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Programos pavadinimas Erasmus+ tarptautinis projektas „Eko žingsnis Europoje“ 

Programos  trukmė 2018 – 2020 m. 

Programos trumpas 

apibūdinimas 

Projekto tikslas – ugdyti mokyklos bendruomenės supratimą apie 

ekoturizmą, pasitelkiant novatorišką ir aktyvų tarpdalykinį ugdymą bei 

naujus bendradarbiavimo metodus. 

Projekto uždaviniai: 

 Ugdyti mokinių sąmoningumą aplinką tausojančio turizmo 

klausimais. 

 Skatinti mokinius gerbti aplinką, kurioje mes gyvename, 

išsaugoti gamtos paminklus, plėtoti mokinių ekologinę kultūrą 

ir kūrybinę iniciatyvą. 

 Plėtoti mokytojų ir mokinių žinias apie atsakingą turizmą, 

susijusį su kultūra, istorija ir tradicijomis. 

 Gilinti mokinių žinias apie kitas kultūras ir skatinti atrasti ir 

domėtis Europos kultūros paveldu bei stiprinti priklausymo 

vienai Europos erdvei jausmą. 

Programos dalyviai Esmiralda Butrimaitė, geografijos vyr. mokytoja; 

Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė; 

Aldona Ketlerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Mindaugas Razma, informacinių technologijų vyr. mokytojas; 

Raimonda Baltmiškytė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Neringa Krasauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Audronė Gauronskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Rūta Valaitytė, anglų kalbos vyr. mokytoja. 

Programos vadovas/ 

koordinatorius 

Raimonda Marijošienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Veikla 

 Tyrimas apie ekoturizmą projekto pradžioje ir pabaigoje. 

 Elektroninio eko žodyno kūrimas anglų, lietuvių, portugalų, rumunų, kroatų ir slovėnų 

kalbomis. 

 Elektroninio ekoturizmo gido kūrimas. 

 Elektroninės knygos apie ekoturizmą kūrimas. 

Numatomas rezultatas, tęstinumas 

            Projekto veiklų metu mokiniai ir mokytojai geriau supras atsakingą turizmą ir daugiau 

sužinos apie šalių kultūrą, istoriją, tradicijas, turizmą, kulinariją, IKT, bendraudami su kitų šalių 

mokiniais tobulins anglų kalbos žinias.  

            Projekto uždavinių įvykdymas leis mūsų mokiniams tapti plačių pažiūrų, sąmoningais 

piliečiais ir kvalifikuotais keliautojais, kurie sąmoningai gins turizmo aplinką. Mokiniai bus įtraukti 



į partnerių šalių turizmo vertybių ir paminklų tyrimą, susipažins su skirtingomis kultūromis ir 

sąmoningai ieškos būdų, kaip apsaugoti vertingas, turistų lankomas vietas. 

             Mokiniai ugdysis asmenines, socialinės emocinės kompetencijas: gebėjimą dirbti kartu su 

kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbius vaidmenis komandoje, mokysis kurti tarpusavio 

santykius, puoselės draugystės ir svetingumo dvasią, aiškinsis pagarbos tarp mokinių, mokytojų, 

skirtingų  kultūrų žmonių bendravimo svarbą. 

 

 
    

 
Informacija apie 

projektą 

https://www.facebook.com/EcoStep-in-Europe-

755065311504609/notifications/ 

http://ecostepineurope.blogspot.com/ 
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