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1 PRIEDAS
TARPTAUTINIO eTWINNING PROJEKTO „NETIPINĖ APLINKA - VAIKŲ
KŪRYBIŠKUMO PLĖTOTĖ“ APRAŠAS IR NUOSTATAI
Atypical, non-traditional environments encourage children to act unconventionally,
stimulate their creativity, and educators enable them to discover and apply non-traditional methods.
The aim of the project is to enable children's creativity in atypical environments outdoors and in the
office.
Projekto rūšis: tarptautinis.
Projekto turinys:
1. Bus atliekamos integruotos veiklos su ugdytiniais netipinėse aplinkose įstaigose, veiklos
nuotolinėse bei virtualiose aplinkose; veiklos su netipinėmis priemonėmis; bendruomenės
veiklos įgalinant tėvelius (globėjus); veiklos partnerystėje, veiklos tinklaveikoje su projekto
partneriais.
2. Bus organizuojami respublikiniai bei tarptautiniai renginiai vaikams bei mokytojams.
3. Bus organizuojami kvalifikaciniai mokymai; vykdomos ilgalaikės (40 val.) bei tęstinės
programos vadovams, mokytojams bei specialistams.
Projekto trukmė: numatoma trukmė 2019.09.01 - 2023.01.01 (pastaba_projektas bus tęsiamas
pagal poreikį ir pasiektus rezultatus).
Projekto pavadinimas: Tarptautinis projektas „Netipinė aplinka - vaikų kūrybiškumo plėtotė“.
Projekto kūrėjas: dr. A. Tamušauskaitė, Kauno l.d „Linelis“ direktorė.
Projekto vystytojai ir koordinatoriai: dr. A. Tamušauskaitė, Kauno l.d „Linelis“ direktorė;
dokt. K.Grigaitė – Bliūmienė, Kauno raj. J. Lukšos gimnazijos anglų k. mokytoja- metodininkė.
Projekto mokymų lektoriai: dr. A. Tamušauskaitė, Kauno l.d „Linelis“ direktorė;
Dokt. K.Grigaitė – Bliūmienė, Kauno raj. J. Lukšos gimnazijos anglų k. mokytoja- metodininkė;
Kauno kolegijos lektorė.
Projekto dalyviai:
1. Kauno lopšelis – darželis „ Linelis“ (pagrindinis projekto vystytojas).
2. Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (pagrindinis projekto partneris).
3. Lietuvos ir užsienio lopšeliai – darželiai, darželiai- mokyklos.
4. Lietuvos bei užsienio pradinės, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, licėjai.
5. Meno mokyklos, profesinės ir aukštosios Lietuvos bei užsienio mokyklos.
Projekto tikslai ir uždaviniai:
Tikslas - įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

Uždaviniai:
1. Skatinti vaikus veikti netipinėse aplinkose stimuliuojant jų kūrybiškumą.
2. Stimuliuoti vaikų socialinį bei emocinį intelektą.
3. Įgalinti mokytojus bei specialistus taikyti netradicinius metodus bei priemones.
4. Įgalinti mokytojus bei specialistus veikti netipinėse, netradicinėse aplinkose skatinant inovatyvių
metodų paieškai
5. Tobulinti mokytojų bei specialistų bendravimo, bendradarbiavimo bei IKT kompetencijas.
Darbo eiga:
Veiklos:
❖ Project work plan (Darbo planas).
❖ We are partners (Mes – partneriai).
❖ TPD in Lithuania (Kvalifikaciniai pedagogų ir vadovų renginiai Lietuvoje).
❖ Search and capture atypical environments (Netipinių aplinkų paieška ir veiklų fiksavimas jose).
❖ Monthly environment and activities with children (Mėnesio aplinkos ir veiklos su vaikais).
❖ Extra activities (Papildoma veikla).
❖ Dissemination (Projekto sklaida).
Tikėtini rezultatai:
1. Projekto rezultatai - vieša E-TwinSpace erdvė; foto albumai, e-knygos, video su veiklomis
netipinėse aplinkose, projekto koordinatorių paskaitos bei metodinė medžiaga.
2. Vaikai patobulins kūrybiškumo, meninės raiškos, socialinę, emocinę ir kt. kompetencijas.
3. Projekto rezultatai bus nuolat pristatomi viešai Kauno pedagogų kvalifikacijos centre 2021m 2023m. metodinėse dienose, konferencijose..
4. Pedagogai patobulins IKT, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir bendrąsias kompetencijas.
5. Kuriama unikali, netipinė tarpdisciplininė sėkmingo mokymo/si koncepcija:
K – kūrybiškumo įgalinimas
M – mokymasis menu ir mene
R - realizavimas
G – galimybės kiekvienam vaikui ir dalyviui (taip pat ir įgyti koordinatoriaus patirtį)
N – pridėtinė vertė organizacijai
M – malonumas (padidėjęs narių optimizmo lygis).
6. Atrandami nauji mokymo/si būdai :
Projektinis ugdymas
Įtraukusis ugdymas
Mokymas/is menu
Mokymas/is mene
Informalus mokymasis
Mokymasis e-partnerystės tinkluose ir kt.
Projekto finansavimas
1. Projekto susitikimai projekto įstaigose vyksta finansuojant iš jų lėšų – užkandžiai svečiams,
kelionių išlaidos pagal susitarimą.
2. Direktoriaus padėkos visiems projekto dalyviams.
3. Kauno miesto švietimo centro pažymos projekto mokyklų dalyviams – pranešėjams ir
dalyviams- klausytojams.
Projekto mokymų partneris ir organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (atsakinga
metodininkė A. Antanavičienė).

