
 

  

 
„Erasmus+“ projektas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios 
motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (MOV-UP, Nr. 
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN) yra 
remiamas Europos komisijos, KA3 programos parama 
skirta politinėms reformoms. 
 

PERIODINIS 

NAUJIENLAIKRAŠTIS 

APIE PROJEKTO 

REZULTATUS MOV-UP 

Vaikai, 
priklausantys 
rizikos grupei 

Vaikų asmenybės 

vystymasis gali būti 

subalansuotas tik  tuomet, 

kai aplinkos įtaka, numatyta 

(švietimo kontekstas) ir 

nenumatyta (spontaniška, 

neorganizuota), yra 

vienakryptė, siekianti 

asmeninių bei socialinių 

tikslų.  

Daugybė vaikų susiduria su 

vystymosi sunkumais, 

kuriuos sukelia 

nekontroliuojami gyvenimo 

veiksniai.  

Beveik visos Europos šalys  

identifikavo, kas yra rizikos 

grupės, kokios pagrindinės 

sąlygos. Šios sąlygos 

dažniausiai apibrėžia 

skirtingus socialinius, 

ekonominius, kultūrinius, 

kalbos faktorius. 

Tęsinys 2 puslapyje 

 

 

MOV-UP iš pirmo žvilgsnio 
Pagrindinis MOV-UP projekto tikslas –  
įtraukti priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo pedagogus į aktyvų mokymąsi 
siekiant atkreipti jų dėmesį į socialinį ir 
emocinį ugdymą.  

Projekto objektas – organizuoti mokytojų 
mokymus, kuriuose jie galėtų mokytis iš 
partnerių šalių ekspertų.  

Viena iš svarbiausių priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojų užduočių yra surasti 

pusiausvyrą tarp trijų pagrindinių mokymo tikslų: 

pažintinių, psichomotorinių ir emocinių (Bloomo 

taksonomija, 1956).  Deja, daugelyje šiuolaikinių 

mokyklų pažintinis ugdymas yra žymiai 

svarbesnis negu socialinis emocinis ugdymas. 

Mokymų dalyviai gaus informaciją apie įvairius 

įrankius, pedagoginę analizę bei darbui 

reikalingą metodologiją.  

Projekto partneriai yra iš šešių šalių bei septynių 

organizacijų: Kretos bei Maltos universitetai,  

Intercultural Cooperation Foundation (Bulgarija) 

ir Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Italija) 

nevyriausybinės organizacijos, privačių mokyklų 

tinklas DOGA (Turkija), Panevėžio rajono 

švietimo centras (Lietuva). Projektą 

administruoja Sofijos (Bulgarija) „Nadežda“ 

savivaldybės administracija.  

MOV-UP projektas truks trejus metus ir bus 

įgyvendinamas nuo 2017 m. sausio iki 2019 

metų gruodžio mėnesio.  

Projektą finansuoja Europos Komisija, projektas 

siekia skatinti socialinę įtrauktį per švietimą, 

mokymą ir jaunimo veiklas.  

Šiame numeryje: 
MOV-UP – kas tai? P.1 

Mokytojų mokymo seminarai  P.2 

Artėjantys renginiai P.3 

Trends & New Software P.4 

L e i d i m a s  
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MOV-UP mokytojų seminaras 

Vaikai, 
priklausantys 
rizikos grupei 

Tęsinys  

Ši faktorių įvairovė apibrėžia 

nepalankias aplinkybes, į 

kurias turėtų atsižvelgti 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojai.  

Bendra informacija apie vaikų 

demografiją gali būti 

nepakankama norint nustatyti 

rizikos veiknius, kurie turi 

įtrakos atitinkamam elgesiui.  

Reikalingas patikimesnis 

diagznozavimo būdas, 

padedantis mokytojams 

apibūdinti sritis, kuriose 

būtinas pedagogo įsikišimas. 

Mokinių poreikių tenkinimas 

ankstyvame amžiuje gali 

turėti teigiamą poveikį jų 

asmenybės formavimuisi bei 

sumažinti stresą dėl 

nepalankios socialinės 

aplinkos. Tai gali padėti 

mokiniui nustatyti asmeninius 

ir socialinius tikslus, skatinti 

teigiamą požiūrį į darbą, 

sąžiningumą, geresnį elgesį, 

pagarbą pagrindinėms 

žmogaus teisėms; tai 

padidins mokinių galimybes 

sėkmingai mokytis bei skatins 

kovoti su įvairiais gyvenimo 

sunkumais.  

 

 

 

Vasario 17–18 dienomis Sofijoje 

įvyko pirmasis mokytojų mokymo 

seminaras.  

