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Tikslai ir uždaviniai
•
•
•
•
•

ugdyti mokini k rybinius geb jimus
patenkinti mokini poreik( saviraiškai
stiprinti tarpdalykin* integracij+, ugdyti atsakomyb s jausm+
sudaryti s+lygas keistis ger+ja patirtimi, mokyti pritaikyti turimas žinias
turtinti mokini žodyn+, ugdyti viešo kalb jimo geb jimus

Metodai
•
•
•

savarankiškas darbas
pokalbis
pristatymas

Veiklos etapai ir pasiskirstymas vaidmenimis

Laikas
Etapas
1 pamoka Problemos
išk limas

Mokytojai
Mokiniai
Iškelia kelet+
Dalyvauja diskusijoje
problem : ar
(prasminame
asmenines išvykas, ar
mokame pasidalyti
patirtimi.

Projekto temos Paaiškina projekto
pasirinkimas . metodo esm*.

Pareigos
Mokytojo:
organizuoti ir
kontroliuoti proces+
Mokini : klausti,
klausytis,
diskutuoti, išsirinkti
Mokini : aktyviai
dalyvauti.

Pateikia pavyzdži .
Supažindina ir susitaria Iišsako savo nuomon* d l
projekto vykdymo
su mokiniais d l
tvarkos, vertinimo
projekto vykdymo
Mokytojo: skatinti
laiko, reikalavim ,
mokini diskusij+,
vertinimo.
pasitelkiant
aktyviuosius
Susikuria su mokiniais Aktyviai kuria
metodus.
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
taisykles
taisykles

2 pamoka Projekto

Padeda apsispr*sti d l Apsisprendžia d l temos
temos
Stebi, padeda, skatina, Aktyviai bendradarbiauja Mokytojo: b ti

vykdymo
planavimas

3,4
pamokos

Projekto
vykdymas

5 pamoka Pristatymo
planavimas

6 pamoka Projekto
pristatymas

konsultuoja,
kontroliuoja

su mokytojais

pagalbininku,
konsultantu

Išsako id jas, planuoja
darb+, prisiima užduotis Mokini : dirbti
savarankiškai ir
bendradarbiauti
Stebi, vykdo tarpinius Ieško, randa, analizuoja, Mokytojo: sudaryti
vertinimus, padeda,
sistemina, apdoroja
galimybes ieškoti
konsultuoja.
informacij+
informacijos, atlikti
organizacin* veikl+
Pagal surinkt+ medžiag+
sukuria kelion s
Mokini : atlikti
aprašymo tekst+, j(
savo užduotis,
surenka kompiuteriu,
apdoroti medžiag+,
(kelia nuotraukas.
bendradarbiauti su
sumaketuoja puslap(
mokytojais
Supažindina su darbo Supranta pristatymo
Mokytojo:
pristatymo b du
b d+, pasirengia pristatyti supažindinti
projekt+
mokinius su
pristatymo b du ir
Pateikia pristatymo
reikalavimais
reikalavimus

Stebi, padeda ir kaupia Pristato savo projekt+
informacij+ vertinimui

Mokini : tinkamai
suplanuoti ir
pasirengti projekto
pristatymui
Mokytojo: atlikti
paruošiamuosius,
organizacinius
darbus

Mokini : pasidalinti
patirtimi, (rodyti
visiems, kad buvo
verta vykdyti
pasirinkt+ projekt+
# vertinimas , Vadovauja, dalyvauja, 3vertina savo veikl+, savo Mokytojo ir
draug darbus
mokini : atvirai
$sivertinimas ir (vertina ir padeda
mokiniams (sivertinti
atsakyti sau ir
refleksija
savo (gytas žinias ir
vienas kitam (
Suteikia gr(žtam+j+
(d t+ darb+
klausim+ ,,Ar buvo
informacij+
verta vykdyti
projekt+?”

Pavyzdys:
Kelion laivu
Aš buvau Nidoje, ( laiv ir žvejybos
krašt+ . Man ten labai patiko. Nidoje labai gražus
yra uostas .(matyti nuotraukoje) Iš ten laivu galima
plaukti ( Kurši marias ir Nemuno delt+. Aš su
t vais laivu „AUŠRA“ apiplaukiau Kurši marias,
Nemuno žiotis ir ma&iau Ming s kaim+. Man buvo
(domiausia tai, kad Ming je gatv s nebuvo, ji buvo
ant vandens ..
Nemuno delta
3simintin+ Nemuno deltos
kraštovaizd( kuriantis vanduo - tai (vairiapusis susipynusi upi , ežero –
lag nos Krok lankos ir daugyb s kit mažesni ežer žaidimas. Yra dar ir
sen upi vag , pelki , li n Žvilgsnis gali netrukdomas keliauti didžiul mis
apsemtomis deltos pievomis, pilnomis ret vandens paukš&i . Delta yra (žymi
tuo, kad &ia gausu ret perin&i paukš&i , bei svarbi kaip poilsio vieta
keliaujantiems sparnuo&iams. Pagal Ramsaro konvencijos kriterijus 1993 metais ji buvo (traukta (
tarptautin s reikšm s dr gn vietovi s+raš+. Šis nepakartojamas, (vairiapusis regioninio parko
kraštovaizdis patraukia kiekvieno turisto ak( ( tai matyti nuotraukoje ).
Ming s kaimas
Lietuvos Venecija vadinamame Minijos kaime oficialiai priregistruota
vos 50 žmoni . Tai 11 gyvenam j nam gyvenviet ant Minijos up s
krant . Seniau vietiniai gyventojai lietuviai kaim+ vadino Mine, o &ionykš&iai
vokie&iai - Minge. Šis pavadinimas iki šiol išliko kelio nuorodose.
Rašytiniuose šaltiniuose Minijos kaimas pirm+kart minimas 1540 m.
XX a. pradžioje kaimas buvo dukart didesnis nei dabar, o dauguma gyventoj
vert si žvejyba. Dabar Ming pamažu virsta kaimo naujakuri iniciatyva
pl tojamo turizmo verslo ir poilsio vieta. Miestie&iams Minijos kaimelis egzotiškas kone laukin s gamtos kampelis. Su pagrindiniais keliais j( jungia
tik siauras nelygus žvyrkelis. Keli senbuviai gyvena dar bo&i statytose
medin se sodybose. Naujakuriai statosi kaimiško stiliaus, bet šiuolaikiškai (rengtus vasarnamius.

Jei kartais tekt keliauti pamariu, b tinai
aplankykite Ming s kaim+ ir pasigrož kite
Vaizdais, kuriuos matote nuotraukose.

