
APLINK BALTIJOS JŪRĄ PER 365 DIENAS 

(Around the Baltic Sea in 365 days) 

 

Projekto idėja. 

 

2011 m. rudenį vykusioje mokytojų patarėjų kampanijoje mentoriai iš visos Europos susibūrę mokytojų 

kambariuose dalijosi savo žiniomis ir gebėjimais, kaip sudominti mokinius, įtraukiant į ugdymą IKT. 

Kiekvienas pedagogas yra unikalus ir jo žinios gali būti įdomios kitiems. Todėl kviečiame į kelionę 

aplink Baltijos jūrą, kurios metu mokysimės vieni iš kitų integruoti IKT į pamokas, kurti interaktyvias 

užduotis, padėsiančias tobulinti ugdymo procesą ir sudominti ugdytinius visais mokomaisis dalykais.  

 

Projekto tikslas: 

Projekto tikslas – sukurti nuotykių ir įvairios veiklos kupiną ugdymo procesą, rengiant interaktyvias 

mokomąsias priemones ir dalinantis jomis su partneriais iš Baltijos šalių.   

 

Projekto planas. 

 

 Projekto idėja pateikiama eTwinning portale, siekiant susirasti partnerių.  

 Projekto planas siunčiamas partneriams su prašymu įvertinti jį ir pateikti savo pasiūlymus.  

 Sulaukus partnerių pritarimo, projekto medžiaga įtraukiama į ugdymo planus, integruojant ją į 

įvairias mokymo disciplinas.  

 Organizuojamos pamokos, kurių metu naudojamos partnerių sukurtos interaktyvios užduotys ir 

mokomosios priemonės.   

 Projekto metu parengti darbai publikuojami eTwinning svetainėje bei socialiniuose tinklapiuose 

Facebook, Twitter ir kt. 

 Organizuojama Europos diena, kurios metu moksleiviai kreipsis į žmones su prašymu saugoti 

Baltijos jūrą ir jos pakrantes.  

 

Projekto veikla. 

 

 Rengsime šalių prisistatymus „Susipažinkime!“, kursime skrajutes, reklamuojančias savo šalį 

(IKT). 

 Organizuosime projekto emblemos konkursą (dailė). 

 Kursime interaktyvias užduotis, skaičiuodami, per kiek dienų galima apeiti, apibėgti, 

apvažiuoti, apiplaukti, apskristi… Baltijos jūrą (matematika).   

 Susipažinsime su Baltijos uostamiesčiais ir mokysimės kurti interaktyvius žemėlapius 

(geografija). 

 Rinksime ir pateiksime informaciją apie Baltijos jūros fauną ir florą savo šalies pakrantėse 

(biologija). 

 Tirsime Baltijos vandens užterštumą (chemija). 



 Surengsime kroso varžybas jūros pakrante (kūno kultūra). 

 Pristatysime partneriams nacionalinį šokį ar dainą (muzika). 

 Kursime elektroninę pasakų knygą (kalbos). 

 Organizuosime Europos dienos minėjimą, rašydami laiškus su kvietimu saugoti Baltijos jūrą ir, 

įdėję juos į butelius bei balionus, išsiųsime „jūrų“ ir „oro“ paštu. Radusius laiškus žmones, 

paprašysime atsiliepti socialiniuose tinklapiuose Facebook, Twitter ir kt., kuriuose bus 

skelbiamos projekto idėjos ir veikla.   

 Projekto metu parengtomis metodinėmis priemonėmis ir pasiekimais dalinsimės savo mokyklų 

tinklapiuose, Twinspace erdvėje, asmeninėse svetainėse ir socialiniuose tinklapiuose Facebook, 

Twitter ir kt., siekdami patarti kolegoms, kaip parengti įdomius mokomuosius užsiėmimus, 

lavinančius visas mokinių kompetencijas ir sudominančius mokomaisiais dalykais.    

 

Projekto vertė. 

 

Kiekvienos šalies atstovai, dalyvaudami projekte galės ne tik naudotis kolegų surinktomis mokymo 

priemonėmis, bet ir patys tapti mentoriais, besidalinančiais savo žiniomis, gebėjimais, gerąja patirtimi 

ir unikaliomis idėjomis. 

Mokiniai, dalyvaudami moderniose pamokose, ne tik įgis dalykinių žinių, bet ir turės puikią progą 

dalyvauti virtualioje kelionėje, supažindinančioje su Baltijos jūros šalimis.   

 

Įrankiai. 

 

Nemokamos Microsoft programos ir įrankiai, skirti ugdymui, programa Photoshop, elektroninis paštas, 

skaitmeninis fotoaparatas, skaitmeninė vaizdo kamera, įranga, skirta dirbti su įvairialype informacija 

(multimedija), virtualmeeting, socialiniai tinklapiai Facebook, Twitter ir kt. 

 

Projekto laikas. 

 

2012 m. rugsėjis – 2013 m. rugsėjis 

 


