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Projektu "Kids in Nature" ("Vaikai gamtoje") siekiama pagerinti vaikų ekologinį
supratimą ir fizinę sveikatą. Projekto metu kiekviena šalis dalyvė organizuoja
trumpalaikius mokymus ir dalijimąsi gerąja patirtimi pagal 6 projekto temas. Iš
viso projekte numatyti 6 trumpalaikiai bendradarbiavimo mokymai, kiekvieną
renginį sudaro mokymosi kursai (seminarai, diskusijos ir kt.) ir praktiniai
mokymai (apsilankymai vaikų darželiuose, aktyvus darbas su vaikais ir kt.).

1 paveikslėlis. "Volungelės" mokiniai  - gamtos detektyvai, Alytus, Lietuva

Organizuoti darbuotojų mokymus, kurių metu dalyviai įgis
kompetencijų, reikalingų efektyviam projekto veiklų vykdymui.
Gamtą naudoti kaip mokymosi aplinką: supažindinti vaikus su
įvairiais gamtos elementais ir jų sąveika, leisti vaikams iš arti
stebėti gamtos ciklus.
Bendradarbiauti su mokytojais partneriais ir kurti mokymo
metodus, susijusius su mokymusi apie gamtą ir gamtoje.
Sukurti "eTwinning" projektą esamų partnerių bendradarbiavimui
bei naujų partnerių įtraukimui, veiklų dalinimuisi ir sklaidai.
Į projekto veiklą įtraukti tėvus ir kitas suinteresuotas šalis.

APIE PROJEKTĄ

MŪSŲ UŽDAVINIAI:
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2022 m. rugsėjį užbaigėme pirmąją
projekto "Vaikai gamtoje" dalį.

Projektas prasidėjo labai netikėtu
iššūkiu - pasauliniais Covid-19
karantinais, dėl kurių negalėjome
vykdyti suplanuotų mokytojų
mobilumo ir kitų veiklų. Partneriams
sutikus, buvo nuspręsta pratęsti
projektą dar vieneriems metams.  

Per pastaruosius dvejus "Erasmus+"
projekto metus partnerių darželiuose
surengėme nemažai sklaidos renginių
žinių ir idėjų dalijimosi bei sklaidos
tikslais. Renginiai apėmė pedagogų
žinių tobulinimo seminarus, tėvų
informavimo sesijas ir edukacinius
renginius.

Siekdami palaikyti ryšį su darželiais
partneriais, taip pat naudojome
internetines bendravimo priemones,
vaizdo konferencijų ir grupinių
pokalbių platformas. 

Šios pastangos padėjo palaikyti tvirtus
ryšius ir sustiprinti dalyvaujančių
mokytojų bei bendruomenių
bendrystės jausmą.

Pastarųjų dvejų metų komunikacijos
renginiai ir iniciatyvos buvo svarbus
mūsų projekto aspektas ir prisidėjo
prie jo sėkmės.

PROJEKTO
EIGA

Pirmąjį projekto semestrą projekte

dalyvaujantys mokytojai aktyviai kūrė

ir įvairiais kanalais dalijosi savo

idėjomis ir veiklomis. 

Projektas vyksta sėkmingai,  

 mokytojai parengė įdomią ir

patrauklią mokymo programą,

tarpusavy dalijasi ir aptaria mokymo

medžiagą, teikia abipusę paramą ir

grįžtamąjį ryšį.

Projekto pagalba mokytojai gauna 

 reikiamas priemones ir išteklius, kad

galėtų įkvėpti mažuosius geriau

suprasti ir vertinti gamtą, tad galime

teigti, kad sėkmingai įgyvendiname

savo tikslą - ugdyti ilgalaikę meilę ir

pagarbą gamtos pasauliui .

2 paveikslėlis. Daugpilio 13-osios
ikimokyklinio ugdymo įstaigos
"Saulės zuikutis" užsiėmimas "Iš
daržo - ant  stalo" tema.
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Projekto erdvės ir
pristatymai

Kontaktiniai ir nuotoliniu
būdu vykę renginiai, skirti
mokytojams, tėvams ir
kitoms suinteresuotoms
šalims.

