
 
„Kompiuteriukų ralis 2020“

kvietimas MOKYTOJAMS

Kompiuteriukų fondas



Labai daug išmokau. Iš 
pradžių atrodė, kad jūsų 
užduotys yra misija 
neįmanoma. Bet išmokau ir 
užprogramuoti, kad veiktų 
varikliukas, ir valdyti 
nuotoliniu būdu. 
Jūsų projektas geriausia, 
kas man nutiko šiais 
metais.

IT mokytoja - „Kompiuteriukų ralis 2019“ 



KODĖL TAI DAROME?
Norime, jog Lietuvos vaikai būtų technologijų kūrėjais ir turėtų reikiamus 
ateičiai įgūdžius. Todėl siekiame,  jog mokytojai jau šiandien priartėtų prie 
rytojaus technologijų.

Po sėkmingo pirmojo „Kompiuteriukų ralio“ etapo, plečiame įsitraukusių 
mokyklų ir mokytojų tinklą. Norime suteikti aktualius mokymus ir 
motyvaciją mokytis. Kviečiame tapti ralistais ir užtikrintai vesti vaikus į 
kūrybišką ateitį!
 



KOMPIUTERIUKŲ FONDO VEIKLA

● 40 įrangos komplektų mokykloms
● 2 renginiai-mokymai mokytojams
● 3 edukaciniai webinarai 
● Uždarymo renginys - pirmosios „BBC 

Micro:bit“  lenktynės Lietuvoje
● Daugiau nei 100 projektų Pildyk iššūkiui 

„Gerink savo žaislą“ 
● Inovatyvių pamokų leidinys mokytojams
● Iniciatyva „Kompiuteriukai vaikams“ 

nugalėjo Pasaulio viršūnių 
apdovanojimuose (angl. World Summit 
Awards, WSA) mokymosi ir švietimo 
kategorijoje.

● 20,6 tūkst. kompiuteriukų penktokams
● 120 savanorių IT specialistų vyksta į mokyklas
● Įvadinė medžiaga ir internetiniai seminarai
● Apmokyta daugiau nei 500 Lietuvos mokytojų
● Skirta 10 tūkst. valandų mokant vaikus ir 

mokytojus programuoti
● Pirmasis nacionalinis „BBC Micro:bit“ konkursas.

● 100 mokyklų gauna pradinę įrangą
● 200 naujų mokytojų renginys Vilniuje
● 2 greitkeliai - esamų mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas ir naujų mokytojų 
apmokymas. 

● Išvykstamieji savanorių vizitai 
skirtingomis IT temomis. 

● Bonus kūrybinis iššūkis vaikams 
● Metiniai mokyklų kūrybiniai projektai 
● 2 lygių uždarymo renginiai - 

technologinių projektų  konkursas 
vaikams.

2018-2019 m.m.
Pradedame IT  švietimo atnaujinimą. 
Startuoja „Kompiuteriukų ralis“. 
Keičiame IT pamokas, mokome mokytojus.
5-8 kl. moksleiviai programuoja ir kuria tech 
projektus. 

2019-2020 m.m.
Siekiame IT švietimo proveržio. Naujas 
„Kompiuteriukų ralio“ sezonas.
Plečiame mokytojų tinklą, mokome naujų 
technologijų, taikome gerąsias praktikas. 
5-8 kl. moksleiviai programuoja ir pažįsta daugiau 
IT sričių.

2017-2018 m.m.
Didžiausia edukacinė iniciatyva 
Lietuvoje „Kompiuteriukai vaikams“.
Realus darbas švietimo sistemoje - 
vaikams įteiktas naujas IT mokymosi 
įrankis. 5-tokai pradeda programuoti. 

https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2019/06/14/news/pirma-karta-lietuvoje-kompiuteriuku-lenktynes-vaikai-suprogramuotas-masineles-valde-net-telefonais-10745984/
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2019/06/14/news/pirma-karta-lietuvoje-kompiuteriuku-lenktynes-vaikai-suprogramuotas-masineles-valde-net-telefonais-10745984/


Pagrindiniai pasiekimai:

• Daugiau nei  40-tyje mokyklų įkvėpėme mokytis 
programavimo ir taip motyvavome vaikus kurti, 
programuoti ir domėtis. 

