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Projektas „Švarus oras 2“ 

Mokymo programos struktūra 

Intelektinis produktas: 01 

Partnerio pavadinimas: Krakow Smog Alert 

Šalis: Lenkija 

 

 

 

Bendroji dalis 

A.1 Programos pavadinimas 

Interaktyvus žaidimas „Švarus oras“ – įrankis švarios aplinkos kūrimui 

 

A.2 Programos tikslas 

Tikslas – formuoti požiūrį, kuriuo vadovaudamiesi mokymo programoje dalyvaujantys vaikai taptų aktyvia 

bei sąmoninga su oro tarša susijusios edukacijos dalimi. Pagrindinis mokymų tikslas yra suteikti vaikams žinių 

ir padėti jiems įgyti visapusišką supratimą apie oro taršos problemą. Programoje dėmesys taip pat skiriamas ir 

mokytojams. Šia programa siekiama įgalinti mokytojus naudotis interaktyviais metodais (žaidimu) ir 

savarankiškai juos taikyti. Galutinis programos tikslas – padėti mokytojams įgyti reikiamų įgūdžių, kad jie 

galėtų kurti kokybiškas ir įtraukias pamokas apie oro taršą. Programa „Švarus oras 2“ papildo programą 

„Švarus oras“, o jos idėja kilo iš mokytojų poreikio mokymosi procese naudoti daugiau interaktyvių ir 

novatoriškų skaitmeninių produktų. 

A.3 Tikslinė grupė 

 Vaikai, besimokantys pradinėse ir vidurinėse mokyklose 

 Mokytojai, dirbantys pradinėse ir vidurinėse mokyklose 

 Suinteresuotosios šalys iš švietimo bei kitų įstaigų. 

 Tėvai 

 Gyventojai, piliečiai, mokinių tėvai 

 Tiksliniai interneto vartotojai bei lankytojai 

 

A.4 Programos tikslai 

Mokytojai gaus naujus produktus (žaidimą su įvadiniu filmu bei pamokos scenarijų, pritaikytą žaidimui), kurie 

gali pagerinti mokymo apie oro taršą bei poveikį sveikatai kokybę; 

Mokytojai, dalyvaudami mokymo veikloje, bus aprūpinti inovatyvia ir interaktyvia mokomąja medžiaga apie 

oro taršą, kurią galės toliau naudoti su mokiniais pamokų metu; 

Vaikai pasižymės didesne motyvacija mokytis apie oro taršą ir švarią aplinką; 

Vaikai ir mokytojai įgis kritinio mąstymo ir analizės įgūdžių; 
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Vaikai ir mokytojai labiau domėsis ir gebės dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su oro tarša; 

Pasikeis vaikų ir mokytojų elgsena oro taršos klausimų atžvilgiu. 

A.5 Didaktiniai principai 

– Interaktyvus mokymas naudojant skaitmenines technologijas: Principai, susiję su šiais komponentais:  

(1) mokslinis mokymas – mokymas, apimantis mokslą ir naująsias technologijas, (2) naujųjų technologijų 

tikslingumas – naujosios technologijos turi būti naudojamos tiksliai apibrėžtiems tikslams, (3) kontekstinis 

suskirstymas – geros turinio struktūros, skyrių ir modulių parengimas, (4) išsamumas – jis apibrėžia modulių 

turinį – teoriją, klausimus, pavyzdžius, problemas, atlikdami pratimus, (5) vizualizacija - kiekvienas modulis 

turėtų derinti tekstą ir vaizdinius elementus, tinkamus konteksto supratimui, (6) aktyvus mokymasis ir 

edukacinis mokymas – mokiniai turėtų būti įtraukti į aktyvų mokymąsi, (7) naujųjų technologijų 

pritaikomumas pagal mokinių ir mokytojų poreikius ir mokymosi tikslus, (8) paprastas valdymas – dėmesys 

turėtų būti sutelktas į užduoties atlikimą, o ne į techninių problemų valdymą.  

– Pedagoginiai aspektai Mokymasis grindžiamas praktiniu darbu, o ne vadovaujamasi vien teorija. Mokiniai 

mokosi kurdami naujus produktus ar teikdami naudingas paslaugas kitiems. 

– Mokymasis bendradarbiaujant: Mokymasis vyksta bendradarbiaujant ir atsiranda mokiniams sąveikaujant 

tarpusavyje ar su mokytoju. Šis principas grindžiamas bendradarbiavimu kūrimo procese. 

– Tyrinėjimu grįstas mokymasis: Mokiniai mokosi per asmeninę patirtį realiose gyvenimo situacijose, 

spręsdami problemas arba eksperimentuodami grupėse. Mokymasis grindžiamas eksperimentiniu realių 

problemų sprendimų erdvės tyrinėjimu bandymų ir klaidų būdu, dirbant grupėse. 

– Interesų centrai: Mokymasis yra paremtas mokinių interesais ir smalsumu. Mokiniai mokyklos kontekste 

ir derindami su kitais patys pasirenka, su kuo dirbti ir kaip tyrinėti juos dominančią temą. 

