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BIJAI - NEDARYK!  

DARAI - NEBIJOK!  

PADAREI - NESIGAILĖK! 
Mokytojas - tai žmogus, kuris 

vaiko/paauglio/ 

mokinio galvoje, smegenų 

sistemoje ryžtasi 

įdiegti dar vieną „gatvę“, o 

kartais ir keletą jų, 

nieko nesuardydamas ir 

nesustabdydamas. 

Naujos žinios, naujas įprotis, 

naujas gebėjimas -  

tai vis nauja „autostrada“, kurią 

kasdien kuria 

Mokytojas.  



Ugdymas mokyklos gyvenimu 

Svarbiausia - atrasti save! 



 

 

Ugdymas mokyklos gyvenimu  

Mokytojas - mokinys: lygiavertė partnerystė. 

 

Nėra geros pamokos recepto, yra mokinių ir 

mokytojų bendras noras mokytis. 

 

Pastangos yra kelias į meistriškumą. 

 



Ugdymas mokyklos gyvenimu 
Mokytojas - mokytojas: kolegialus ryšys kaip 

nuolatinis tobulėjimas. 

 

Sunkumuose slypi galimybės.  

Galimybės gimsta per krizes. 

Informaciniai duomenys yra šių laikų auksas. 

 

Veik geriausiai, kiek įmanoma esamoje situacijoje. 

 

Tik išpuikėlis gali pasakyti „aš viską žinau“.  

Protingas pasakys - „aš visą laiką turiu mokytis“. 



         Patyriminė geografija 

Mokytojo kelias      įgyta patirtis  

      moksleivis       įgyta patirtis. 



Patyriminė geografija. 

Saugumas 

Patyriminis ugdymas yra susijęs su 

saugumu.  

Saugu yra tik pažįstamojoje aplinkoje.  

Todėl pirmiausia reikia susipažinti su 

aplinka. 

Saugioje aplinkoje žmogus yra pats 

atsakingas už savo žinias. 



Patyriminė geografija. 

Žinios  



Patyriminė geografija. 

Kūrybingumas 



Patyriminė - interaktyvi pamoka 

„Baltų kelias“ 

Skirta Baltų vienybės 

dienai ir Olego Truchano  

Gimtadieniui 



Patyriminė pamoka  

„Paslapčių atlasas“ 

Kauno tvirtovės VII forte 



Patyriminė pamoka 

„Turizmo geografija“ 



Patyriminė pamoka  

„Kanados Lietuvių Bendruomenė. Kanados geografija“ 



Patyriminė pamoka  

„Paslaptingas Bangladešas“ 



Protų kovos „Europos kalbų labirintas“ 

Valstybės institucijų kalbų centras 

Balsavimas už janoniečių filmuką vyksta iki 2021-12-10 

Valstybės institucijų kalbų centro „YouTube“ puslapyje:  

https://www.youtube.com/channel/UCl0cy0GIyT8JZ6ipu2qk8Bw  

https://www.youtube.com/channel/UCl0cy0GIyT8JZ6ipu2qk8Bw


Protų kovos „Ar pažįsti gimtąjį miestą?“ 

Didždvario gimnazija 



JJG Protų kovos  



Protų kovų edukacija ir 

patyriminės pamokos 

Mokytojas - mokinys: lygiavertė partnerystė. 

 

 

Patyriminėje pamokoje, neformaliose edukacijose labai 

svarbu yra kantrybė, atsidavimas ir pasitikėjimas.  

 

Pasitikėjimo kultūra yra tada, kai aš nesu viršesnis už 

tave, tu gali pasiekti daugiau už mane. 

 



Ugdymas mokyklos 

gyvenimu 

Sėkmė susideda iš žingsniavimo 

nuo vienos nesėkmės prie kitos, 

neprarandant entuziazmo. 

 

Negalvok, kad jau per vėlu  

ar dar per anksti - tiesiog veik, 

daryk, bandyk. 

 

Esmė. Nauda. Prasmė. 

 