• 98% apklaustų mokytojų įtrauks konstravimo 
projektus ir micro:bit į kitų metų programą, o 56% 
mokytojų norės patys kurti naujas pamokas.

• Surengėme unikalų uždarymo renginį - pirmąsias 
micro:bit lenktynes Lietuvoje 200 vaikų. 

Pasiteisinęs kūrybinis iššūkis mokykloms:

• Sukurta daugiau nei 100 skirtingų micro:bit projektų.
• Mokytojai įvertino, jog kūrybinis atgaivinto žaislo 

projektas labiausiai įtraukė vaikus į procesą, skatino 
kūrybiškumą.

• Kurdami išmoko elektronikos programavimo pagrindų. 

Naująjį sezoną mes:
• Tęsime tai, ką pradėjome - siekiame pokyčio mokyklose. 
• Prijungsime naujus 200 mokytojų ir plėsime Lietuvos 

aktyvių mokytojų tinklą.
• Rengsime mokymus naujomis technologijų taikymo 

pamokose temomis. 
• Įkvėpsime naujus vaikų projektus, kursime naujus 

kūrybinius iššūkius mokykloms. 
• Organizuosime tarpinius ir finalinį renginį-konkursą. 

KODĖL TAI DAROME? 
„KOMPIUTERIUKŲ RALIO 2019“ REZULTATAI



KOMPIUTERIUKŲ FONDO 2019-2020 m.m. 
PROGRAMA

1.Edukacinė veikla atrinktiems projekto 
mokytojams: „Kompiuteriukų ralis 
2020“:

Greitkelis 1*: tęsiama edukacinė veikla, skirta 
„Kompiuteriukų ralio“ 2019 mokytojams. 
Mokymai, renginiai ir integruotos pamokos, 
skirtos kvalifikacijos kėlimui. 

Greitkelis 2*: atrenkama +100 naujų mokyklų 
EduTech veiklai mokslo metams. Įvadiniai 
mokymai, pavyzdinė įranga, mokymo medžiaga, 
motyvaciniai renginiai ir palaikymas. Mokytojai 
naudoja įrangą, veda pamokas, įgyvendina ralio 
iššūkį - sukuria micro:bit valdomą projektą ir veda 
integruotas pamokas. 

Tikslas: Suteikti naujausias EduTech kompetencijas 
IT ir kitų dalykų mokytojams. Naudojant inovatyvias 
priemones keisti IT švietimą Lietuvoje, didinti 
praktinio mokymosi taikymą pamokose. Taip 
aktyviau skatinti vaikų technologinę kūrybą ir ugdyti 
juos ateities kūrėjais. 

2. Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo veikla visiems 
norintiems mokytojams: 

- Akredituota mokymų 
programa Lietuvos 
mokytojams. Lietuvos mokytojų 
kvalifikacijos kėlimas.

- Naujausių pasaulio 
technologinių temų pateikimas 
naujienlaiškiu mokytojams. 

3. Motyvacinė veikla 
vaikams:

- Konkursai su rėmėjų 
įsteigtais prizais

- Finalinio renginio 
apdovanojimai

- Savanorių išvykstamieji 
mokymai dirbtinio 
intelekto ir kitomis 
technologinių naujovių 
temomis.

*Greitkelis 1 - Esami „Kompiuteriukų ralio 2019“ mokytojai
*Greitkelis 2 - Naujai prisijungę 100 „Kompiuteriukų ralio“  mokyklų 



„KOMPIUTERIUKŲ RALIS. GREITKELIS 2“

MARŠRUTAS
+100 naujų „Kompiuteriukų ralio 2020“ mokyklų. 
2 mokytojai: IT + kita disciplina. 

