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Projekto rezultatas (R2) - TREE 
projekto mokymo programa

• Organizacija, atsakinga už rezultato įgyvendinimą – S.A.F.E. Projects, 
Nyderlandai.

• Projekto partneriai siekia sukurti mokymo programą profesinių 
mokymo centrų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams apie žiedinę 
ekonomiką (ŽE) ir tvarumą.

• Sukurtose pamokose ir praktinės veiklos užduotyse pateikiamos 
konkrečios instrukcijos mokytojams, apibrėžiant priemones, medžiagas 
ir praktinę veiklą.

• TREE projekto mokymo programa sukurta glaudžiai bendradarbiaujant 
profesinio mokymo centrams, švietimo ekspertams ir įmonėms, kuriose 
diegiami žiedinės ekonomikos (ŽE) principai.



Projekto rezultatas (R2) - TREE 
projekto mokymo programa

TREE projekto mokymo programos (R2) tikslai yra: 
• Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinių mokyklų, švietimo 

ekspertų ir verslo įmonių, savo veikloje skatinančių tvarumą;
• Sukurti mokymo programą apie Švietimą darniam vystymui (ŠDV), 

kuri būtų paruošta naudoti profesinėse ir bendrojo lavinimo 
mokyklose;

• Skatinti mokinių „žaliuosius“ ir „minkštuosius“ įgūdžius;
• Supažindinti profesijos ir bendrojo lavinimo mokytojus su  TREE 

projekto mokymo programa.



Projekto rezultatas (R2) - TREE 
projekto mokymo programa

Laukiamas rezultatas:
• Profesinio ir bendrojo lavinimo mokiniai įgis žinių apie žiedinę 

ekonomiką (ŽE) ir tvarumą. 
• Mokiniai įgys naujų įgūdžių, reikalingų darbo rinkai
• Profesijos ir bendrojo lavinimo mokytojai praturtins savo žinias 

žiedinę ekonomiką (ŽE) ir tvarumą;
• Profesinės ir bendrojo lavinimo mokyklos turės galimybę integruoti 

TREE projekto mokymo programa į profesijų ir bendrojo lavinimo 
dalykus.

• Įmonės, diegiančios žiedinės ekonomikos (ŽE) principus savo 
veikloje, sustiprins savo ryšius su profesinėmis ir bendrojo lavinimo 
mokyklomis.



Projekto rezultatas (R2) - TREE 
projekto mokymo programa

TREE projekto mokymo programos turinio kūrimas:
• Kiekviena institucija projekto partnerė sukūrė 5 trumpas pamokas (iš 

viso 30) bei 3 praktines veiklas  (iš viso 18) bendradarbiaujant su 
profesijos mokytojais, švietimo ekspertais, įmonėmis.

• TREE projekto mokymo programa suskirstyta į dvi dalis: Bendroji dalis 
apie žiedinę ekonomiką (ŽE), švietimą darniam vystymui (ŠDV), tvarumą
(12 pamokų); speciali dalis apie medieną, plastiką ir maistą.

• TREE projekto mokymo programa išversta į visas projekto partnerių 
kalbas (NL, LT, EE, BG).

• TREE projekto mokymo programa patalpinta: https://treeproject.eu/lt

https://treeproject.eu/lt


Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Su kokia

nurodyto

mokymo kurso

dalimi susijusi

pamoka

1 dalis 🗆 Bendra informacija apie tvarumą ir

žiedinę ekonomiką (ŽE)

2 dalis 🗆 Konkreti informacija apie:

🗆 Medienos sektorių

🗆 Plastiko sektorių

🗆 Žemės ūkio maisto produktų sektorių



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Europos kvalifikacijų

sandaros (EKS) lygmuo

• EKS yra 8 lygių, mokymosi rezultatais grindžiama visų rūšių kvalifikacijų sistema, skirta įvairioms 
nacionalinių kvalifikacijų sistemoms palyginti. Ši sistema padeda didinti piliečių kvalifikacijos 
skaidrumą, palyginamumą, perkeliamumą ir sudaro galimybę palyginti įvairių šalių ir institucijų 
suteiktas kvalifikacijas.

• 3 lygio aprašymo pavyzdys: 

Žinios Įgūdžiai Atsakomybė ir savarankiškumas

darbo arba mokymosi srities faktų, 
principų, procesų ir bendrųjų 
sampratų žinojimas.

pažintinių ir praktinių įgūdžių 
spektras, reikalingas užduotims atlikti 
ir problemoms spręsti pasirenkant ir 
taikant pagrindinius metodus, 
priemones, medžiagas ir informaciją

imtis atsakomybės už darbo arba 
mokymosi užduočių atlikimą
sprendžiant problemas pritaikyti savo 
elgesį atsižvelgiant į aplinkybes



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Bendrieji mokymosi

tikslai pagal Bloom’o

taksonomiją

https://cft.vanderbilt.ed

u/guides-sub-

pages/blooms-

taxonomy/

🗆 Kurti 🗆 Gaminti naują ar originalų darbą (projektuoti, surinkti, konstruoti, tirti, 

suformuluoti)

