
 
 

Prancūzijos mokyklose mobiliųjų nebėra 

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje jau pradėtos vykdyti Erasmus+ programos KA1 veiksmo 

projekto „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“ veiklos. Džiaugėmės, kad pagal 

šią programą gegužės mėnesį galėjome priimti mokytojus iš Prancūzijos Cholet miesto licėjaus 

Fernand Renaudeau. Prancūzijos mokytojai atvyko į gimnaziją semtis patirties, mokytis naujų 

mokymo metodų, susipažinti su Lietuvos švietimo sistema, pažinti naujas kultūras. Suradome daug 

sąlyčio taškų, pasikeitėme kontaktais ir nusprendėme užmegzti ilgalaikę partnerystę.  

Džiugu, kad Erasmus+ programa skyrė finansavimą Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 

bendrojo ugdymo mobilumų projektui „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“, 

dėl to  gimnazijos mokytojai Asta Fjellbirkeland, Ina Gailiūnienė ir Andrius Vitkūnas  2019 m. 

spalio mėn. 2-10 dienomis turėjo galimybę nuvykti ir stebėti mokytojų darbą Fernand Renaudeau 

licėjuje Cholet mieste, Prancūzijoje.  

 

Aplankytame licėjuje dirba per 100 pedagogų, o mokosi daugiau negu tūkstantis mokinių. 

Mokyklą sudaro bendrojo lavinimo klasės ir profesinio mokymo korpusas, kuriame jaunuoliai 

ruošiami tapti elektrikais, santechnikais, medžio apdirbimo meistrais ar tekstilės specialistais. Visą 

savaitę mokytojai stebėjo prancūzų kolegų darbą, sėmėsi vertingos skirtingų dalykų integravimo ir 

aktyvuojančių metodų taikymo pamokoje patirties, mokėsi panaudoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo jungtis pamokos turiniui kurti bei dalinosi savo patirtimi. Nustebino mokinių 



   

drausmingumas ir motyvacija mokytis, tvarkingi užrašai. Mokiniai nenaudoja mobiliųjų telefonų 

pamokų metu, laikosi mokykloje nustatytos tvarkos. Pamokų laikas skiriasi – vieniems jos vyksta 

vieną valandą, o kitiems net iki pusantros valandos. Mokiniai mokosi mokykloje iki 18 val., tačiau 

jie turi 1 val. trukmės pietų pertrauką.  

 

Grįžę po turiningos kelionės, mokytojai pasidalino įgyta patirtimi ir įspūdžiais su visa 

bendruomene, aptarė, kokią gerąją patirtį galėtų pritaikyti savo gimnazijoje. Išsamų vizito pristatymą 

rasite tinklalapio http://www.bilngimn.lt/ skiltyje „Projektai“. 

 

http://www.bilngimn.lt/


   

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, 

kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 

naudojimą. 
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