
 
 

GREN HEART  lankstinukas 

 

Dalyvaudami „Green Heart“ projekte (kurį vykdo Črnuče darželis, Slovėnija) su dar 5-

ių darželių (Bulgarija, Turkija, Graikija, Slovėnija ir Lietuva) organizacijomis norime 

pasidalinti gerosios patirties pavyzdžiais ir juos panaudoti savo darbo aplinkoje.  

Mūsų tarptautinio projekto tikslas yra skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, 

nepaisant oro sąlygų, kelis kartus per savaitę eiti į mišką, kur vykdyti ir įgyvendinti mokymo 

programas. Projekto metu galime ugdyti aktyvius ir atsakingus asmenis, kurie pažins ekologiją, 

supras miško svarbą žmonijai, bei priims jį visais metų laikais ir bet kokiomis oro sąlygomis. 

Miškas yra puikus atspirties taškas visų amžių gupių vaikams, kur jie kuria teigiamus tarpusavio 

santykius ir tuo pačiu metu įgauna patirtį žaidimų metu. 

Visų suplanuotų veiklų tvarkaraštis bus kruopščiai parengtas ir nuosekliai 

įgyvendinamas su visomis projekto partnerėmis. Tai padės stebėti projekto darbo kokybę ir 

įvertinti tai, kas buvo padaryta. Visos žinios ir išvados bus pateikiamos projekto partnerėms, 

specialistams bei vaikų tėvams. Žinia apie projektą bus paskleista kolegoms žurnalų, laikraščių 

straipsniuose. 

Projektas yra skirtas „Europa 2020“ strategijos tikslams įgyvendinti, bei prisidėti prie 

mokytojo profesijos kėlimo ir ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimo. Projekto partneriai 

suvoks, jog skirtumai sujungia savo stipriąsias sritis ir patirtį į vieną strategiją. Todėl 

prisidėsime prie geresnės mokymo kokybės, sustiprinsime darbuotojų profesines kompetencijas 

ir nukreipsime juos link ekologijos ir atsakomybės, kur įvairovė mus praturtins tiek vietiniu, 

tiek pasauliniu lygiu. 

Tikslinė veiklų įgyvendinimo grupė – vaikai nuo 3 iki 7 metų. Stebėdami vaikų veiklą 

gamtoje mes įsivertinsime ir nustatysime, ar sėkmingai atliekame savo darbą (optimaliai 

plėtojant ir įgyvendinat įsitraukimą į jį). 

Vaikai, įtraukti į projektą, dalyvaus tam tikrose veiklose ruošiant ir parengiant: 

internetinę knygą, talismaną, logotipą, miško dokumentą, elgesio miške taisykles. 

Dviejų metų trukmės projekto metu bus sukurta: 

• Projekto dienoraštis, kuriame bus visos projekto veiklos; 

• Internetinė knyga, kurią sudarys dvi dalys: didaktiniai ištekliai, naudojami įgyvendinat 

projektą iš natūralių medžiagų, ir elgesio miške taisyklės; 

•  6 profesionalūs ir 12 informatyvių straipsnių vietiniuose leidiniuose, bei internetinėse 

svetainėse 5-iose šalyse; 

• Baigiamieji konferencijos pranešimai. 

Projektą galite sekti „e-Twinning“ (Green Heart) ir „School Educational Gateway“ 

platformose. 

 

 


