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Tikslas – ugdyti mokyklų bendruomenių ekonomikos ir verslumo įgūdžius,
gebėjimą dirbti tarptautinėse komandose, vykdant įvairius ekonomikos ir
verslumo projektus, kuriant verslo planus, puoselėjant tautinį paveldą ir jį
pritaikant šiuolaikinėje konkurencingoje aplinkoje.
Projekto partneriai (Graikija, Portugalija, Rumunija, Italija, Turkija) suteiks žinių
apie savo šalyse esamų MMB veiklą, verslumo ugdymą per tautinį paveldą ir
galimybę tobulinti užsienio kalbą. Mūsų mokykla pasidalins MMB sukūrimo ir
veiklos patirtimi.
Bus organizuojama tarptautinė stovykla, kurioje bus mokoma rašyti verslo
planus, verslo laiškus, susipažindinama su reklamos kūrimo pagrindais, mokoma
įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Projekto dalyvių amžius - 13-17 metų.
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė;
Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja;
Aldona Ketlerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Virginija Narmontienė, ekonomikos mokytoja metodininkė;
Ingrida Banienė, anglų kalbos mokytoja;
Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
Janina Meškauskienė anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Mindaugas Razma, informacinių technologijų vyr. mokytojas;
Edita Jokužaitytė, vyr. buhalterė;
7-8 klasių mokiniai
Raimonda Marijošienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla












Projekto pristatymas bendruomenei.
Konkursas moksleiviams dėl dalyvavimo projekte.
Partnerių susitikimas Madeiroje.
Virtualios skrajutės apie mokyklą kūrimas.
Logotipo rinkimai.
Erasmus+ stendo parengimas.
Partnerių susitikimas Lietuvoje.
Dokumentinio filmo apie šalies ekonominę padėtį kūrimas.
Partnerių susitikimas Italijoje.
Mokinių mokomosios bendrovės kūrimas.







Partnerių susitikimas Rumunijoje.
Ekonominio e-žodyno rengimas.
Partnerių susitikimas Turkijoje.
Baigiamoji konferencija Graikijoje.
Ataskaitos nacionalinei agentūrai rengimas ir teikimas.
Numatomas rezultatas, tęstinumas
Darbas projekte dalyvaujančioms organizacijoms leis pasiekti geresnių rezultatų: sukurs modernesnę,
dinamiškesnę profesinę aplinką organizacijoje, bus pasirengusi integruoti gerąją patirtį ir naujus metodus į
kasdienę veiklą, bus atvira suderinamumui su organizacijomis, veikiančiomis socio-ekonominėse ir kitose
srityse, turės poveikį profesiniam darbuotojų tobulėjimui, atsižvelgiant į individualius poreikius ir
organizacinius tikslus.
Be to, ši tarptautinė partnerystė paskatins jaunus žmones tapti atsakingais piliečiais Europoje, pažinti ir
gerbti skirtingas kultūras, suvokti reikalingumą ir būtinybę dirbti kartu ir būti didesnės bendruomenės
dalimi, atsakinga už ateitį ir tvarumą pasaulyje. Įvairių tautų bendradarbiavimas padės plėtoti savo
tapatybę, ugdyti tolerantišką požiūrį į kitų tautų kultūrą. Visa tai padės besimokantiesiems ugdyti
pasididžiavimo jausmą, kad priklauso vietinei, tautinei ir Europos bendruomenei. Partnerystė taip pat
skatins draugystės, svetingumo ir pagarbos jausmą, plės mokinių kultūrinį akiratį ir padės jiems suvokti,
kad kiekviena visuomenė yra savita, sudėtinga ir įvairi.
Mokyklos svetainė
Informacija apie
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2
projektą
Facebook
https://www.facebook.com/asteptothefuture/
Etwinning platforma
https://live.etwinning.net/projects/project/131514
Projekto tinklapis
http://asteptothefuturecommon.blogspot.lt/