Straipsniai spaudoje

Straipsnių internete

Socialinių tinklų įrašų

TV transliacijos

eTwinning projektai

Pranešimai ir seminarai

9 Nacionaliniai kokybės
ženklai, 4 Europos kokybės
ženklai

Renginiai bendruomenei

Metodinės priemonės

Projekto tinklalapis

Projekto Facebook grupė

https://www.kidsinnature.online/

https://www.facebook.com/groups
/kidsinnatureproject

SVARBIAUSI MOMENTAI 
PROJEKTO 1-OSIOS
KADENCIJOS METU

Trumpalaikiai darbuotojų
mokymai partnerių įstaigose

Kiekviename darželyje partneryje.

Apie projektą ir projekto veiklas.

Apie projektą ir projekto veiklas.

Apie projektą ir projekto veiklas.

https://www.kidsinnature.online/
https://www.facebook.com/groups/kidsinnatureproject


Per pirmuosius projekto metus surengėme 3 suplanuotas LTT (Learning
Teaching Training/ Mokomės Mokome Apmokome) veiklas. Kiekviename
trumpalaikiame mokymo ir dalijimosi gerąja patirtimi renginyje dalyvavo po 2
dalyvius iš kiekvienos šalies partnerės ir neribotas dalyvių skaičius iš
priimančiosios šalies. Veikla buvo suplanuota pagal vieną iš projekto temų. 

3 paveikslėlis. Partneriai mokytojai C2 mobilumo metu "Volungėlės"
darželyje, Alytuje, Lietuvoje.

"Kelias į gamtą", priimančioji šalis - Turkija;
"Sodininkystė bitėms draugiškuose soduose", priimančioji
šalis - Lietuva;
"Iš daržo - ant stalo", priimančioji šalis - Latvija; 
"Medžiai, augalai ir valgomi laukiniai augalai", priimančioji
šalis - Rumunija; 
"Gyvūnai gamtos cikluose", priimančioji šalis - Slovėnija; 
"Ilgalaikis gamtos mokymas vaikų darželiuose", priimančioji
šalis - Bulgarija.

TRUMPALAIKIAI DARBUOTOJŲ
MOKYMAI

MŪSŲ TEMOS:
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2021 m. rugsėjo mėn. partneriai 
 dalyvavo pirmajame mobilumo
renginyje, kurį surengė Turkijos
partneris - Menekşe Ahmet Yalçınkaya
vaikų darželis Kırşehir mieste,
Turkijoje.
4 dienų trukmės mokytojų mokymo
programa pasiūlė koncentruotą ir
įtraukiančią patirtį pedagogams,
norintiems praplėsti savo žinias ir
išmokti naujų gamtamokslio ugdymo
strategijų.

Daugiau apie renginį skaitykite čia:
https://www.volungele-alytus.lt/erasmus-projekto-kids-in-nature-partneriu-

susitikimas-turkijoje/

Mokymų metu mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kuriuose buvo pristatomi
mokymosi žaidimai ir veiklos, susijusios su gamta ir aplinka. Taip pat vyko diskusijos
ir darbo stebėjimo sesijos, kurių metu dalyviai galėjo mokytis iš patyrusių pedagogų
ir stebėti jų mokymo praktiką.
Be šių mokymosi galimybių, mokymų dalyviai mokytojai turėjo galimybę patys kurti
veiklas gamtoje ir dalyvauti kultūrinėse išvykose į nuostabų Kapadokijos regioną
Turkijoje. Ši unikali galimybė suteikė dalyviams galimybę pažinti šios žavingos
pasaulio dalies kultūrą ir gamtos grožį, kartu įgyjant vertingų mokytojo įgūdžių ir
žinių.

