
Projekto SIFEC baigiamojo etapo dienoraštis 

 
         „Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių 

įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, 

institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus. Skamba kiek baugiai, tiesa?  

       Šio projekto baigiamojo etapo pradžioje buvau įsitikinusi, jog tai yra ne man, jog neturiu nei laiko, nei 

noro tam. Neilgai trukus mano nuomonė visiškai pasikeitė!  

Iš tikrųjų šis projektas tikrai nereikalavo tiek daug laiko, kiek atrodė tik gavus pasiūlymą jame dalyvauti. 

Jis buvo orientuotas ne tik į mokymąsi, o leido susipažinti su kitų šalių dalyviais,    pabendrauti su jais.  

      Džiaugiuosi galėdama pasidalinti šia patirtimi su skaitytojais, kadangi toks laisvalaikio praleidimas 

buvo tikrai labai naudingas.  

 

    Šiame projekte buvo:  

1. Tobulinami anglų kalbos įgūdžiai;  

2. Daug bendraujama su kitų šalių atstovais;  

3. Analizuojami tam tikri darbo rinkos aspektai.  

 

      Balandžio 24  dieną buvo pirmasis projekto Erasmus+ SIFEC  paskutinio etapo susitikimas. Nauji 

žmonės bei nerimas užklupo ganėtinai netikėtai, įvairios grupės, įvairios prezentacijos...Vaje... Nesupratau, 

kodėl tiek daug informacijos pateikta skaidrėse: 

 

 

 
 

Tačiau paanalizavus, išklausius pranešimus, viskas pasidarė labai paprasta ir aišku!  

 

Iš viso projekte dalyvavo keturių šalių mokiniai, kurie dirbo 3 grupėse: 

● ISC 4,  

● ISC 5,  

● ISC 6.  

Kiekvienoje grupėje buvo dalyvių iš Lietuvos, Ispanijos, Kroatijos ir Vokietijos. 

  

 

 

 



 

ISC 4  

Tema: ,,International Environment at school’’ (Tarptautinė aplinka mokykloje).  

 

Balandžio 24– oji: 

        Kiekviena grupė buvo paruošusi šiai temai skirtas skaidres. Ispanai akcentavo galimybę tausoti 

aplinką keliaujant dviračiais, kroatai minėjo rūšiavimą, vokiečiai aptarė mokyklos tvarkos svarbą, o 

lietuviai rengė apklausas, aktualias šiai temai. 

 

 

 

 

Lietuvių mokinių mintys: ,,Grupėje dirbome labai vieningai. Pasiskirstėme darbus, kartu 

darėme skaidres, vėliau aptarėme ir pristatymo eiliškumo tvarką. Taip pat visos galvojome 

klausimus apklausai, kuri ir sudarė mūsų pristatymo visumą. Rengėme online susitikumus, kurių 

metu aptarėme kylančius klausimus ir svarstėme,kaip aptarti visus duotus kriterijus. Žinoma, visą 

darbo eigą koordinavo mūsų mokytoja Laura Stašauskienė, kuri atsakydavo į mums kilusius 

klausimus bei visuomet paskatindavo ir palaikydavo.Ši Erasmus+ programa leido įgyti tarptautinių 



projektų organizavimo patirties, lavino atsakomybės, bendradarbiavo, laiko planavimo įgūdžius. 

Dalyvavimas tokio tipo projekte ne tik leido mums pasidomėti ekologinėmis problemomis artimoje 

aplinkoje, bet ir atrasti naujų tarptautinių pažinčių. Esame dėkingos mokyklai už suteiktą galimybę 

dalyvauti šiame Erasmus+ projekte ir tikimės, jog sėkmingai reprezentavome ją bei savo šalį.’’ 

Gabrielė R. 

 

Darbai  04.24 – 05.07.  

 
,,Bendravome su Ispanijos, Kroatijos ir Vokietijos mokiniais, taip pat diskutavome apie taršos 

mažinimo klausimus ir svarstėme, kaip galima sumažinti taršą skirtingose šalyse. Mūsų darbo 

rezultatus sujungėme į vieną prezentaciją.’’ Gabrielė R. 

 

05.07 

 

Darbų apibendrinimas.  

Mokiniai atliko apklausas, kuriose atsispindėjo žmonių požiūris į tvarkos palaikymą, rūšiavimo 

svarbą. 

 

 

     ISC 5 
Tema: ,,Business Ethics – Sustainable Development In Business’’(Verslo etika – tvari plėtra 

versle). 

 

Balandžio 24 – oji:  
Kiekvienos grupės tikslas buvo pristatyti tam tikras įmones, jų panašumus bei skirtumus. 

Vokiečiai analizavo verslo etiką įvairiuose sektoriuose, ispanai pateikė vaizdo medžiagą, kurioje 

atsispindėjo esminiai verslo žmonių bruožai, kroatai ir lietuviai pasirinko po dvi įmones ir analizavo 

jų veiklą, stengėsi atpažinti bei atrasti tam tikras verslo strategijas, suprasti veikimo principus. 

 
 

 

Lietuvių mokinių mintys: ,,Vieni komandos dalyviai surado skirtumų ir panašumų tarp 

,,AB SEB bankas" ir ,,Granitinė skalda" įmonių. Kiti atrinko informaciją iš EU puslapių apie 

verslo prioritetus, strategijas ir išrinko svarbesnes detales iš reglamento (aplinkosaugos, 

saugumo, lygybės ir pan. temomis). Labiausiai patiko, kad sužinota daug naujos informacijos, 

pvz: European Green Deal.’’ Viktorija M. 