🗆 Įvertinti 🗆 Pagrįsti poziciją ar sprendimą (vertinti, argumentuoti, ginti savo

nuomonę, kritikuoti, atrinkti, palaikyti)

🗆 Analizuoti 🗆 Nubrėžti sąsajas tarp idėjų (atskirti, tvarkyti, siekti, palyginti, 

atskirti, testuoti, eksperimentuoti)

🗆 Taikyti 🗆 Naudoti informaciją naujose situacijose (vykdyti, įgyvendinti, spręsti, 

naudoti, demonstruoti, valdyti)

🗆 Suprasti 🗆 Paaiškinti idėjas ar sąvokas (klasifikuoti, aptarti, apibūdinti, 

nustatyti, surasti, išversti)

🗆 Prisiminti 🗆 Prisiminti faktus ir pagrindines sąvokas (apibūdinti, kopijuoti, 

išvardinti, įsiminti, pakartoti)

https://www.kompetencija.eu/Uzduotys/Besimokantieji/2014/Mastymo_gebejimu_ugdymas.pdf

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://www.kompetencija.eu/Uzduotys/Besimokantieji/2014/Mastymo_gebejimu_ugdymas.pdf


Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Specifiniai 

mokymosi 

tikslai



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Kognityviniai, 

socioemociniai ir elgesio

rezultatai, pagrįsti: 

https://www.unesco.de/

sites/default/files/2018-

08/unesco_education_fo

r_sustainable_developm

ent_goals.pdf

Dokumentą „Švietimas darnaus vystymosi tikslams: mokymosi tikslai“ galima

rasti siūlomoje nuorodoje ir atsisiųsti iš R2 šablono aplanko. Atidžiai

perskaitykite ir užpildykite šią skiltį pagal Konkrečius mokymosi tikslus, 

pateiktus nuo 11 iki 45 psl.

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20ri
nkinys(1).pdf

https://svjc.lt/media/files/Unesco_SDG_galutinis.pdf

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20rinkinys(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20rinkinys(1).pdf
https://svjc.lt/media/files/Unesco_SDG_galutinis.pdf


Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Atsižvelgta į šiuos

žaliuosius įgūdžius

🗆 Kūrybingas problemų sprendimas

🗆 Įžvalgumas

🗆 Stebėjimo įgūdžiai

🗆 Analitiniai įgūdžiai 

🗆 Taupiosios gamybos įgūdžiai                                                 

🗆 Priežiūros ir remonto įgūdžiai 

🗆 Taršos prevencijos įgūdžiai

🗆 Ekologinio dizaino įgūdžiai                 

🗆 Valdymo įgūdžiai

🗆 Poveikio kiekybinio įvertinimo

įgūdžiai

🗆 Prekių gyvenimo ciklo valdymo

įgūdžiai

🗆Moksliniai įgūdžiai

🗆 Atliekų tvarkymo įgūdžiai

🗆 Aplinkosaugos analizės įgūdžiai

🗆 Ekosistemų valdymo įgūdžiai

🗆 Kita__________________



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Trukmė Nepamirškite, kad rekomenduojama trukmė 15 – 20 min.

Pamokos struktūra ir

turinys

Šioje dalyje pamokos turinys gali būti parašytas tekstiniu formatu. Tada, šioje

skiltyje bus pateikta visa informacija, kurios reikia mokytojui, kad ši pamoka

būtų įgyvendinta, ir kuo geriau paaiškintas powerpoint pristatymo turinys.

Stenkitės kuo aiškiau pateikti temas ta pačia tvarka, kokia jos bus rodomos

powerpoint pristatyme. Galite užsirašyti pamokos struktūrą, kad būtų lengviau

ją suprasti.

Pvz. ĮVADAS

…………………………………….

1 tema

…………………………………..

1 vaizdo įrašas

……………………………………… ir t.t.



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Raktiniai žodžiai

Refleksijos klausimai 1. …..

2. ……

3. …...

Papildomi šaltiniai



Trumposios pamokos modelis 
(Planas)

Piktogramos ir susijusi 

informacija, skirta 

PowerPoint pristatymui

Autorius(iai)

 Ši piktograma naudojama norint nurodyti šaltinius, suteikiančius papildomą informaciją atitinkama 

temą. 

 Ši piktograma rodo, kad parašyta kažkas svarbaus. 

 Ši piktograma vaizduoja refleksijos klausimą/užduotį. 



Trumposios pamokos modelio 
(Plano) pavyzdys



Praktinės veiklos modelis 
(Planas)

Vieta 🗆 Lauke

🗆 Viduje

Specifinės vietos 

reikalavimas

Reikalingos priemonės



Praktinės veiklos modelis 
(Planas)

Detalios instrukcijos, kaip įgyvendinti 

veiklą

Vertinimo priemonė / metodika 



Praktinės veiklos modelio 
(Plano) pavyzdys



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Trumposios pamokos powerpoint
pristatymo modelis (Planas)



Ačiū už dėmesį!!!
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