KELIAS Į GAMTĄ

Trumpalaikiai mokymai
Menekşe Ahmet
Yalçınkaya vaikų darželyje

Paveikslas4. Mokytojai partneriai
komandos formavimo veiklos metu
Menekşe Ahmet Yalçınkaya vaikų
darželyje, Kırşehir, Turkija.

https://www.facebook.com/groups/kidsinnatureproject/permalink/1000376160754219/
https://www.volungele-alytus.lt/erasmus-projekto-kids-in-nature-partneriu-susitikimas-turkijoje/
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Renginio metu partneriai stebėjo edukacinius užsiėmimus apie bites ir
bitininkystę edukacinėje įstaigoje, dalyvavo užsiėmime apie projektinio
mokymosi (PBL) metodiką su praktiniais pavyzdžiais iš "Volungėlės" vaikų
darželio, aplankė senovinį drevinės bitininkystės muziejų ir išbandė bičių vaško
žvakių liejimą. Be to, partneriai lankėsi Melkio bendruomenės lauko mokykloje-
darželyje, kur buvo pristatyta alternatyva  tradiciniam mokymuisi.
Taip pat partneriai šiek tiek geriau susipažino su Lietuvos partneriu - darželiu
"Volungėlė": susitiko su pedagogų komanda; stebėjo, kokie metodai ir metodikos
taikomi, kaip ugdymo procese naudojamos vidaus ir lauko erdvės.

2022 m. gegužės mėn. grupė
atsidavusių mokytojų antrą kartą
susitiko pasidalyti gerąja patirtimi ir
pagilinti žinias gamtamokslio ugdymo  
tema. Šio susitikimo tikslas - bitėms
draugiški sodai vaikų darželyje. 
Mokytojai džiaugėsi galėdami mokytis
vieni iš kitų ir pasisemti naujų idėjų,
kaip įtraukti bitėms draugiškų sodų
steigimą ir susijusias veiklas į savo
mokymo programas.

SODININKYSTĖ BITĖMS
DRAUGIŠKUOSE SODUOSE

Trumpalaikiai mokymai
"Volungėlės" darželyje,
Alytus, Lietuva

Picture5.Partner teachers observing an
educational garden area at kindergarten
"Volungele" in Alytus, Lithuania.

Daugiau apie renginį skaitykite čia:
https://www.facebook.com/groups/erasmuspliuslietuva/permalink/16675115

33584725/

https://www.facebook.com/groups/kidsinnatureproject/permalink/1000376160754219/
https://www.facebook.com/groups/erasmuspliuslietuva/permalink/1667511533584725/
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Susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama sodininkystės ir maisto temoms bei
kaip jas įtraukti į klasės mokymo programą. Mokytojai aptarė įvairias strategijas,
kaip mokyti vaikus apie sveikos mitybos svarbą ir maisto auginimo naudą. Jie taip
pat dalijosi savo patirtimi ir sėkme naudojant sodininkystę kaip priemonę
mokant tokių dalykų kaip gamtos mokslai, matematika ir kalba.
Renginyje mokytojai ne tik mokėsi sodininkystės ir apie "maisto kelią", bet ir
turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Latvijos kultūrą ir paveldą. Per pristatymus,
paskaitas ir interaktyvius užsiėmimus mokytojai gilino savo žinias apie Latvijos
istoriją, liaudies meną ir papročius, kurias perteiks savo mokiniams.

2022 m. birželio mėn. grupė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų susitiko
Daugpilyje, pasikeisti idėjomis ir
pasidalytų gerąja ugdymo patirtimi,
susijusia su vaikų sodininkyste ir
mokymusi apie maisto kilmę.  

IŠ DARŽO - ANT STALO

Trumpalaikiai mokymai
Daugpilio 13-oje
ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje „Saulės zuikis“

6 paveikslėlis. Pedagogai partneriai  "Iš
daržo - ant stalo"  veiklos metu,
Daugpilio 13-oje ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje "Saulės zuikutis".