  



 

 

Darbai 04.24 – 05.07 

 
,,Po nuotolinio susitikimo visi mokinių klubai gavo naujas užduotis. Šio klubo savaitės 

užduotis – pristatyti bendrą Lietuvos, Ispanijos, Kroatijos ir Vokietijos verslo etikos paveikslą: 

išsiaiškinti, ar visose šalyse verslai laikosi ES reglamento, ar verslai yra socialiai atsakingi, 

ar socialinei atsakomybei reikšmės turi veiklos sritis – paslaugos, gamyba, žemės ūkis. 

Bendravimui mokiniai pasirinko Instagram platformą, kurioje susikūrė savo grupę. Balandžio 

28 d. 19 val. Lietuvos laiku visi dirbo Google meet platformoje, parengė bendrą pateiktį apie 

projekto šalių verslo įmonių veiklų panašumus bei skirtumus.’’  Viktorija M. 

 

 

05.07 

 
Darbų apibendrinimas. ISC 5 grupės nariai pasiekė visus tikslus bei atsakė į esminius verslo 

organizavimo klausimus prezentacijoje, kurioje kiekvienos šalies atstovas galėjo išsakyti savo 

nuomonę, kitaip tariant, apibendrinti visą atliktą darbą iš savo šalies pozicijų. 

 

      

ISC 6 
Tema: ,,Applying For A Job internationally’’ (Kreipimasis dėl darbo tarptautiniu mastu). 

 

Balandžio 24 – oji: 
Kiekvienos grupės tikslas buvo pavaizduoti priėmimo į darbą sąlygas. 

 

Lietuvių grupės mintys: ,,Po lietuvių pristatymo apie tinkamus CV, motyvacinių laiškų 

formas, paaiškintų ir apibūdintų teigiamų savybių bei reikiamų įgūdžių naudą, darbą pristatinėjo 



kroatai. Mokiniai iš Kroatijos ne tik paminėjo, kas turėtų būti CV laiške, bet  ir įtraukė daugiau 

informacijos apie darbą užsienyje. Be to, vokiečiai ir ispanai pateikė tinkamų bei netinkamų darbo 

pokalbių pavyzdžių vaizdo įrašų, papasakojo apie tai, koks elgesys yra tinkamas, o ką reikėtų 

daryti kitaip.’’ Loreta B. 

 

 

 

 
 

 

 Darbai 04.24 – 05.07 

 
,,Balandžio 28 dieną buvo sutarta su kitų projekte dalyvaujančių valstybių mokiniais organizuoti 
vaizdo skambutį, naudojant „Microsoft Teams“ programą, ir aptarti tolimesnį klubo darbą. 
Daugumai prisijungus, buvo siūlomos idėjos, kaip apibendrinti keturių šalių padarytus darbus, ir 
buvo nuspręsta sukurti vieną bendrą vaizdo įrašą apie darbo pokalbius. Kadangi vokiečiai bei 
ispanai tokių pokalbių pavyzdžių įrašus jau buvo paruošę anksčiau, buvo sutarta, kad tai jau bus 
atspirtis, nuo ko pradėti. Bent vienam žmogui iš kiekvienos valstybės pasidalinus savo mintimis 
apie galimo rezultato įsivaizdavimą, buvo priimtas bendras sprendimas, jog lietuviai padarys 
vieną ilgesnį įrašą iš jau turimų failų bei pridės reikalingą ir naudingą tekstinę informaciją, 
pavyzdžiui, kas pokalbių metu buvo daroma gerai, ką reikėtų tobulinti, koks elgesys darbo 
pokalbyje priimtinas, o koks ne. Taip pat buvo sutarta, kad Kroatijos atstovai penktadienį prieš 
rodant sumontuotą video aptars bendrą visų keturių šalių darbą per savaitę ir pristatys, kokių 
rezultatų buvo pasiekta. Be to, buvo daug diskutuota, koks turėtų būti pristatymo turinys, kaip 
pateikiamas ir koks bus galutinis rezultatas. 
       Pabaigus vaizdo susitikimą, visa ši informacija buvo pateikta garso įrašais  tuo metu 

negalėjusiems prisijungti mokiniams, paklausta jų nuomonės, ar tikrai viskas yra gerai ir tinkama. 

Visi sutiko ir pritarė, tad šalys pradėjo keistis reikalinga medžiaga bei ruošti informaciją 

pristatymui.’’ Austėja K. 



 

05.07. Darbų apibendrinimas. Visiems projekto dalyviams pavyko įgyvendinti visus planus. 

kroatai padarė nedidelį apibendrinimą, o vėliau buvo stebėtas lietuvių (Erikos) sumontuotas 

vaizdo įrašas. 

  

  



 

APIBENDRINIMAS 

 

 

Galiausiai buvo atlikta apklausa, kurioje kiekvienas dalyvis galėjo išreikšti savo nuomonę 

apie projekto organizuotumą, pasidalinti įvairiomis įžvalgomis. 

(1-blogai, 2 - neblogai, 3 - vidutiniškai, 4 - gerai, 5 - puikiai) 

 

 

 

 

Dienoraštį kūrė ir dalyvių mintis užrašė Erika V. 


