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įNemokyk manęs – leisk man mokytis...” 
 

www.palangospradine.lt 

http://www.palangospradine.lt/


Europos mokykl  tinklo projektas iTEC 

• iTEC (Innovative Technologies for Engaging 

Classrooms) – tai Europos Komisijos 

kofinansuojamas projektas, kuris tiria, kaip 

jau pripažintos ir naujai atsirandančios 
technologijos gali būti efektyviai taikomos 
pamokose per ateinančius penkerius ar 
dešimt met   

• iTEC tikslas – vertinti technologijomis gr sto 

mokymosi veiklą ir naujus metodus 

• trukmė: 2010 m.– 2014 m.  

• http://itec.eun.org 

 

http://itec.eun.org/


 
Mes - projekto iTEC 5 etapo  

pilotin  mokykla  
 • 2014 m. vasario 20 d. - Kovo 28 d.  

• Palangos pradin  mokykla pasirinko 

išbandyti vieną iš siūlom  scenarij   

   įMūs  mokykla, mūs  aplinka”  
•  Integruotas tarpdalykinis 2-4 klasi  

mokini  projektas „Žalia mokykla, žalias 
miestas"  / įGreen school, green city” 

 

 



Žalia mokykla, žalia miestas 

Projekto tikslas 

ugdyti mokini  ekologin  sąmoningumą 

mokantis netradicin se edukacin se 

aplinkose, naudojant technologijas ir 

taikant inovatyvius mokymo metodus 



Žalia mokykla, žalia miestas 

Projekto uždaviniai 
1. gyti aplinkos apsaugos ir ekologijos 

žini  naudojant IKT, dirbant grup se, 
bendradarbiaujant mokykloje ir už jos 
rib  

2. Mokytis rinkti ir sisteminti medžiagą, 
diskutuoti, kelti problemą, daryti 
išvadas aplinkos apsaugos tema 

 



Žalia mokykla, žalia miestas 

Projekto uždaviniai 
3. Formuoti atsakingą ir rūpestingą 

mokini  požiūr   švarią aplinką 
(miestą, mokyklą, gamtą) atliekant 
kūrybinius darbus, organizuojant 
akcijas, išvykas ir kitas integruotas 
veiklas 

4.  projekto veiklas traukti kuo 
daugiau mokyklos bendruomen s 
nari  

 



Projekto veiklos (pagal iTEC scenarij ) 
• Svajok  / Dream 

• Tyrin k / Explore 

• Sukurk minči  žem lap  / Map 

• Reflektuok / Reflect 

• Daryk, sukurk / Make 

• Paklausk / Ask 

• Reflektuok / Reflect 

• Daryk, sukurk / Make again 

• Parodyk / Show      

• Bendradarbiauk / Collaborate 

 



 
Mokymosi scenarij  gyvendinimas  

leido mokiniams patobulinti 

 
Mok jimo mokytis kompetencijas 

Bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas 

IKT kompetencijas 

Kritinio mąstymo geb jimus 

Kūrybiškumo geb jimus  
Problem  sprendimo geb jimus 

Komunikacinius geb jimus angl  ir lietuvi  
kalbomis 

 



S kmingą mokini  mokymąsi ir išmokimą lemia 
dinamiška ir atvira ugdymo(si) aplinka 

• klasės “be sienų” - patogios, vairios 
paskirties ir lengvai pertvarkomos erdv s, 
mokyklos patalp  naudojimo vairov , 
„klas s laukeį ir kitoks mokyklos 
teritorijos pritaikymas ugdymui 

 

• mokymąsi stimuliuojanti aplinka - 
detali  ir rangos vairov , knygos, 
funkcionalūs ir originalūs baldai, spalvos, 
medžiagos, formos, apšvietimas, augalai, 
garsai, kvapai, patogi (ne)tvarka ir kt. 

 

 



S kmingą mokini  mokymąsi ir išmokimą lemia 
dinamiška ir atvira ugdymo(si) aplinka 

• mokinių indėlis kuriant aplinką - 
gyvendintos mokini  id jos ir projektai, j  
darbai, kūriniai, daiktai panaudojami 
aplinkoje 

• virtuali aplinka – mokymas(is) internetin se 
platformose, informacijos paieška, video 
peržiūra, internetini  žodyn , tinklarašči  
(blog’ ) skaitymas, skaitmenini  priemoni  
naudojimas.  

• Technologijomis sukuriama šiuolaikiška, 
patraukli, motyvuojanti aplinka... 

 



 

 
įAš niekad nebandau ko nors mokyti 

savo mokinius... Aš tik bandau sukurti 
aplinką, kur jie gal t  mokytis.” 

(Albertas Einšteinas) 
 

Ačiū už d mes ! 

 
 

 
 

Medžiaga:  
1. Palangos pradin s mokyklos projektinis darbas 

įŽalia mokykla, žalias miestas” 
2. Geros mokyklos bruožai (iš įGeros mokyklos 

koncepcijos”) 


