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Apie projektĄ.

Pagrindinis šio projekto tikslas sukurti žaidybinę namų darbų aplinką, kurioje būtų naudojami žaidimų elementai. Tai padėtų mokiniams atlikti
namų darbų užduotis ir pagerintų jų mokymosi rezultatus. Vienas iš projekto tikslų - pereiti nuo tradicinių mokymosi procesų prie skaitmeninių.
Siūloma žaidybinių namų darbų aplinka leis mokiniams susikurti žaismingas patirtis bei suteiks visoms mokykloms naują, įvairiapusę ugdymo
priemonę.

„GameWork“ projektas yra orientuotas į tris tikslus:

Projektorezultatai

Užtikrinti, kad „GameWork“ projektas atitiktų tikslinių grupių
poreikius, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai būtų įtraukti nuo
ankstyvųjų projekto vystymo etapų ir turėtų reikšmingą vaidmenį
formuojant žaidybinės namų darbų aplinkos reikalavimus, vertintų ir
patvirtintų siūlomas skaitmeninių žaidybinių užduočių versĳas prieš
jas paskelbiant viešai

Projekto rezultatas 1 (PR1): poreikių analizė, mokomųjų disciplinų
parinkimas, žaidimų elementai – tai pirmasis projekto rezultatas,
kuris padės išsiaiškinti mokinių požiūrį ir idėjas apie žaidybinius
namų darbus, apjungiant mokinių pasirinkimą ir mokslinės
literatūros išvadas. Atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių mokyklų
atsiliepimus ir mokinių poreikius į žaidimų platformą bus įtraukti
atitinkami mokomieji dalykai.

Projekto rezultatas 2 (PR2): Alfa, Beta ir Galutinės versĳos aplinkos
kūrimas – nuolatinis žaidybinės namų darbų aplinkos gerinimas
sukurs 3 aplinkos versĳas (alfa, beta ir galutinė versĳos). Sukurta
aplinka pasiūlys žaidimu pagrįstas priemones, kuriomis naudosis
mokiniai, atlikdami įvairias namų darbų užduotis, tai padės jiems
geriau pasiruošti mokslams ir atsiskaitymams.

Projekto Rezultatas Nr.3 (PR3): įgyvendinimas, grįžtamasis ryšys,
pranešimai - „GameWork“ projekto partneriai kvies mokinius,
mokytojus ir ugdymo turinio kūrėjus (pirmiausia mokytojus)
prisĳungti į žaidybinę skaitmeninę namų darbų aplinką. Ši inovatyvi
namų darbų aplinka bus pristatoma pedagogams, mokiniams ir
visoms kitoms suinteresuotoms šalims (švietimo paslaugų teikėjams,
vietos administracĳai), tokiu būdu patiriant grįžtamąjį ryšį.

Namų darbų organizavimas -
besimokantieji galės pasiekti aplinką savo
išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais
kompiuteriais, matyti kasdienių veiklų
sąrašą ir pažymėti jau atliktas užduotis.

Mokinių įsitraukimas - „GameWork“
projektas įtrauks mokinius nuo ankstyvųjų
projekto vystymosi etapų, atsižvelgiant į jų
požiūrį ir idėjas apie žaidybines namų
darbų užduotis..

Pažangos stebėjimas - bus stebima mokinio
pažanga, vengiant galimo manipuliavimo
rezultatais. Proceso metu kiekvienas
mokinys bus informuojamas apie savo
pažangą.
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SusitikimasPatruose

„GameWork“ susitikimas įvyko 2022 metais gegužės 4-5 dienomis Patruose, Graikĳoje. Visi projekto partneriai susitiko Patrų Universitete,
šio projekto koordinatorių institucĳoje. Po trumpo kiekvieno dalyvio prisistatymo buvo aptarti finansiniai ir administravimo klausimai, ir
projekto kokybės planas.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta detaliai aptarti laukiamus projekto rezultatus (PR). Tada vyko produktyvi diskusĳa prie apskrito stalo apie
projekto gaires, pabrėžiant poreikių analizės aktualumą. Po sunkios darbo dienos visi partneriai susėdo jaukiai vakarienei. Antrąją susitikimo
dieną buvo pristatomas projekto sklaidos planas ir poveikio vertinimas.

Darbo kelionės pabaigoje, aptarėme tolesnius veiksmus ir projekto tvarkaraštį. Šis susitikimas buvo pirmasis oficialus žingsnis kuriant
„GameWork“ projektą!

