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KOKĮ VAIDMENĮ ŠIANDIEN VAIDINA

KOLEGIALUS MOKYMAS(IS)?

 Visas įdirbis stiprinant kolegialų mokymą(si) 
šiandien, virtualaus mokymo(si) sąlygomis, 
padeda mokytojams ieškoti efektyvių 
galimybių organizuojant ugdomąjį procesą, 
mokant vaikus virtualioje aplinkoje.

 Suprantame, kad kompiuterinės priemonės 
padeda lengviau sudominti vaikus mokomąja 
medžiaga, lavina jų kompiuterinio raštingumo 
kompetenciją, gerėja ugdymo proceso kokybė.



KOKĮ VAIDMENĮ ŠIANDIEN VAIDINA

KOLEGIALUS MOKYMAS(IS)?

 Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, vienas iš 

labiausiai pasiteisinančių komandinio darbo 

metodų yra kolegialus bendradarbiavimas, kurio 

dėmesio centre yra pamoka ir (mokinių bei 

mokytojo) mokymasis.



PROJEKTAS: 

“KIEMO IR VIDAUS ŽAIDIMŲ ERDVĖ“

 Šį rudenį Kietaviškių progimnazijoje buvo baigtas 

vykdyti tęstinis projektas “Kiemo ir vidaus žaidimų 

erdvė”, kurio įgyvendinimui iš Elektrėnų savivaldybės

biudžeto buvo skirta 450 eurų. 

 Vienas iš geriausių būdų padėti vaikui dar labiau 

pažinti ir suprasti  jį supantį pasaulį – suteikti jam 

galimybę įgyti naujų žinių, panaudojant  sienų 

lipdukus. Edukacinės sienų lipdukų erdvės sudaro 

„Planetos”, „Medis su raidėmis“, „Lietuvos žemėlapis“, 

Figūros“, „Gatvė“, „Pasaulio žemėlapis“, „Užrašas“. 



EDUKACINĖS ERDVĖS

 Sukūrus mokykloje 

spalvingas edukacines 

erdves, mokiniai 

nuolat tobulina 

pažintinius, 

skaičiavimo įgūdžius, 

kalbinę raišką; 

socialinius ir 

komunikacinius 

įgūdžius.



VIKTORINA “GALVOK“

 Svarbu suprasti, kad 

edukaciniai sienų 

lipdukai yra svarbūs 

ir naudingi dėl 

daugelio priežasčių. 

Jie padeda vystytis 

pasitikėjimui savimi, 

skatina vaizduotės 

veiklą ir kūrybinį 

mąstymą, puiki 

mokomoji priemonė.



VIKTORINA “GALVOK“

 Tyrinėdami jie 

susipažįsta su daiktais 

ir tai, kaip jie veikia. 

Vienas iš geriausių 

būdų padėti vaikui dar 

labiau pažinti ir 

suprasti  jį supantį 

pasaulį – suteikti jam 

galimybę įgyti naujų 

žinių, panaudojant  

sienų lipdukus. 



VIKTORINA “GALVOK“

 Labai svarbu paminėti ir 

tai, kad edukaciniai sienų 

lipdukai padeda stiprinti 

ir bendravimo įgūdžius. 

Įvairūs edukacinių sienų 

lipdukų žaidimai skatina 

vaikus bendrauti, 

bendradarbiauti ir kurti 

tarpusavio santykius, 

padėti vaikui atskirti 

formas, spalvas, skaičius 

ar raides.



VIKTORINA “GALVOK“



VIKTORINA “GALVOK“



EDUKACINIAI SIENŲ LIPDUKAI.........

 puiki pagalba  mokyti, lavinti ir ugdyti vaikus, 

todėl yra be galo svarbūs, naudingi ir tinkami jų 

mokymui(si), bendradarbiavimo skatinimui. Tai 

nėra tik pramoga ir linksmybės.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !


