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Projektas apibūdinamas kaip metodas, 

padedantis išmokti praktiškai naudotis žiniomis. 

(Petty, 2007, Šiaučiukėnienė, 2006)



Švietimo  institucijos nuolat susiduria su i ššūkiu – organizuoti 

mokinių ugdymą taip, kad kuo greičiau būtų užpildytos 

mokinių žinių spragos, įgytos arba patobulintos 

kompetencijos, ugdytiniai paruošti integruotis į visuomenę bei 

darbo rinką.

Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti  – projektinė veikla, nes ji

skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp 

daiktų ir reiškinių, mokytis dirbti grupėje kartu su kitais, 

sprendžiant vieną visiems aktualią problemą. 



Comenius projektai

 The Language of Art 2011-2013         

http://artlang.eu/

 United in nature - national nature, 

international heritage! 2013-2015

http://www.u3nature.com/

Erasmus+ KA1, KA2 

projektai

 We are the world, we are the 

children 2014-2016

http://wearetheworld.ucoz.com/

„Mokau(si) kitaip!?” 2014-2016

 ACTIVE IN NATURE, ENJOYING 

THE NATURE! 2015-2018

http://www.anen.info/

http://artlang.eu/
http://www.u3nature.com/
http://wearetheworld.ucoz.com/
http://www.anen.info/


eTwinning projektai

 Eurodance 2011

 Ecultural caleidoscope

 Creativity gives wings for us

 Laiškas Lietuvai

 Skirtingų kultūrų suvienyti

Nordplus Junior

Let ‘s act together! 2016-2018

http://www.lact.eu/

http://www.lact.eu/


Dalykų integracija
 Lietuvių k.

 Anglų k.

 Vokiečių k.

 Etika

 Istorija

 Geografija

 Biologija 

 Dailė

 Muzika

 Šokis

 Teatras

 Technologijos 

 Informacinės technologijos

 Neformalusis vaikų švietimas



Projektų pamokos

 Integruotos 

 Tikslinės

 Mokykloje ir ne mokykloje

 Darbas tarptautinėse grupėse



 Pamokų ciklas “Briedžiukas Kopiukas kviečia pažinti 

Kuršių nerijos nacionalinį parką”



Pamokų planai

Lessons‘ plans - SPAIN

Climbing lesson

COE_language-passport_EN.pdf

COOKING_lesson

e-ELP_lesson

Teamwork_lesson

Travelling_lesson



Pamokos netradicinėje aplinkoje
 Kuršių Nerijos Nacionalinis parkas 

 Pajūrio regioninis parkas

 Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras

 P. Domšaičio dailės galerija

 Karalienės Luizės jaunimo centras 

 Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras





Skaitmeninis raštingumas



Bendravimas ir bendradarbiavimas

 Skype konferencijos

 Socialiniai tinklai

 Mišrios grupės mobilumuose

 Kalbos įgūdžių lavinimas

 Socialinių įgūdžių lavinimas



Mokinių kūryba



Naujienlaiškiai





Mokiniai kūrė istoriją “Ką pakeisčiau pasaulyje, jei 

būčiau superherojus”.

http://issuu.com/asjank/docs/if_i_were_a_superhero...

http://issuu.com/asjank/docs/if_i_were_a_superhero...