Daugiau apie renginį skaitykite čia:
https://www.volungele-alytus.lt/erasmus-tarptautinio-projekto-kids-in-nature-

mokytoju-apmokymai-latvijoje/

https://www.facebook.com/groups/kidsinnatureproject/permalink/1153794525412381/
https://www.volungele-alytus.lt/erasmus-tarptautinio-projekto-kids-in-nature-mokytoju-apmokymai-latvijoje/
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Sekančiame projekto "Kids in Nature" ("Vaikai gamtoje") etape bus vykdoma
daugybė įdomių ir įtraukiančių veiklų, skirtų padėti vaikams pažinti juos supantį
gamtos pasaulį bei supažindinti juos su skirtingomis ekosistemomis.
Šiais metais sieksime organizuoti daugiau išvykų į vietos parkus, miškus ir
rezervatus, kur vaikai turės galimybę tyrinėti ir pažinti įvairių rūšių augalus ir
gyvūnus jų natūraliose buveinėse. Šios išvykos suteiks vaikams daug informacijos
ir įkvėpimo geriau suprastų ir domėtis gamtos pasauliu.
Be ekskursijų, projekto metu darželiuose taip pat bus vykdomi įvairūs edukaciniai
užsiėmimai, pavyzdžiui, pasakojimai, žaidimai ir rankdarbių, susijusių su gamta ir
laukiniais gyvūnais, gamyba. Taip pat įvairūs gamtos objektai bei gamtos
pažinimas bus sujungtas su kitais darželyje mokomais dalykais, siekiant didesnio
vaikų įsitraukimo ugdant sąmoningą ryšių kūrimą bei  kritinį mąstymą.
Projektas taip pat suteiks galimybę mokytojams dalytis savo patirtimi ir žiniomis,
dalyvaujant mokymuose ir seminaruose, kurie bus organizuojami siekiant padėti
jiems kurti naujus mokymo metodus ir veiklas, kurios gali būti naudojamos
siekiant pagerinti vaikų mokymosi patirtį.
"Erasmus+" projektas "Kids in Nature" ("Vaikai gamtoje") ir toliau  bus įdomi ir
vertinga galimybė mažiesiems smagiai ir įtraukiai susipažinti su laukine gamta ir
gyvūnais.

7 paveikslėlis. Mokytojai partneriai komandinio užsiėmimo metu svečiuose 
 Melkio mokyklos darželyje, Lietuva.

ARTIMIAUSIU METU 
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8 paveikslėlis. Partneriai mokytojai su mokiniais medelių sodinimo veikloje,
Menekşe Ahmet Yalçınkaya vaikų darželis, Kırşehir, Turkija.

C5 trumpalaikiai mokymai Slovėnijoje "Gyvūnai gamtiniuose
cikluose" - 2023 m. kovas;
C6 trumpalaikiai mokymai Bulgarijoje "Ilgalaikis gamtinis
ugdymas vaikų darželiuose" - 2023 m. birželis;
Sklaidos renginys Lietuvoje, data bus patikslinta;
eTwinning projektas "Vaikai gamtoje: vietinės laukinės gamtos
atradimas", 2023 m. gruodis/gegužė;
"Augalų ir gyvūnų paveikslėlių žodynas" - skaitmeninis leidinys,
2023 m. sausio mėn;
"Receptų knyga" - skaitmeninis leidinys, 2023 m. spalis;
Mokytojų vadovas "Veiklų rinkinys vaikams apie gamtą", 2023 m.
balandis.
"Ilgalaikis gamtos ugdymo vaikų darželiuose" - strateginis planas,
2023 m. rugpjūčio mėn.

PLANUOJAMOS PROJEKTO
VEIKLOS IR RENGINIAI
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Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Leidinyje

išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai

atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios

įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA

negali būti laikoma už juos atsakinga.

Apie programą "Erasmus+" daugiau sužinosite paspaudę šią nuorodą:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-

guidelines?

Visa šiame leidinyje skelbiama tekstinė ir vaizdinė informacija priklauso

"Erasmus+" projekto "Kids in Nature" ("Vaikai gamtoje") komandai. Be

raštiško projekto komandos leidimo draudžiama naudoti, dalytis,

kopijuoti ir pan. visą šį leidinį ar jo dalis.
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