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1. Projekto pavadinimas: Our landscape. Our home. Our school 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Joniškio "Aušros" gimnazija 

4. Projekto koordinatorius:  Giedrė Motiejuitė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projektas „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ vykdytas, siekiant 

taikyti mokymo aplinkoje veiklas ugdymo procese. Skirtingų dalykų mokytojai vedė pamokas, organizavo 

ilgalaikes veiklas įvairiose (ne kabineto) aplinkose: šalia mokyklos įrengtoje lauko klasėje, miesto parke, 

muziejuje, miesto gatvėse, gamtoje, saugomosiose teritorijose. Siekiama akademines žinias pritaikyti aplinkos 

pažinimui, atliekant įvarius tyrimus aplinkoje, žaidžiant žaidimus, kuriant menines kompozicijas, atliekant 

orientavimosi užduotis, organizuojant turistinius žygius.  

Mokymo aplinkoje (Outdoor Education) veiklos vykdytos visose partnerinėse mokyklose. Atrinktos 

įdomiausios pamokos, ilgalaikės veiklos buvo panaudotos intelektiniame produkte „Mokymas aplinkoje. Kaip 

tai vykdyti?“. Metodiniame rekomendaciniame rinkinyje pateikta teorinė ir praktinė medžiaga apie mokymo 

aplinkoje reikšmę vaikų sveikatai, aplinkos pažinimui, jos išsaugojimo aktualumui ir įvairių šalių patirtį šioje 

veikloje. Praktinėje projekto intelektinio produkto dalyje pateikiamos 53 įdomiausių pamokų-veiklų planai, 

kurias projekto metu organizavo partnerinių mokyklų mokytojai su savo mokiniais.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas.  

Skaitmeninės kompetencijos ir novatoriškumas pasireiškė veiklų vykdyme kitose (ne klasėje) aplinkose. 

Aplinkos pažinimo veiklose be tradicinių būdų aplinkos tyrimams naudojome šiuolaikines mobiliąsias tyrimo 

priemones: GPS įrankius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir įvairias mobilias programas, 

meninių nuotraukų, video filmų kūrimą, kūrėme skaitmeninius žemėlapius. Medžiagai perteikti naudojome 

skaitmeninių GIS žemėlapių kūrimo ArcGIS online programą.  

Mobilios programos skirtos ne tik informacijos paieškai, bet ir jos kaupimui ir apdorojimui. Elektroninė 

informacija ir gebėjimas ją panaudoti gamtoje, dažnai mokiniams tampa iššūkiu. Jie turi naujus įrenginius, bet 

deja dažnai negeba jų pritaikyti praktiškai: informacijos paieškai, rinkimui ir analizavimui. Atrinkti ugdymo 

procesui tinkančių programėlių, tinkamų mūsų projektui, buvo nelengvas iššūkis mokytojams. Atskirų dalykų 

mokytojai vėliau organizavo seminarus kolegoms, dalindamiesi sukaupta informacija ir darbo su moderniomis 

mobiliomis technologijomis įgūdžiais. Organizuoti praktiniai užsiėmimai gamtoje.  

Skaitmeninis raštingumas būtinas metodinės medžiagos kūrimui, praktinių užduočių mokiniams, 

maketavimui, projekto veiklų pristatymų kūrimui. 

 

7. Projekto rezultatai. Pagrindinis projekto produktas „Mokymas aplinkoje. Kaip tai vykdyti?“. Išleista 100 

atspausdintų egzempliorių, pdf formatu leidinys publikuojamas projekto interneto puslapyje.   

Sukurtas projekto interneto puslapis, kuriame publikuojama informacija apie vykdomas veiklas, veiklų pristatymai, 

nuotraukos, intelektinio produkto skaitmeninė versija. Interneto puslapio administravimą vykdė koordinuojanti 

mokykla.  

Sukurtas projekto facebook puslapis, kuriame informaciją galėjo pateikti visos partnerinės mokyklos.  



Projekto dalyviams organizuotas tarptautinis seminaras Čekijoje. Seminarą vedė vieni stipriausių mokymo aplinkoje 

entuziastų Europoje – dkt. I.Turčova ir prof. J.Niumanas iš Prahos universiteto.  

Joniškio „Aušros“ gimnazijos teritorijoje suformuota lauko klasė, kurioje veikia interneto ryšys. Atsodinamo sodo 

teritorijoje planuojamos kitos erdvės, kurias ateityje bus galima panaudoti mokymo aplinkoje veiklų organizavimui.   

8. Projekto sklaida.   

Projekto metu buvo rašomi straipsniai gimnazijos tinklalapyje, rajoninėje spaudoje. Straipsnius publikavo ir 

partnerinių mokyklų koordinatoriai.  

Informacija apie projektą ir veiklas nuolat atnaujinama projekto interneto ir facebook‘o puslapiuose: 

http://www.outdoorlearning.eu  

https://www.facebook.com/ourlandscapeourhomeourschool/  

Sklaida vykdoma dalyko mokytojų rajoniniuose seminaruose, konferencijose. Atskirų dalykų mokytojai vėliau 

organizavo seminarus kolegoms, dalindamiesi sukaupta informacija ir darbo su moderniomis mobiliomis 

technologijomis įgūdžiais. Organizuoti praktiniai užsiėmimai gamtoje. (geografija, biologija, matematika, 

fizika).  

 

9. Projekto tęstinumas.   

Partnerinės mokyklos planuoja tęsti veiklas naujame Erasmus+ projekte. Planuojama veiklas aplinkoje 

organizuoti, kurti naujas metodines rekomendacijas ir pamokas. Kurti gamtos takus, naudoti ArcGIS online 

programą žemėlapių kūrimui. Joniškio „Aušros“ gimnazija kasmet išperka licenciją šios programos naudojimui. 

Gimnazijoje, pasibaigus projektui, kiti mokytojai, nedalyvavę projekte, domisi mokymo aplinkoje veiklų 

organizavimu ir pritaikymu savo dalykui.  

Bendradarbiavimą partnerinės mokyklos tęsia  eTwinning portale:  

https://twinspace.etwinning.net/20368/  

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

Intelektinis produktas:  

http://www.outdoorlearning.eu/index.php/ne1/44-the-intellectual-product-of-the-project  

Interneto puslapis ir facebook‘o puslapis: http://www.outdoorlearning.eu , 

https://www.facebook.com/ourlandscapeourhomeourschool/  
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