Maltos universiteto profesorė 

Valerie Sollars skaitė pranešimą   

„Kokybinis ugdymas ankstyvame 

amžiuje“, o jos kolega Camerl 

Cefai nustebino pranešimu apie 

tvarumą ankstyvajame ugdyme 

naudojant RESCUR išleistą veiklų 

knygą.  

Maria Ampartzaki ir Michail Kalo-

giannakis iš Kretos universiteto 

pristatė temą apie meną ir 

atskleidė, kaip jis aptariamas 

naudojant įvairius tyrimų metodus, 

– veiklos skatinančios tarpusavio 

supratimą, 

skatinant pagarbą tarp skirtingų 

etninių ar religinių grupių vaikų. 

Lektoriai ragino mokytojus išmokti 

atsipalaiduoti, daugiau dėmesio 

skirti skirtingų kultūrų pažinimui ir 

tarpkultūriniam dialogui. 

Cinzia Laurelli, Isabella Belcari ir 

Alessia Amendolia iš Karlo Kolodi 

organizacijos vedė įvairius 

užsiėmimus, susijusius su gerai 

pažįstamu vaikiškų knygų 

personažu Pinokiu. 

Ramazan Sezer ir Doygu Dogan iš 

DOGA mokyklos Turkijoje pristatė 

mokslinius eksperimentus, kurie  

įtraukia kiekvieną. Pranešėjai 

rekomendavo mokytojams kuo 

dažniau kartu su mokiniais vykdyti 

eksperimentus ir į šią veiklą įtraukti 

įvairaus amžiaus mokinius.  

Renata Jankevičienė ir Erika 

Jankevičiūtė iš Panevėžio rajono 

švietimo centro pristatė emocijų 

lėles ir įvairius jų panaudojimo 

ugdyme metodus. 

Mokymus pradėjo ir baigė Reni 

Dimova ir Iglika Angelova iš renginį 

organizavusios institucijos. Jos 

pasidalijo mintimis apie MOV-UP 

projekto tikslus, apibendrino 

mokymus. 

 

 MOV-UP tarptaut iniai susitik imai 

Vasario 15–19 dienomis vyko pirmasis 
projekto susitikimas Bulgarijoje 

Partneriai susitiko pirmame projekto partnerių 

susitikime Sofijoje. Susitikimo metu buvo aptarti 

finansiniai bei projekto atministravimo klausimai. 

Dalyviai taip pat turėjo laiko susipažinti su kitų 

partnerių organizacijomis ir institucijomis. 

 

Antrasis projekto susitikimas vyko 
birželio 12–13 dienomis Lietuvoje  
Antrasis projekto susitikimas įvyko Panevėžio rajono 

švietimo centre. Partneriai aptarė projekto eigą bei 

artėjančius mokytojų mokymus, susitikimo metu 

dalyvavo pokalbyje su Panevėžio rajono 

savivaldybės meru Povilu Žaguniu bei kitais 

savivaldybės administracijos darbuotojais. 

 

 

  

 

 

 

 



 

Artėjantys renginiai 
 

   Nacionaliniai mokytojų mokymai bus organizuojami visose 
MOV-UP projekto partnerių šalyse  
Šiuose mokymuose projekto ekspertai pasidalins savo patirtimi su priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mokytojais.  

 

   Preliminarus mokymų tvarkaraštis: 
 

Stambulas, Turkija: 2017 m. rugpjūčio 24–25 d. 
Peša, Italija: 2017 m. lapkričio 13–14 d. 
Kreta, Graikija: 2017 m. spalio 5–7 d. 
Panevėžys, Lietuva: 2017 m. spalio 12–13d. 
Valeta, Malta: 2017 m. spalio 30–31 d. 
Sofija, Bulgarija: 2017 m. gruodžio 1–2 d. 

 

Dėkojame 

Nuotraukoje Jurgita 

Vaitiekūnienė, Panevėžio 

rajono švietimo centro 

direktorė. Nuotrauka iš  

vasario mėnesį Sofijoje 

vykusių mokytojų mokymų. 

MOV-UP   1 leidimas   Liepa 2017 

MOV-UP naujienlaikraštis yra paruoštas pagal Layout Ready šabloną. Daugiau informacijos galite 

rasti internetinėje svetainėje LayoutReady.com 

 
Šis naujienlaikraštis yra projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (MOV-UP, Nr. 
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN ) dalis. „Erasmus+“ projektą remia Europos Komisija, programos KA3 parama 
skirta politinėms reformoms.  
 
Šis naujienlaikraštis atspindi tik autorių nuomonę ir Europos Komisija nėra atsakinga už čia pateiktą informaciją. 
 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti : http://movup-project.eu/  


