
 

 

KVIEČIAME VILNIAUS MOKYKLAS ĮSITRAUKTI Į PROJEKTĄ „MOKOMĖS ŽAIDŽIANT: PASAULIO PAŽINIMAS 

KITAIP“ 

Ką siūlome norintiesiems dalyvauti?  

 Pilnai paruoštą pasaulio pažinimo pamokų medžiagą ir užduotis su „Minecraft education edition“ programa 

3-4 klasėms (18 temų 36 akad. val. apimčiai. Pamokų turinys yra suderintas su atnaujinamomis Pradinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, o pamokos ir užduotys parengtos remiantis patyriminio ugdymo 

principais). 

 Kiekvienam projekte dalyvaujančiam mokytojui paskirtą edukatorių, kuris padės pasirengti pamokoms ir 

padės vesti pirmąsias pamokas. 

 Garantuotas „Minecraft education edition“ licencijas mokytojui ir kiekvienam klasės mokiniui 2022–2023 

mokslo metams. 

 Individualią pagalbą diegiant „Minecraft education edition“ ir aktualias instrukcijas. 

 Refleksijas projekte dalyvaujantiems mokytojams projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Ko tikimės iš norinčiųjų dalyvauti?  

 Projekte norinčios dalyvauti mokyklos mokytojas 2022–2023 mokslo metais dirbs su trečių arba ketvirtų 

klasių mokiniais. 

 Mokytojas savo klasėje visą pamokų medžiagą išbandys per 2022–2023 mokslo metus. 

 Mokytojas domisi naujovėmis, yra imlus technologijoms, bet nebūtinai yra susipažinęs su „Minecraft“.  

 Mokyklos, kuriame dirba mokytojas, steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Mokykla užtikrina, kad pamokų metu mokytojas ir kiekvienas klasės mokinys turės prieigą prie stacionaraus 

ar nešiojamo kompiuterio, kuriame yra įdiegta „Windows 10“ versija.  

Kaip vyks atranka?   

1. Projektu susidomėję mokytojai turi užpildyti registracijos formą. Forma pildoma iki 2022 gegužės 27 d. 

imtinai.  

2. Atrinktos mokyklos bus paskelbtos iki 2022 birželio 2 d.   

3. Registruotis gali keli mokytojai iš tos pačios mokyklos. Kiekvienas mokytojas formą pildo atskirai. 

Vertinant bus atsižvelgiama į kriterijų išpildymą:  

 Bendrą mokytojo motyvaciją;  

 Mokytojo patirtį diegiant technologines naujoves į ugdymo procesą, ir / ar taikant sužaidybinimą, ir / ar 

patyriminio ugdymo principus; 

 Mokyklos įsipareigojimą sudaryti sąlygas veikloms įgyvendinti. 

Susidomėjusias mokyklas kviečiame dalyvauti projekto nuotoliniame informaciniame susitikime, kuris vyks 

2022 gegužės 18 d. 15:30 val.  

Registruokitės į informacinį sutikimą čia. Registracija vyksta iki gegužės 17 d. imtinai. Prisijungimo nuorodą 

atsiųsime dieną prieš susitikimą. 

Kilus klausimams, rašyti Rūtai Mazgelytei: ruta.mazgelyte@vilnius.lt  
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