KONTAKTAI

Projekto koordinatorius
University of Patras, 26504 Rio
Greece
Prokopia Vlachogianni
prokopiavlachogianni@gmail.com

Email:
Website: game-work.eu
facebook.com/GamifiedTeam
instagram.com/gamework2022_24

Projekto trukmė:
2022 Vasaris – 2024 Vasaris:



“Kauno JuozoGrušomenogimnazĳa (Lietuva)

Kauno Juozo Grušo meno gimnazĳa yra ugdymo įstaiga, kurioje mokosi daugiau nei 1200 mokinių, nuo 7 iki 19
metų amžiaus, ir kurioje dirba daugiau nei 100 mokytojų. Gimnazĳa yra antrame pagal dydį Lietuvos mieste,
Kaune. Mokykla buvo įkurta 1988 metais, vėliau pavadinta garsaus Lietuvos dramaturgo, prozininko, vertėjo,
eseisto ir kultūros veikėjo Juozo Grušo vardu. Kauno Juozo Grušo meno gimnazĳa vykdo pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas. Gimnazĳos strateginio plano ir metinės gimnazĳos darbų programos tikslas – tapti
STE(A)M mokyklų tinklo nare, aktyviai dalyvauti STE(A)M iniciatyvose, stiprinti partnerystę ir tarptautinį
bendradarbiavimą, ugdyti kūrybiškumą.

grusas.kaunas.lm.lt

"Freiksomokyklųgrupė (Portugalĳa)

Freikso mokyklų grupė yra vidurinė mokykla, kurioje mokosi beveik 600 mokinių ir dirba 65 mokytojai.
Portugalĳoje, Freikso miestelyje ši mokykla yra viena pirmaujančių švietimo, sporto, kultūros ir technologĳų
srityse, apjungianti inovacĳas ir technologĳas.

Freikso mokykloje kuriami ir įgyvendinami projektai, laimimi prizai ir užmezgami nauji ryšiai. Tai leidžia
patobulinti udgymo medžiagą bei mokinių mokymosi patirtį. Šiai atvirai ir pasauliui dėmesingai mokyklai
partneriai yra pagrindinė šio proceso dalis, leidžianti sukurti unikalias mokymosi ir tobulėjimo galimybes. Freikso
mokyklų grupės šūkis – “Mes laukiame ateities!”

aefreixo.pt

Partneriai

PatroUniversitetas (Graikĳa)
Patro Universitetas buvo įkurtas Patrų mieste, 1964. Universitetas yra Patruose, Agrinione, Mesolongione,
Aigĳuje, Amaliadoje ir Pirgo miestuose. Pagrindinis universiteto miestelis yra įsikūręs Riono priemiestyje, 7 km į
šiaurės rytus nuo Patrų miesto, ir užima milžinišką 4.5 km² teritorĳą. Studentų miestelis yra Panachaikono kalno
papėdėje, iš kur atsiveria vaizdas į Korinto įlanką ir Centrinės Graikĳos kalnus. Pagal studentų, fakultetų narių,
administracinio personalo, universiteto padalinių ir suteiktų laipsnių skaičių, Patros universitetas yra trečias
didžiausias universitetas Graikĳoje.

upatras.gr

Arsakėjo Licėjus (Graikĳa)

Patrų Arsakėjo Licėjus priklauso vienai seniausių ne pelno siekiančių švietimo organizacĳų Graikĳoje,
„Philekpedeftiki Eteria“ Draugĳai. Arsakėjo Mokykla yra įsikūrusi keliose skirtingose Graikĳos vietose ir ją lanko
apie 7000 mokinių. Patrų Arsakėjo Licėjus buvo įkurtas 1892 metais ir nuo tada rūpinasi Patrų ir Vakarinės
Graikĳos švietimu ir kultūra. Tai bendrojo lavinimo mokykla, kuri dalyvauja kultūrinėse ir technologinio turinio
veiklose.

arsakeio.gr/gr/patra/patra-high-school

MajosUniversitetas – ISMAI (Portugalĳa)

ISMAI buvo pripažintas auštąja mokykla 1991 metais spalio 2d. Tada ISMAI išplėtė savo švietimo pasiūlą
socialinių ir elgesio mokslų, verslo, kūno kultūros ir sporto, komunikacĳos mokslų ir informacinių technologĳų
srityse. Majos universitetas tapo antra pagal dydį privačia aukštąja mokykla Portugalĳoje. Pastaruoju metu ISMAI
atlieka pačių įvairiausių dalykų tyrimus, siekiant sukurti aukštos kokybės mokslo žinias.

ismai.pt


