
 
 

 

PEEC UGDOMOSIOS MEDŽIAGOS IŠBANDYMAS IR PATVIRTINIMAS 

 
Nors iš pradžių buvo numatyta mokytojams organizuoti kontaktinius mokymus Madride, dėl Covid apribojimų jie buvo 
organizuoti nuotoliniu būdu. Mokymai vyko 2021 m. gegužės 5, 6, 12 d. 
 

     Mokymų organizavimas nuotoliniu būdu suteikė galimybę dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui iš visų partnerių šalių  
     ir sudarė sąlygas pilotuoti mokymosi medžiagą.  
 

Antrąją kursų dieną buvo pristatyta projekto svetainė (http://peec-online.eu/lt/rezultatu/veikla/), kurioje publikuojama 
mokymosi medžiaga – 26 atvirieji švietimo ištekliai. Kursų dalyviai galėjo pasirinkti, kokią veiklą per septynias dienas nori 
išbandyti savo klasėse ar grupėse. Išbandę medžiagą jie buvo pakviesti į trečiąją nuotolinių mokymų dalį. 
 
Dalyviai, kad įvertintų ir patvirtintų medžiagą, išbandytą su vaikais, užpildė specialų klausimyną, kuriame buvo 10 
klausimų. Iš viso gauta 13 atsakymų (5 iš Ispanijos, 4 iš Lietuvos, 3 iš Kroatijos ir 1 iš Vokietijos). Esame labai patenkinti 
rezultatais, nes visi dalyviai teigė, kad rekomenduos medžiagą savo kolegoms ir naudos ją dirbdami su vaikais. 

 
 

Medžiaga buvo įvertinta kaip lengvai naudojama ir tinkama vaikų amžiui, nes vaikai aktyviai dalyvavo veikloje, kuri 

jiems suteikė džiaugsmo. 

Be to, mokymų dalyviai taip pat pateikė savo nuomonę apie tai, kaip medžiagą būtų galima patobulinti arba pritaikyti 

prie konkrečių grupės poreikių. 

„ERASMUS+“ PROJEKTAS 

„TAIKUS ŠVIETIMAS PATYČIŲ PREVENCIJAI VAIKYSTĖJE (PEEC)“ 
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http://peec-online.eu/ 
KOORDINATORIUS 
Johanniter-Akademie 
Mitteldeutschland. 

http://peec-online.eu/lt/rezultatu/veikla/
http://peec-online.eu/


Norėdami pamatyti ne tik visą projekto ataskaitą ir vertinimo rezultatus, bet ir įgyvendinimo kiekvienoje šalyje 

pavyzdžius, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą. IŠBANDYMO DOKUMENTAS*: https://acortar.link/OPqFBg 
 

Norėdami gauti daugiau informacijos arba dalyvauti mokymuose kreipkitės į projekto koordinatorius savo šalyse,  jie 
pasirengę užtikrinti projekto tęstinumą.

Kroatija 
Udruga Mala filozofija 
www.petit- 
philosophy.com 
kragic.Ivana@gmail.com 

 

 
Ispanija 
World Association of 
Early Childhood 
Educators 
(AMEI-WAECE) 
www.waece.org 
Elvira@waece.org 

Lietuva 

Panevėžio rajono 
svietimo centras 
www.prsc.lt 

renata.jankeviciene 
@prsc.lt 

 

Ispanija 
Innovation Training 
Center, S.L. 
www.innovationtc.es 
barenas@innovationtc.es 

Koordinatorius – Johanniter-Akademie Mitteldeutschland, Vokietija 

 www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de E-mail: jana.goldberg@johanniter.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*https://drive.google.com/drive/folders/19nwITkacmmKEpg8R4KIhc0uMICaelkVu 

 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių 
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 
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