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„Code name robot“ 

Programa Erasmus+ KA201 mokyklų mainų partnerystė 

Projektą 

finansuoja 

Europos komisija 

Projekto 

koordinatoriu

s/rengėjas 

Karatay Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turkija 

Projekto 

trukmė 

2018-09-30 – 2020-09-30 (bus patęstas dėl COVID-19) 

Partneriai LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija, Lietuva  

Karatay Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turkija 

Izzet Bezirci Ilkokulu, Turkija 

Instituto Comprensivo F.Masci, Italija 

Osnovna škola Janka Leskovara, Kroatija 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Portugalija 

Katharina-Heinroth-Grundschule, Vokietija 

Szkola Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, Lenkija 

Projekto 

tikslas 

Projekto tikslas – loginio mąstymo nauda atliekant robotikos-kodavimo žingsnius 

Projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius: 

1. Sudaryti sąlygas mokiniui mokytis savo tempu. 

2. Diegiant išmaniąsias technologijos ugdyti XXI a. būtinas kompetencijas. 

3. Skatinti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi ir veiksmus. 

4. Motyvuoti mokytis ir naudoti naujas medijas. 

5. Taikyti kompiuterinio-loginio mąstymo metodą. 

6. Gebėti konstruktyviai organizuoti veiklą ir ją analizuoti. 

Planuojami 

rezultatai 
 Stiprinti mokytojų ir mokinių informacinius, komunikacinius gebėjimus. 

 Didesnis robotikos-kodavimo klasių skaičius. 

 Geros patirties sklaida tarp partnerių. 

 Aktyvus mokinių dalyvavimas ugdymo procese. 

 Pamoka organizuojama pagal mokinių poreikius, didelis dėmesys 

skiriamas mokinių įžvalgų supratimui. 

 Organizuojamas ugdymo procesas, kai mokytojas yra ne vedlys, o 

instruktorius. 

 Mokiniai gebės mąstyti, taikyti kodavimo elementus ugdymo procese. 

 Mokiniai ir mokytojai gebės logiškai mąstyti ir kurti, spręsti problemas. 

Paramos 

dydis 

17170,00 EUR 



Projekto 

partnerių 

susitikimai - 

mobilumai 

2018-11-03 – 09 Turkijoje, Konijos miesto Izzet Bezirci Ilkokulu mokykloje 

Vyko trys mokytojos: 

Ramunė Misiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje 

Rūta Pečiulienė, IT mokytoja 

Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos mokytoja 

Sukurtas projekto produktas – filmukas apie susitikimą Turkijoje 
https://www.youtube.com/watch?v=ePQVsMsNN1Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Fy
Ze41icPvDuoibiU7SYELz_5VUxNSw_HjhPciSuCejY-FFiTU_hdcKU 

2019-03-10 – 15 Portugalijoje, Vieira de Leiria miesto Agrupamento de 

Escolas mokykloje 

Vyko dvi mokytojos: 

Ramunė Misiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje 

Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos mokytoja 

Sukurtas projekto produktas – filmukas apie susitikimą Portugalijoje 
https://www.youtube.com/watch?v=rH8Ex1txIps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K40Z
s9Xa4_JtQ8QD223lJ6-VFk0l_hwKBkP5QJ6TDdWg9xVWYpfLPPTQ 

2019-04-29 – 05-04 Lenkijoje, Sycow miesto Szkola Podstawowa nr 2 im. 

Marii Konopnickiej mokykloje 
Vyko trys mokytojas: 

Ramunė Misiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje 

Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos mokytoja 

Danguolė Tumėnienė, pradinių klasių mokytoja 

Sukurtas projekto produktas – filmukas apie susitikimą Lenkijoje 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAbrl-
WqRIo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fmOZorttfR_Dswq3HOARh4ZpAebOpj7iI0pOR-
XXzi7CNmyJHrZvwLT8 

2019-05-13 – 15 Vokietijoje, Berlyno miesto Katharina-Heinroth-Grundschule 

(pradinėje mokykloje) 

Vyko trys mokytojos: 

Ramunė Misiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje 

Rūta Pečiulienė, IT mokytoja 

Ligita Klimavičiūtė, anglų kalbos mokytoja 

Sukurtas projekto produktas – filmukas apie susitikimą Vokietijoje 
https://www.youtube.com/watch?v=MOMZw94r72E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N
x5uE66OOwVW3p5-lKx-kgASlcVU8bep4lJ20kqxl5C-x9DVOd7dqUn8 

2019-11-25 – 28 Lietuvoje, LSU Kėainių „Aušros“ progimnazijoje 

Atvyko: 

23 mokytojai iš visų projekto partnerių šalių. 

Sukurtas projekto produktas – filmukas apie susitikimą Lietuvoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=npu0iSva7sk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uFr1
6oaSzI2UNMoiDzQFr8iYhPQD8cT6RmbXj6uY0Z2TzqVCtdLf7qCA 

2020-03-09 – 13 Italijoje, Pescara miesto Instituto Comprensivo F.Masci 

mokykloje - susitikimas nukeliamas, įsigalioja force majeure 

2020-04 Kroatija, Pregrada miesto Osnovna škola Janka Leskovara mokykloje – 

susitikimas nukeliamas, įsigalioja force majeure 
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