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Vaikų pramogų parko 
Alytuje vizija

Tikslas: remiantis geriausiais pasaulyje 
pramogų parkų inžineriniais sprendimais, 
ugdyti mokinių inžinerinę kompetenciją, 
padėti kurti vaikų pramogų parko Alytuje 
fragmentą, statyti nesudėtingas 
inžinerines konstrukcijas, skatinti išreikšti 
kūrybines galias.



Tiltas savo rankomis

Tikslas: padėti mokiniams plėtoti 
inžinerinę kompetenciją, atskleisti savo 
kūrybiškumą, sprendžiant inžinerines 
problemas, ugdyti(s) gebėjimą taikyti 
mokslo ir technologijų žinias, kuriant, 
projektuojant ir įgyvendinant 
nesudėtingus inžinerinius gaminius.



Inžineriniai 
sprendimai kuriant 
2050 metų Alytų

Tikslas: domintis Alytaus 
miesto praeitimi ir dabartimi, 
sukurti 2050 metų Alytų.



Ugdymas integralus, visybiškas
(siekiama mokomųjų dalykų tikslų, 
uždavinių, turinio, metodų dermės).
Ugdymo procesas aktyvus (teorinės
žinios atskleidžiamos ir įtvirtinamos
praktinėje veikloje; mokiniai
skatinami savarankiškai veikti; 
sudaroma galimybė rinktis (veikimo
priemones).
Svarbi sėkmingo pradinio
ugdymo(si) sąlyga – mokyklos ir
šeimos bendradarbiavimas. Šeima
įvairiais būdais skatinama padėti
vaikui augti, bręsti, lavintis.
Mokomųjų dalykų tikslai, 
uždaviniai.

Sąsajos su Pradinio
ugdymo bendrosiomis
programomis



Ryšys su progimnazijos
2020-2021 m.m.

uždaviniais

Gerinti ugdymo kokybę, taikant inovatyvius sprendimus ir organizuojant
STEAM veiklas.

Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, ugdyti gebėjimą planuoti
veiklą.



Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

• Mokiniai mokėsi dirbti savarankiškai, pasitikėdami savo
jėgomis, suprasdami prasmę, išsikėlė realius
mokymosi tikslus ir uždavinius, numatė sėkmės
kriterijus.

• Padedami planavo mokymosi laiką užduotims atlikti.

• Pasitardami išbandė įvairias strategijas.

• Numatė tolimesnius žingsnius.

• Veiklos ir užduotys buvo pritaikytos taip, 
kad kiekvienas mokinys pasiektų kuo geresnių
rezultatų.



Mokomųjų dalykų integracija

• Pasaulio
pažinimas.

• Dailė ir
technologijos.

• Matematika.

• IKT.



Gebėjimas
bendradarbiauti

Mokinių tėvų (globėjų) 
įtraukimas.

Nuolatinis bendravimas
su projektų
koordinatore Irma 
Jauneikiene.



Jaunųjų tyrėjų konferencija

Organizuota 2021 metų gegužės 25 dieną.

Joje dalyvavo visi 4a, 4b, 4c klasių mokiniai.







Jaunojo tyrėjo pažymėjimai

Už atliktus darbus visiems 
mokiniams buvo įteikti Jaunojo
tyrėjo pažymėjimai.



Jaunojo tyrėjo pažymėjimai

• Pačių geriausių darbų 
autoriai buvo 
apdovanoti auksiniais
Jaunojo tyrėjo
pažymėjimais ir
dovanomis (2 kino
filmų bilietai, užrašų
knygutė).







Projektas ,,Tiltas savo rankomis” atitiko visus bendrus 
reikalavimus ir tapo geriausiu 1-4 klasių   STEAM tiriamuoju 
projektu, organizuotu Alytaus Panemunės progimnazijoje 
2020–2021 mokslo metais.


