
Paraiška Nr. 1 

1. Projekto pavadinimas:  „Digital aborigines" / „Skaitmeniniai čiabuviai" 

2. Programa/projektas: eTwinning 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Šiaulių „Juventos" progimnazija  

4. Projekto koordinatorius: Aurelija Dirginčienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Šiandien visi mūsų mokiniai yra žmonės, kuriems skaitmeninė 

kompiuterių, mobilių įrenginių, video žaidimų kalba yra jų „gimtoji“ kalba, tai Marc Prensky 

(tarptautinio masto idėjų generavimo lyderis, rašytojas, konsultantas) tiesiog pavadino „SKAITMENINIO 

PASAULIO ČIABUVIAIS“. Iš jo ir pasiskolinome  pavadinimą. Informacinių technologijų amžiuje mokiniai 

daug laiko praleidžia naudodamiesi kompiuterinėmis technologijomis pamiršdami apie sveiką gyvenimo 

būdą ir sveikatą. Norėdami išvengti šios blogybės buvo pasiūlyta puiki alternatyva: 

 Mobiliuosius įrenginius pritaikėme ugdymuisi ir ugdymui; 

 Mokiniai naudodamiesi  IKT ne tik mokėsi, bet kartu buvo užimti fizine bei protine veikla; 

 Pasitelkus IKT įdomiai mokėsi įvairių mokomųjų dalykų.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Šiuolaikiniams mokiniams IT yra būtinybė, o ne 

naujovė. Jie IT naudoja kasdieninėje savo veikloje. Mokiniai žaisdami kompiuterinius žaidimus, 

naršydami internete, bendraudami socialiniuose tinkluose įpratę matyti besikeičiančią, judančią, 

turinčią garsinius efektus, interaktyvią informaciją. Natūralu, kad jiems senieji mokymo(si) metodai 

neįdomūs..  Projektas besąlygiškai buvo integruotas į visus pradinių klasių mokomuosius dalykus: 

matematiką, gimtąją ir anglų kalbas, pasaulio pažinimą, dailę/technologijas, kūno kultūrą, t.p. ekologiją, 

sveikatą ir kt. Veiklos buvo vykdomos su projekto partneriais: TwinSpace erdvėje, e-mailu, skype 

susitikimų metu. Tiek Lietuvos, tiek Ispanijos mokiniai susipažino su teorija: IKT įrenginiais, teorijos ir 

praktikos derinimu, įvairiais koliažiais , skaidrių bei filmukų kūrimu. Praktiškai išbandė: 

 Mokymąsi naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, kaip saugiai naudotis 

kompiuteriu, kaip ir ką fotografuoti, apdoroti nuotraukas, kurti koliažus, kurti dėliones iš 

nuotraukų, piešti kompiuteriu, kurti filmukus. 

 Ketvirtokai puikiai įvertino TinyTap, animoto, Fotor, PhotoFunia, PhotoGrid, PicCollage ir kt. 

programėles. 

 

7. Projekto rezultatai. Projekto metu buvo pasiekti išsikelti tikslai ir įgytos  IKT, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, socialinės,   Iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokymosi kompetencijos, įgytos  IT žinios 

ir tokie gebėjimai kaip dirbti  komandoje, savitarpio supratimo ir pagalbos. Baigiamasis partnerių 

darbas - pasaulio vaikams gerai žinomos pasakos ,,Raudonkepuraitė" bendras darbas plastelinine 

animacija. 

8. Projekto sklaida.  2015 metų pavasarį Šiaulių „Juventos" progimnazijos pradinukai, projekto dalyviai 

seminarų mokytojams metu ne tik pristatė pedagogams projektą, bet  demonstravo keletą įrankių.  

Projekto sklaida buvo vykdoma mokyklos bei klasės tinklalapiuose (http://juventa.lt; 

http://www.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=2486&Itemid=98; ; 

http://aurelijosklase.jimdo.com/projektai/etwinning-skaitmeniniai-čiabuviai),  

9. Projekto tęstinumas.  Tokio projekto netęsti neįmanoma - vaikai auga, auga ir jų poreikiai, noras žinoti, 

išmokti, patirti. Be informacinių technologijų šiandien nei iš vietos. Jau vien tai įrodo projekto 

tęstinumo būtinumą. 

http://juventa.lt/
http://www.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=2486&Itemid=98
http://aurelijosklase.jimdo.com/projektai/etwinning-skaitmeniniai-čiabuviai


10. Nuorodos į projekto rezultatus  

 https://twinspace.etwinning.net/103/pages/page/67548 

 https://www.youtube.com/watch?v=GuDeGnDbpvE 

 https://vimeo.com/145776828 

 https://www.youtube.com/watch?v=DzguMB9E8Io&feature=youtu.be 
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