kovo 25 – 29 d. įvyko antrasis projekto dalyvių vizitas Diosdi 

progimnazijoje (Diosdi Eotvos  Jozsef Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola es AMI) Diosd mieste, 

Vengrijoje. Dalyviai išrinko projekto logotipą, mokiniai ir mokytojai buvo įtraukti į įvairiapusiškas 

veiklas: dalyvavo monetų kaldinimo dirbtuvėse, sužinojo apie  Vengrijos piniginius vienetus, 

tobulino savo verslumo, anglų kalbos komunikavimo įgūdžius. Šio vizito metu mokytojai ir 

mokiniai buvo supažindinti ir su kultūriniu Vengrijos gyvenimu bei praplėtė istorines žinias. 

Dalyviai lankėsi Vengrijos Parlamente, Kalocsos paprikos fabrike, šokolado ir saldainių fabrikuose. 

Buvo aptarti rezultatai bei susitarta dėl tolimesnių veiklų. Birželio mėnesį Pandėlio gimnazijos 

mokytojai ir mokiniai keliaus į Ispaniją, spalio mėnesį į Makedoniją, o kitų metų kovą į Italiją ir 

gegužę į Kroatiją. Projekto trukmė 2018 09 01 – 2020 10 30.   
Projekto įgyvendinimo grupės narė Violeta Karaliūnienė 

 


