
 
Mokymas 21-ojo amžiaus mokykloje 

 

Geografijos mokytojų konferencijos dalyviams skirtas straipsnis, kuriame pasidalinta įgyta 

patirtimi apie inovatyvių projektinių darbų perspektyvas. 
 

  Portugalijos saloje Madeiroje dalyvavau kvalifikacijos kėlimo kursuose "Teaching 

in a 21st Century School"  Erasmus + (KA1 ) projekto metu. Mokymų metu galėjau diskutuoti 

su mokytojais iš kitų Europos šalių (Turkijos, Slovėnijos, Estijos, Latvijos, Norvegijos, 

Lenkijos, Turkijos ir ) Lietuvos) apie XXI amžiaus mokytojų pagrindines kompetencijas ir 

pedagogikos kryptis, bei inovatyvius kuriamus mokinių 

projektus.  

Kursų dalyviai buvo supažindinti su naujomis IT 

tendencijomis ir mobiliųjų įrenginių naudojimu STEM 

mokymuose, siekiant sukurti skaitmeninę politiką naujovių 

diegimui mokyklose, naudoti inovatyvius mokymo(si) 

metodus bei įrankius ugdant mokinių kompetencijas 

formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Mokymų metu 

dirbau virtualioje mokymosi aplinkoje „Google Classroom“, 

mokiausi taikyti virtualios ir papildytos realybės įrankius, 

susipažinau su robotų taikymo ugdyme galimybėmis ir 

pavyzdžiais, daug diskusijų buvo apie atsinaujinančių išteklių 

naudojimo galimybes. Įdomu buvo sužinoti, kad Madeiros 

sala yra autonominė ir švietimo sistema skiriasi nuo 

Portugalijos švietimo sistemos. Šioje saloje mokiniai visą 

mokomąją medžiagą gali pasiekti skaitmeninėje erdvėje, 

nenaudoja popierinių vadovėlių. Nustebino mokinių 

motyvacija mokytis, noras pasakoti, kaip jie išmoksta jiems 

įdomių dalykų ir kaip jie gali tai taikyti praktikoje. 

Mokyklose projektinei veiklai skiriamos privalomos 

valandos ir kartu dirba bendradarbiaudami kelių dalykų 

mokytojai. Mokytojų nuomone, dalyvavimas projektinėse 

veiklose skatina mokinių kūrybiškumą, žingeidumą, 

ugdymo procesą daro laisvesnį. Susipažinau su mokinių 

sukurtų projektų pavyzdžiais, kurių veiklose kuriamas 



ryšys tarp mokslo ir gyvenimo, dėstomo dalyko ir 

gyvenimo. Mokiniai taiko mokslinio tyrimo ir projektinio 

darbo metodus. Labiausiai įsiminė projektas apie 

atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Mokiniai 

iškėlė problemą, kad turistai, keliaudami pagal lavadas 

(kalnuose nusidriekusias drėkinimo sistemas), neturi kur 

pasikrauti mobilaus telefono. Jų sprendimas buvo 

pastatyti mobilių įrenginių įkrovimo stoteles turistiniuose 

maršrutuose naudojant vandens energiją. Įgyta patirtis 

kursų metu davė naujų minčių pamokos kūrybai bei 

paskatino imtis projektinių tiriamųjų darbų savoje 

gimnazijoje. Džiaugiuosi gavusi žinių apie Madeiros gamtą, žmones, kultūrą bei istoriją. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos 

lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi 

tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 

pateikiamos informacijos naudojimą. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė 

 


