
Juoko dirbtuvės. Tikslas – per improvizuotą veiksmą ir kūrybines užduotis padėti išlaisvinti 

mokinių spontaniškumą, natūralias emocijas ir asmenybės elgseną. Amžiaus grupė: 7–12 klasių 

mokiniai. Vieta: Sivananda jogos vedantos centras, M. K. Čiurlionio g. 66, Vilnius. Lektorius: 

Stepas Šafranauskas.  

Nanotechnologijos.  

Tikslas – supažindinti mokinius su nanotechnologijomis, kur ir kam jos taikomos. Edukacijoje bus 

apžvelgiamos pagrindinės nanotechnologijų kryptys. Amžiaus grupė: 9–12 klasių mokiniai. Vieta: 

VU Chemijos fakultetas, Naugarduko 24, Vilnius arba Fizinių ir technologijos mokslų centras, 

Saulėtekio al. 3, Vilnius. Lektorius: Arūnas Ramanavičius. Atsakingi mokytojai: L. Pupelienė, R. 

Miknevičius. 

 Menas už regėjimo ribų 

Tikslas – supažindinti mokinius su meno neregiams subtilybėmis. Regintiesiems siūloma 

užsimerkus apčiupinėti iškilius atvaizdus ir bandyti atspėti, kas pavaizduota, liečiant susipažinti su 

formomis ir iš įvairių medžiagų pagamintais paviršiais. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai kurs 

piešinius, atvirukus, kurie teiks informacijos ir nematančiam žmogui. Užsiėmimo metu ne tik 

ugdomas mokinių kūrybiškumas, bet ir atkreipiamas dėmesys, skatinamas suvokimas, kad aplinka 

turėtų būti pritaikyta visiems. 

Vieta: Lietuvos aklųjų biblioteka, Skroblų g. 10, Vilnius; Lietuvos kurčiųjų draugija (Surdologijos 

centras), Šv. Kazimiero 3, Vilnius 

Mokytojai: Dalia Balčytytė 

Sukurk elektros tinklą 

Tikslas – paskatinti mokinius domėtis energetika ir gamtos mokslais bei pateikti idėjų mokinių 

savarankiškai veiklai. Pradžioje trumpai pristatomi elektros sistemos principai, kokių rūšių gali būti 

elektros gamintojai, kokie galimi elektros gamybos nestabilumai, kokie yra elektros tinklai, kaip jie 

valdomi, kaip elektra atkeliauja iki mūsų namų. Mokiniai supažindinami su elektros gaminimu, 

perdavimu, paskirstymu ir saugojimu. Praktinėje dalyje mokiniai išbandys minielektros tinklo 

modelį su skirtingais elektros gamintojais ir vartotojais, atliks įvairius bandymus ir modeliuos 

tinklą, kad jo galia atitiktų vartojimą. Mokiniams bus pateikta patarimų ir praktinių pavyzdžių, 

kokius saugius bandymus ar eksperimentus jie galėtų savarankiškai daryti elektronikos srityje. 

Vieta: Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakultetas, Studentų g. 48-144A, 

Kaunas; Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas 

Invazinės rūšys 

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai interaktyviai susipažins su invazinėmis rūšimis, mokysis jas 

atskirti nuo vietinių rūšių, sužinos, kaip su jomis kovoti. Invazinės rūšys – tai augalai ir gyvūnai, 

tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Kai kurie 

invaziniai – svetimžemiai augalai, prieš šimtmečius atvežti į gėlynus, sodus ar parkus kaip 

puošmena, sulaukėjo ir ėmė savaime plisti. Jie geba įsikurti didelėje teritorijoje ir pakeisti 

ekosistemų savybes, būklę, tipą ar net išvaizdą. Ne mažiau nei gamtai invazinės rūšys kenkia 

žmonių sveikatai, žemės ūkiui, kitoms ekonomikos šakoms. Programa skirta mokyti, šviesti ir 

ugdyti mokinių savimonę ir supratimą, kaip reikia elgtis, kokių saugumo priemonių imtis kovojant 

su invazinėmis rūšimis, kaip nekartoti žmonijos istorijoje buvusių klaidų. Tirdami vietovę mokiniai 

naudosis planšetiniais kompiuteriais, nustatys, kokios ir kiek invazinių rūšių auga, atliks 

skaičiavimus, apibendrins rezultatus, formuluos rekomendacijas. 

Vieta: Verkių ir Pavilnių regioninis parkas 

Mokytojai: Alvydas Gintaras, Andrejus Gaidamavičiu 

Paslaugos gamtai 

Programos tikslas – išmokyti mokinius tinkamai rūpintis gamta. Edukacinis užsiėmimas 

pradedamas trumpa paskaita apie tai, kokie paukščiai ir žvėrys žiemą susiduria su maisto stygiumi. 

Pasakojama, kokias sėklas, grūdines kultūras ir kitą maistą prisitaikę lesti paukščiai, kokiu maistu 

galima juos lesinti ir kokiu nepatartina. Supažindinama su pačiais jautriausiais žvėrimis, kurie 



sunkiai randa maisto žiemos metu. Teorinės žinios derinamos su patyrimu. Mokinių laukia 

vaizduotę ir kūrybiškumą lavinančios praktinės užduotys: jie gamins šėryklas žvėrims, lesyklas ir 

inkilus paukščiams. Edukacinio užsiėmimo metu įgyjama biologijos, zoologijos bei ekologijos 

žinių. Įgytos žinios skatins rūpintis paukščiais ir gyvūnais. 

Vieta: Aukštaitijos nacionalinis parkas; Verkių ir Pavilnių regioninis parkas; Biržų regioninis 

parkas; Sirvėtos regioninis parkas 

Mokytojai: Ignas Ragaišis, Ingrida Meškinytė 

Išvykų įgyvendinimo laikas: 2018 05 - 2019 02. Projektą įgyvendina ir išvykas 

koordinuoja Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  centras. 

Klasės dalyvaus nemokamose edukacinėse išvykose ! 
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