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Įvairios mokymosi aplinkos patraukia vaikus
Vasara smalsuolius kviečia mokytis kitaip

„Mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę turinčios žmonių gyvenimo bei veiklos erdvės, įgalinančios
individo asmeninį tobulėjimą, realizuojamą per mokymosi pastangas“ (prof. Palmira Jucevičienė, 2001).
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai numato dalį ugdymo
proceso organizuoti ne pamokų forma, už mokyklos ribų.
Ugdymas gali vykti muziejuose, meno galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose, saugomų
teritorijų lankytojų centruose, įvairiose įstaigose, organizacijose ir kitose mokymuisi tinkamose erdvėse.
Pasibaigus mokymo procesui klasėse, prasidės vasaros stovyklų metas.
Kviečiame kartu su vaikais keliauti muziejų ir gyvosios gamtos keliais!
Į ugdymą įsilieja muziejų edukacinės veiklos
Projektas „Lietuvos muziejų kelias“
Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – per Lietuvą
nusidriekė nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio
turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas
„Lietuvos muziejų kelias“. Lietuvos muziejų asociacija jį organizuoja
jau ketvirtus metus.
Prasidėjęs Dzūkijoje „Lietuvos muziejų kelias“ vingiuos per
Suvalkiją, Žemaitiją, Mažąją Lietuvą ir baigsis Aukštaitijoje, Lietuvos
liaudies buities muziejuje, rugsėjo 27-ąją – pasaulinę turizmo dieną.
Šiemet projekte dalyvaujantys muziejai siūlo renginius, kurie atskleis
etnografinių regionų savitumą, kultūrinį palikimą, tradicijas.
Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų partnerystės tinklas „Muziejus Mokykla Moksleivis“
Apie Lietuvos muziejus, jų naujausias edukacines programas sužinosite apsilankę Lietuvos muziejų
asociacijos įgyvendinto projekto tinklalapyje „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ .
Edukacines programas lengvai pasirinksite pagal savivaldybę, ugdymo sritį ir mokinių amžiaus grupę.
Tinklalapyje rasite įvairių virtualių edukacinių žaidimų.

Mokomės gamtoje – mokomės su ja
Kviečiame dalyvauti konkurse „Pamoka gamtoje – svajokime drauge!”
Konkurse „Pamoka gamtoje – svajokime drauge!” gali
dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokytojai ir
mokiniai. Konkurso tikslas – stiprinti mokyklų ir šalies saugomų
teritorijų bendradarbiavimą, siekiant plėsti mokymosi formų ir aplinkų
įvairovę. Nugalėtojų laukia pažintinė ekskursija Nacionaliniame
saugomų teritorijų lankytojų centre ir žygis vienoje iš Lietuvos saugomų
teritorijų.
Konkursui darbus galima siųsti iki 2015 m. birželio 30 d.
Organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu
su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Mokytojo TV: kaip pedagogui pasinaudoti kitokiomis mokymosi aplinkomis

Siūlome įsijungti Mokytojo TV ir peržiūrėti įvairią filmuotą medžiagą apie tai, ką švietimo ekspertai
mano apie mokymosi aplinkas, kaip pataria organizuoti ekskursiją ar pamoką muziejuje, ugdyti vaikų
kūrybingumą ir kt.
Ekskursijos organizavimas (1 filmukas).
Netradicinės mokymosi aplinkos (3 filmukai).
Pamoka muziejuje (6 filmukai).
Tiriamoji veikla (1 filmukas).
Muziejai ir bibliotekos kaip įtraukiančios mokymosi erdvės (4 filmukai).
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