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Ekspedicija- ugdymo turinio įgyvendinimo 
strategija ugdant gamtamokslinę kompetenciją.



Kas yra „Ekspedicija“?

Formalus ugdymas:
Laisvai pasirenkamas integruotų 
biologijos, geografijos, ekonomikos 
ir lietuvių kalbos modulių dalykas

Neformalus ugdymas:
NVŠ programa „Gamta 
aplink mus“

Mokyklos projektas:
Stovykla Metelių regioniniame  
parke

Ugdymo turinio įgyvendinimo priemonių gimnazijoje sinergija

Deklaruojamų švietimo ir ugdymo tikslų bei jų 
įgyvendinimo ugdymo praktikoje (ne)dermės 
atpažinimas

Ugdymo praktikos konteksto galimybių 
atliepti ugdymo turinį suvokimas

Neformalios ugdymo(si) 
aplinkos

Bendravimo ir 
bendradarbiavimo kultūros 
svarbos suvokimas
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Mokytojo vaidmuo įgyvendinant ugdymo turinį ir jo sėkmės garantai

Mokytojo lyderystė konstruojant ugdymo turinį;

Sėkmingas administracijos tarpininkavimas tarp švietimo 
politikų ir mokytojo, resursų užtikrinimas ir teikiama 
galimybė tobulėti;

Kolegialus ugdymo turinio įgyvendinimas: sistemingas 
bendradarbiavimas nuo planavimo iki vertinimo;

Mokinių pasiekimų gerėjimas; dalyvavimas ir laimėjimai 
nacionalinėse olimpiadose, konkursuose;

Mokyklos vardo garsinimas savo veikla;

Nuolatinis mokytojo mokymasis;

Mokinių poreikių atpažinimas ir atliepimas;

Nuolatinis veiklos tobulinimas.



2012-13
• Neformalaus ugdymo programa „Gamta aplink mus“

2014-15
• Neformalaus ugdymo programa „Ekspedicija: Metelių regioninis parkas“

2015-16

• Integruotų modulių biologijos, IT, ekonomikos, lietuvių kalbos modulių projektas 
“Ekspedicija: MRP‘16“

2016-17

• Integruotų biologijos, IT, ekonomikos, lietuvių kalbos modulių dalykas ir projektas 
“Tiriamoji ekspedicija: MRP‘17“

2017-18
• Integruotų biologijos, geografijos, ekonomikos, lietuvių kalbos modulių dalykas, projektas 

“Tiriamoji ekspedicija: MRP‘18“ ir NVŠ programa „Gamta aplink mus“

2018-20

• Integruotų biologijos, geografijos, ekonomikos, lietuvių kalbos modulių dalykas, 
projektas “Tiriamoji ekspedicija: MRP“ ir NVŠ programa „Gamta aplink mus“



Reflektyvaus ugdymo 
modelis ( Schön, 1987)

• Mokytojo elgesio su mokiniais 
strategijos – instruktuoti ir patarti, 
sukuriant tokias tarpusavio 
bendravimo sąlygas, kurios skatintų 
abipusį dialogą, apimantį klausymą, 
pasakojimą, demonstravimą ir 
imitavimą. 

• Veikloje naudojami aktyvūs mokymosi 
metodai, grįsti mokinių 
bendradarbiavimu.

Barnett ir Coate (2005)  
Curriculum modelis

Ugdymo turinio įgyvendinimo nuostatos



Empirinio mokymosi ciklas 
(Honey, Mumford, 1992; 
Kolb 1984)

Mokytojai ir 
mokiniai mokosi 
kartu

Mokytojau, išbandyk savo 

kailiu mokiniams taikomus 

metodus ir strategijas 



Ugdymo turinio planavimo pavyzdžiai 
2015-2019 metai























Ačiū už dėmesį.