1. Naujai prisijungusioms mokykloms fondas organizuoja įvadinius 
mokymus Vilniuje, įteikia 4 pavyzdines įrangos dėžutes 
(kompiuteriukai+elektronikos priedai), su kuriomis mokytojas pradeda 
bandymus. Tam naudoja ir turimus Arduino rinkinius mokyklose. 

2. Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, kuria mokytojas įsipareigoja 
mokyti vaikus techninės kūrybos, programavimo micro:bit pradmenų 
bei pravesti bent vieną integruotą pamoką iš fondo paruošto pamokų 
10-tuko arba sukuriant savo naują ir pateikiant to įrodymus.

3. Mokslo metų eigoje mokytojai kviečiami įveikti „Kompiuteriukų ralio 
2020“ iššūkį: sukurti judantį micro:bit projektą, keisti savo kasdienes 
IT pamokas. Su Fondo nuolatine pagalba tapti pasikausčiusiais 
technologijų srityje ir būti švietimo priekyje. 



„KOMPIUTERIUKŲ RALIS. GREITKELIS 2“ 
NAUDA DALYVIAMS  

„Kompiuteriukų ralis“  kuria aktyvių, inovatyvių ir technologijas taikančių mokytojų 
bendruomenę, kuri atnaujintų IT ir kitų dalykų pamokas taikydami techninę kūrybą. 

+100 naujų mokyklų įtraukimu į 
„Kompiuteriukų ralį“:

- Siekiame skleisti gerąją integruotų micro:bit 
pamokų praktiką. 

- Skatiname esamos įrangos naudojimą 
mokyklose (naudojama ŠAC įranga esanti 
mokyklose bei Kompiuteriukų fondo suteikti 4 
rinkiniai). 

„Kompiuteriukų ralis. Greitkelis 2“ dalyviai:

- Tampa laisvos ir kūrybingos komandos dalimi. 
- Suteikiami nemokami praktiniai ir nuotoliniai 
mokymai.
- Suteikiama micro:bit kompiuteriukų ir jų priedų 
įranga.
- Gali dalyvauti „Kompiuteriukų ralio 2019“ mokytojų 
atvirose pamokose.
- Gali gauti skatinamąją stipendiją už sukurtą naują 
įdomią integruotą pamoką.
- Dalyvių mokiniai gauna prizus už sukurtus iššūkio 
projektus ar laimėtas lenktynes.
- Dalyvaujančios mokyklos viešinamos kompiuteriukų 
fondo tinklalapyje, pristatoma jų inovatyvi veikla.



SPALIS
   
  
  

10.27 - Registracijos 
pabaiga.
11.04 +100 mokyklų 
atranka

    

RUGSĖJIS
 

 

Kvietimas tapti 
„Kompiuteriukų ralio“ 
mokykla.

„KOMPIUTERIUKŲ RALIS. GREITKELIS 2“
KALENDORIUS  

GEGUŽĖS 15 d.   

DIDŽIOJI 
FINALO 

ŠVENTĖ su 
vaikais 
VILNIUJE. 

Naujų narių į „Kompiuteriukų ralio“ bendruomenę įtraukimas, apmokymas, palaikymas. 
Kompiuteriukų mokytojai - aktyvūs, besidomintys, besimokantys, technologijas 

pritaikantys ir savo pamokas gerinantys specialistai. 

LAPKRITIS

Dalyvauja 100 mokyklų, 200 
mokytojų (IT + kito dalyko) 
tandemas. Įrangos įteikimas, 
praktiniai mokymai, IT ir 
technologijų paskaita.

ATIDARYMO 
RENGINYS

LAPKRITIS 
- GEGUŽĖ  

Mokytojai praktikoje naudoja 
gautą įrangą, veda pamokas, 
kuria micro:bit projektus gauto 
iššūkio tema.
Turi galimybę lankytis praėjusių 
metų mokytojų atvirose pamokose. 

INTEGRUOTOS 
PAMOKOS

KOVAS

Pasiruošimas 
atkrintamosioms. 
Klausimų-atsakymų 
webinaras.

