
Mokinių atrankos į „Erasmus+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamus 

Europos Sąjungos projektus  

Motyvacinio pokalbio RPOTOKOLAS Nr.1., Vilnius, 2015-10-21 ir 10-23 

I-ų ir II-ų klasių gimnazistai 

Vardas Pavardė Siūlomas sprendimas Siūloma dalyvauti projektuose 

Paulina Trinkaitė, IIH1 Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, CSP 

Algimantas Masaitis, IIH1 Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, INSTEM 

Šarūnas Pūgžlys, IIH1 Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, INSTEM 

Laura Antanavičiūtė, IIH2 Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, CSP 

Austėja Gadliauskaitė, IIH2 Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, CSP 

Urtė Jarušaitytė, IG Siūlyti dalyvauti projektuose CSP, SFEY 

Aistė Jatkelytė, IIG Siūlyti dalyvauti projektuose CSP, SFEY 

Snežana Juckevič, IIG Siūlyti dalyvauti projektuose CSP, SFEY 

Radvilė Balkevič, IIG Siūlyti dalyvauti projektuose tik 

po koordinatoriaus pokalbio 

CSP (sprendimas 2015-10-23) 

Elvinas Adomaitis,IG Siūlyti dalyvauti projektuose SFEY, INSTEM, CSP 

Karina Ivanova, IG Siūlyti dalyvauti projektuose CSP, SFEY 

Justina Turauskytė, IG Siūlyti dalyvauti projektuose INSTEM, CSP, SFEY 

Arminas Jočys, IG Siūlyti dalyvauti projektuose INSTEM, CSP 

 

Pokalbyje dalyvavę projektų organizatoriai ir vykdytojai: 

Gimnazijos direktorius Zotikas Popovas 

Gimnazijos tarptautinių projektų koordinatorius Darius Česnavičius 

Projektų vykdymo grupės nariai:  Jūratė Norkūnienė, 

   Vilma Jočienė, 

Irena Medelinskaitė. 

Galutinis sprendimas:  

1. Pareiškę norą dalyvauti visi I-II klasių mokiniai turi stiprią motyvaciją ir gebės įgyvendinti jiems patikėtus darbus bei 

pasiekti projektų galutinius rezultatus. Siūloma dalyvavusiems pokalbyje mokiniams prisijungti prie projektų vykdymo 

komandų. 

2. Lapkričio 7-13 dienomis skelbti papildomą atranką į tarptautinius projektus, numatant pakviesti juose dalyvauti dar 4-5 

mokinius iš I-II klasių, papildomai taikant aukštesnius mokymosi pažangos ir elgesio kriterijus. 

Gimnazijos tarptautinių projektų koordinatorius Darius Česnavičius 



 

Mokinių atrankos į „Erasmus+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamus 

Europos Sąjungos projektus  

Individualių pokalbių RPOTOKOLŲ išrašas, Vilnius, 2015-10-23 

III-ų ir IV-ų klasių gimnazistai 

Tarptautinių projektų koordinatoriaus siūlymu ir tarptautinių partnerių pritarimu visų projektų įgyvendinimo kokybei 

užtikrinti pakviesti didžiausią tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir motyvaciją turintys III-ių ir IV-ų klasių mokiniai. Iki 

spalio 23 dienos tarptautinių projektų įgyvendinimo sutartys tarp gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo nebuvo 

sudarytos, finansinę riziką ir projektų vykdymo iniciatyvą prisiėmė projektų koordinatorius Darius Česnavičius. Artėjant 

pirmiems trims projektų mokymo/si mobilumams, tarptautiniams partneriams pasiūlyta į pirmuosius susitikimus įtraukti 

vyresnių klasių mokinius, kurių tėvai prisiimtų dalį finansinės rizikos, o mokiniai gebėtų kokybiškai įvykdyti pirmų metų 

užduotis. 

Su mokiniais vyko individualūs pokalbiai tarp projektų koordinatoriaus ir pretendentų, vėliau tarp koordinatoriaus ir 

atrinktų mokinių tėvų individualūs pokalbiai telefonu. Iš viso kalbėta su 16 potencialių kandidatų. 

Atrinkti III-IV klasių mokiniai turi stiprią motyvaciją ir gebės įgyvendinti jiems patikėtus darbus bei pasiekti projektų 

galutinius rezultatus.  

Vardas Pavardė Atsakomybė Projektas 

Aleksas Kiminas, IVA Gimnazijos tarptautinių projektų svetainės kūrimas bei 
administravimas, INSTEM projekto pirmų metų mokinių 
veiklų koordinavimas 

INSTEM 

Mindaugas Masaitis, IVA Medijos kūrimas SFEY 

Justinas Pekarskas, IVA Projektų sklaida, pamokų konstravimas SFEY 

Ugnė Simutytė, IVA Projektų LOGO ir grafinis apipavidalinimas SFEY 

Ona Marija Ladigaitė, IVA Metodikos anglų kalba rengimas, pamokų konstravimas, 
SFEY projekto pirmų metų mokinių veiklų koordinavimas 

SFEY 

Mantas Gaigalas, IVA Komunikacija e-tinkluose, pamokų konstravimas, CSP 
projekto pirmų metų mokinių veiklų koordinavimas 

CSP 

Eidvilė Jezukevičiūtė, IVA Projektų e-publikacijų dizainas, pamokų konstravimas CSP 

Liutauras Vingras, IIIB Mokymosi objektų, pamokų konstravimas,  SFEY 

Neimantė Katarskytė, IIIB Mokymosi objektų, pamokų konstravimas SFEY 

 

Pokalbyje su mokiniais sutarta dėl jų vaidmens projektuose, atsakomybių ir dalinės finansinės rizikos prisiėmimo. 

Pokalbyje su mokinių tėvais sutarta dėl jų atsakomybių ir dalinės finansinės rizikos prisiėmimo. 

Lapkričio 16-20 dienomis, jau žinant visų aktyvių tarptautinių projektų vykdytojų atsakomybes ir bendruosius projektų 

veiklos planus, planuojami individualūs pokalbiai su kitais galimais III klasių kandidatais į tarptautinių projektų vykdytojų 

komandas, numatant pakviesti juose dalyvauti dar 3-4 mokinius iš III klasių, priklausomai nuo jų pasiryžimo ir būsimo 

indėlio į projektų pridėtinę vertę. 

 

Gimnazijos tarptautinių projektų koordinatorius Darius Česnavičius 

 


