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Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) 

skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi 

pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. 

Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, 

padavimus). Kiekvienoje partnerinėje šalyje (Lenkijoje, Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, 

Bulgarijoje) mokiniai tyrinės ir analizuos tautosaką, naudojant į mokinius orientuotus mokymo 

metodus. Kultūrinis paveldas bus pateikiamas šiuolaikiniams mokiniams priimtina forma, 

skaitmenizuotas, sukuriant išliekamąją vertę turinčius intelektinius produktus.  

Oficialieji projekto partneriai:  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Lenkija) 

 Zinev Art Technologies (Bulgarija) 

 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (Lietuva)  

 Istituto Istruzione Superiore Eugenio Montale (Italija) 

 Pixel Associazione (Italija), Fundația EuroEd (Rumunija).  

Kiekvienoje šalyje į projekto veiklas įsitraukia asocijuoti partneriai (mokyklos).  

 Dalyvaujant projekte: 

 Planuojama sukurti virtualią biblioteką, apimančią šalių – partnerių tautosaką, 

perteiktą įvairiomis medijomis. Šioje talpykloje mokytojai bei mokiniai galės rasti 

pasakų, sakmių, legendų, padavimų ir kitų tautosakos žandarų kūrinių, perteikiamų 

video, audio, hiperteksto ir kitais formatais. Kiekvienos partnerinės šalies rasti ir 

sukurti rezultatai, susiję su kultūriniu paveldu, bibliotekoje bus pateikiami nacionaline 

ir anglų kalbomis.  

 Planuojama sukurti interaktyvų žemėlapį bei mobiliąją aplikaciją, kurioje kultūrinis 

paveldas būtų siejamas su vietovėmis, kuriose susiformavo skaitmenizuotas tautosakos 

lobynas.  

 Tikimasi, kad projekto eigoje, analizuojant šalių partnerių kultūrinį paveldą išryškės 

bendrosios Europinės kultūros šaknys. Trečiasis projekto metu planuojamas sukurti 

rezultatas - esė, kuri reflektuotų bendrąsias Europos kultūrines vertybes, 

atsiskleidžiančias skirtingų šalių kultūrinėje tradicijoje. Tai padės mokiniams ugdyti 

kultūrinės priklausomybės jausmą, įsisąmoninti vieningos Europos idėją.  

 Projekto metu sukurta metodika skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui bei įgyta geroji 

patirtis bus pristatyta ir taikoma mokyklose, kurios taps projekto asocijuotomis 

partnerėmis. Projekto patirtimi bei sukurtais išliekamąją vertę turinčiais produktais bus 

dalijamasi su šalies mokytojais kvalifikacijos tobulinimo renginių metu.  

Tinklalapis: https://parsifal.pixel-online.org  

Kontaktai:  

Projekto vadovė - Vida Drąsutė vida.drasute@gmail.com 

Projekto veiklų koordinatorius - Gediminas Grėsius gediminas.gresius@gmail.com  
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