A.6 Priėmimo reikalavimai ir vertinimo nuostatos 

Nėra 
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B Specialioji dalis 

B.1  Edukacinio proceso organizavimas 

• Individualus darbas interaktyvioje aplinkoje 

• Grupinis darbas 

• Užklasinė medžiaga 

 

B.2 Turinys 

 

Turinio pavadinimas Turinys minutėmis 

1 Modulis: Taršos įtaka sveikatai ir gyvenimo 

kokybei 
20 minučių 

2 Modulis: Transporto tarša 20 minučių 

3 Modulis: Pramoninė tarša 20 minučių 

4 Modulis: Žemo lygio emisija 20 minučių 

5 Modulis: Aplinkosaugos kampanija 20 minučių 

6 Modulis: Apibendrinimas ir vertinimas 20 minučių 

 

 

Kiekvieno modulio mokymosi rezultatų aprašymas: 

1 Modulis: 

 Vaikai žino oro taršos poveikį žmonių sveikatai. 

 Vaikai supranta sveiko gyvenimo būdo svarbą.  

 Vaikai komunikuoja tinkama forma. 

2 Modulis: 

 Vaikai geba apibūdinti kaip žmonės keičia aplinką. 

 Vaikai geba apibūdinti dujinę taršą ir nurodyti jos šaltinius. 

 Vaikai geba klausytis ir dalytis savo patirtimis. 
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 Vaikai aktyviai dalyvauja didelių ir mažų grupelių diskusijose. 

 Vaikai aiškiai supranta, interpretuoja ir paaiškina su oro tarša susijusius aspektus, taip pat geba atlikti 

vertinimą bei padaryti išvadas. 

 Vaikai geba kurti paaiškinimus. 

3 Modulis: 

 Vaikai geba apibūdinti kaip žmonės keičia aplinką. 

 Vaikai geba apibūdinti pramoninę taršą. 

 Vaikai geba klausytis ir dalytis savo patirtimis. 

 Vaikai aktyviai dalyvauja didelių ir mažų grupelių diskusijose. 

 Vaikai aiškiai supranta, interpretuoja ir paaiškina su oro tarša susijusius aspektus, taip pat geba atlikti 

vertinimą bei padaryti išvadas. 

4 Modulis: 

 Vaikai geba apibūdinti kaip žmonės keičia aplinką. 

 Vaikai geba apibūdinti taršą, susijusią su žemo lygio emisijomis. 

 Vaikai geba klausytis ir dalytis savo patirtimis. 

 Vaikai aktyviai dalyvauja didelių ir mažų grupelių diskusijose. 

 Vaikai lavina tyrinėjimo įgūdžius ir kritinį mąstymą. 

 Vaikai aiškiai supranta, interpretuoja ir paaiškina su oro tarša susijusius aspektus, taip pat geba atlikti 

vertinimą bei padaryti išvadas. 

5 Modulis: 

 Vaikai daro teisingus sprendimus, susijusius su gamtiniais ištekliais ir medžiagų perdirbimu. 

 Vaikai žino apie saugias, saugias aplinkai bei etiškas praktikas. 

 Vaikai žino, kokių veiksmų gali imtis piliečiai. 

 Vaikai geba pateikti pagrįstas išvadas. 

6 Modulis: 

 Vaikai geba apibrėžti oro taršą ir jos poveikį. 

 Vaikai geba įvardinti oro taršos poveikį žmonių sveikatai. 

 Vaikai geba nurodyti ir grupuoti oro taršos šaltinius. 

 Vaikai geba apibūdinti ir teisingai vartoti raktinius žodžius. 

 Vaikai geba nurodyti pagrindinius principus, kuriais remiamasi vykdant taršos prevenciją ir kontrolę. 
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Mokymosi rezultatų patikros metodai 

6 modulio testas 

Įsitraukimas į komandines veiklas 

Aktyvumas užsiėmimų metu 

 

 

Pagrindinės kompetencijos: 

Informacijos rinkimas, analizė ir organizavimas 

Minčių ir informacijos perteikimas 

Veiklos planavimas ir organizavimas 

Darbas komandose 

 

Problemų sprendimo įgūdžiai 

Gebėjimas naudotis technologijomis 

Raktiniai žodžiai: 

Anglis, aplinka, apsauga, automobiliai, benzo(a)pirenas, dalelės, darbas, deginimas, dūmai, ekosistema, 

emisija, energija, etika, gamykla, geriausios aplinkosaugos praktikos, grėsmė, įgyvendinimas, interesų grupė, 

įranga, išmetamosios dujos, išsaugojimas, ištekliai, kaminai, leidimas, mediena, oras, oro tarša, pokytis, 

poveikis, priežiūra, rūpinimasis, saugumas, smogas, sveikata, šaltiniai, šildytuvas, švara, tarša, tyrimas, 

transportas, vanduo, vyriausybė. 

B.3 Mokomoji medžiaga ir literatūra 

Kiekvienam moduliui skirtą medžiagą bus galima rasti projekto svetainėje internete. 

B.4 Mokymų teikėjai 

Programą mokytojams pristatys konsorciumo partneriai viešinimui skirtų renginių metu. 