PASIRUOŠIMAS, 
WEBINARAS

SAUSIS

Webinaras 
(elektronika ir 
programavimas 
pamokose)

WEBINARAS
VASARIS

Micro:bit iššūkio 
projekto 
pristatymas.

ATSISKAITYMAS

KVIETIMAS

BALANDIS

Atkrintamosios varžybos 3 
regionuose.Sukonstruotų 
autonomiškai judančių 
priemonių varžybos + extra 
užduotis. Atrenkama 30 
finalinių mokyklų.

ATKRINTAMOSIOS

ATRANKA



Pati iššūkio tema ,,Gerink 
savo žaislą“ perkelia 
mokinius į labiau neformalią 
aplinką.  

Mes su mokiniais buvome 
partneriai, todėl dirbti buvo 
smagu tiek man tiek 
mokiniams. Įdomiausia buvo 
stebėti mokinių nuostabą ir 
džiaugsmą kai pavykdavo iki 
galo įvykdyti užduotį. 

Tai daugeliui buvo 
šauniausios pamokos. 

IT mokytojas - „Kompiuteriukų ralis 2019“ 



KOKIŲ MOKYTOJŲ 
IEŠKOME?
1. IT + kito dalyko tandemo, besidominčio technologijomis ir norinčio jas taikyti pamokose
2. Norinčio taikyti patyriminį mokymą ir gebančio dirbti su kitu kolega 
3. Pasirengusio mokytis, daug eksperimentuoti ir ieškoti atsakymų kartu su vaikais 
4. IT mokytojo, turinčio micro:bit ar darbo su kitu valdikliu patirties (ar labai norinčių jais išmokti)
5. Turinčių 5-8 klases
6. Turinčių stiprią motyvaciją integruoti micro:bit į daugiau nei vieno dalyko pamoką. 

 



MOKYTOJAI ĮSIPAREIGOJA 
1. Pasirašyti bendradarbiavimo su Kompiuteriukų Fondu sutartį.
2. Dalyvauti naujoms mokykloms skirtame renginyje-mokymuose lapkričio mėn. Vilniuje.
3. Džiaugtis ir naudoti dovanų gautas 4 dėžutes: techninės kūrybos būdu mokyti vaikus programavimo pagrindų ir 

sukurti judantį objektą-projektą.
4. Pravesti bent vieną integruotą pamoką (galima naudotis „Kompiuteriukų ralio 2019“ etapo metu mokytojų 

sukurtomis pamokomis arba įgyvendinti savo tobulai netobulą idėją).
5. Pagal galimybes lankytis „Kompiuteriukų ralio 2019“ mokytojų atvirose pamokose.
6. Dalyvauti nuotoliniuose mokymuose.
7. Sukurti ir pristatyti kūrybinius projektus, pagal duotą iššūkio temą.

 



REGISTRACIJA
Iki Spalio 27d. (spausti nuorodą viršuje)
Registraciją savarankiškai pildo abu 2 mokytojai: IT + kita disciplina 

https://forms.gle/FJvqtWFKhNMNNBTR9


KONTAKTAI
Kyla klausimų? Norite susisiekti ir pasitikslinti?
 
Registracija, „Kompiuteriukų ralio“ klausimai: 
Mokytojų koordinatorė Jurgita Kniaziukienė
El. paštas: labas@kompiuteriukai.lt arba mob: 8 615 89724

Fondo klausimai: 
Kompiuteriukų Fondo vadovė Viltautė Žvirzdinaitė 
El. paštas: viltaute@kompiuteriukai.lt arba mob:  8 662 13659

Mūsų tinklalapis: kompiuteriukai.lt 
Visos naujienos: Facebook

mailto:labas@kompiuteriukai.lt
mailto:viltaute@kompiuteriukai.lt
https://www.facebook.com/kompiuteriukai/


PRADĖKIME PAMOKAS KEIČIANČIĄ KELIONĘ! 


