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1. Projekto pavadinimas: In Darwin's steps 

2. Programa/projektas: eTwinning 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla 

4. Projekto koordinatorius: Loreta Vaičiulienė 

5. Bendra informacija apie projektą.  

Šis gamtos mokslų projektas skirtas 6-tų klasių mokiniams. Pagrindinė idėja:  padėti susipažinti  su gyvų 

būtybių evoliucija Žemėje. Mokiniai projekto metu buvo pakviesti ""sekti"" Darvino bei kitų žymių 

gamtininkų pėdomis ir atrasti: 

a. kaip klasifikuojami augalai ir gyvūnai (pvz stuburiniai, bestuburiai; 

b. kaip gyvūnai  prisitaikė išgyventi  aplinkoje ir kaip pakito jų  kūno savybės bei  elgsena; 

c. Darvino kelionės laivu Beagle dienoraštį ir jo Evoliucijos teorijos pradmenis. 

Šiuo projektu buvo siekiama padėti mokiniams išmokti naudojantis technologijomis  (web 2.0 įrankiais)  

atlikti užduotis ir suprasti aukščiau minėtus klausimus. Užduotys pateikiamos ir atliekamos patrauklia ir 

linksma forma. Naują medžiagą lengva išmokti, nes patys mokiniai kūrė produktus,  susipažinimo 

stadijoje naudojosi jau sukurtais, visoje projekto eigoje buvo įtraukti į įdomią veiklą. Mokytojai patys 

projekto metu tobulino savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų patarti ir pagelbėti mokiniams. 

Projekto tikslai: 

Ι. Pedagoginiai tikslai. Plėtoti mokinių kritinį mąstymą, prisiminti jau žinomus dalykus, įgyti naujų žinių 

evoliucijos tema. 

ΙΙ. Kalbiniai tikslai. Tobulinti raštingumą gimtąja bei anglų kalbomis. Praplėsti  terminų žodyną lietuvių 

bei anglų kalbomis, patobulinti kalbėjimo, rašymo, klausymo bei skaitymo  įgūdžius anglų kalba. 

Tobulinti socialinius bendravimo įgūdžius. 

ΙΙΙ. Informacinės technologijos. Tobulinti ir įgyti naujų gebėjimų naudojantis informacinėmis 

technologijomis, mokėti jas atsirinkti tikslui pasiekti. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas.  

Projektas nagrinėjo gyvūnų ir augalų klasifikacijos temas, prisitaikymo dėl išlikimo temas bei anglų 

mokslininko Čarlzo Darvino kelionės dienoraštį, kad susipažintų su jo Evoliucijos teorijos pagrindais. 

Mokyklos partnerės gamino augalų bei gyvūnų klacifikacijos pagal įvairius kriterijus plakatus. Plakatų 

gamybai sėkmingai naudojom Microsoft Publisher įrankį. Mūsų mokyklai teko sukurti elektroninę knygą 

apie augalus. Mokiniai piešė augalus dailės pamokose, anglų k. pamokose dirbo planšetiniais 

kompiuteriais jas 'prakalbino' dirbdami su Pizap foto redagavimo programa. Vėliau šiuos piešinius 

mokiniai sudėjo į pateiktis powerpoint programa, o su mokytojos pagalba per issuu pavirto 

elektroninėmis knygomis. Šias knygas garsiai lietuvių ir anglų kalba pristatėme vaizdo susitikimo su 

Graikijos mokykla metu. Vaizdo susitikimams su graikais kartu su mokiniais paruošėme viktoriną Kahoot 

programa, prieš tai šią viktoriną išbandėme patys. Kolegos iš Graikojos mums pateikė viktoriną, sukurtą 

Socrative programa. Idėjoms dalintis naudojome Padlet bei TitanPad programas. Labai įdomus darbas 

mūsų laukė su Zeemap programa, kuria žemėlapyje žymėjom Darvino kelionės punktus ir čia pat 

aprašėme jo dienoraščio įspūdžius. Projekto pradžioje šeštokai savarankiškai sukūrė video reprtažą apie 

savo klasę bei mokyklą, ją savarankiškai įkėlė į youtube. Taigi, mūsų šeštokai patobulino savo 



kompetencijas naudojant šiuos IKT įrankius: Magisto, Pizup, Issuu, TitanPad, padlet, Zeemap, Kahoot, 

Socrative, Youtube bei Google forms. Mokytojai, dalyvavę projekte, taip pat įgijo naujų kompetencijų - 

išmoko naudotis Zeemap bei Issuu įrankiais.  

Mokyklos partnerės sėkmingai naudojosi smilebox slideshow, Picasa, befunky,  Magisto, Pizap, Issuu, 

TitanPad, padlet, Zeemap, Kahoot, Socrative,  Piktochart, glitterfly, Youtube, Google spreadsheet, 

Google forms ir Google docs įrankiais. 

 

7. Projekto rezultatai.  

Projekto skaitmeniniai rezultatai yra patalpinti eTwinning portale, projekto "In Darwin's steps" 

Twinspace puslapyje. Tai elektroninės knygutės , interaktyvus Darvino kelionės žemėlapis, plakatai, 

elektroniai koliažai,video medžiaga apie mokyklą, video medžiagos iš vaizdo susitikimų tarp partnerių.  

Visi rezultatai, pasiekti projekto metu, matomi projekto Twinsapce: 

https://twinspace.etwinning.net/15727/pages/page/89755  

 

8. Projekto sklaida.  Apie projektą, jo veiklą buvo paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje net du 

kartus: projekto darbo pradžioje bei projektui laimėjus nacionalinį kokybės ženklelį: 

http://www.girkalnis.raseiniai.lm.lt/etwinning-projektai/  

Projekto veiklos buvo viešinamos klasėje ant sklebimų sienos projekto vykdymo metu.  

 

9. Projekto tęstinumas. Projektas susilaukė sėkmės mokinių ir mokytojų tarpe, todėl mokiniai norėtų 

dalyvauti projekte, kuriame daug veiklų būtų atliekamos planšetiniais kompiuteriais, įvairiose 

pamokose naudojami web 2.0 įrankiai. Kartu su mokytoja Natalia Tsitsi iš Graikijos ir Hanefi Zobar iš 

Turkijos rengiame paraišką KA2 mokyklinių partnerysčių projektui. 

  

10. Nuorodos į projekto rezultatus: https://twinspace.etwinning.net/15727/pages/page/89755    
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