
APIE PROJEKTĄ „OPA ir PA keliauja po Lietuvą“ 

Lėlės kiškis OPA ir vėžlys PA keliauja po Lietuvos švietimo įstaigų priešmokyklines grupes. 

Apsilankymo metu veikėjai OPA ir PA kartu su vaikais dalyvauja veiklose, renginiuose ar išvykose. 

Pedagogai kartu su vaikais pristato (priimtinu būdu) grupėje vykdomas savaitės veiklas bei savo 

miestą OPA ir PA dienoraštyje, projekto twinspace erdvėje bei savo įstaigos virtualioje erdvėje. 

Projekto dalyviai veikėjams įteikia simbolinių dovanų, kurios primintų aplankytą miestą ir ugdymo 

įstaigą (vėliavėlė, magnetukas, piešiniai, ženkliukas, atvirutė ar kt.). Veikėjai, dienoraštis ir dovanos 

keliauja paštu ir aplanko vaikus. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje veikėjai svečiuojasi 5 dienas, vėliau 

siunčiami į kitą ugdymo įstaigą, pagal sudarytą kelionės žemėlapį. Artėjant naujiems mokslo 

metams (esant daugiau dalyvių kelionės laikas atitinkamai pratęsiamas) grįžta į organizatorių 

ugdymo įstaigą. Organizuojamas projekto pristatymas ir paroda. 

 

TIKSLAI 

1. Veikėjų OPA ir PA pagalba motyvuoti vaikus veikti, kurti ir pristatyti savo gautus rezultatus 

pasirinktinomis formomis pildant OPA ir PA dienoraštį. 

2. Talpinant nuotraukas, video apie vykdomas veiklas projekto Twinspace erdvėje, socialiniuose 

tinkluose bei įstaigų virtualioje erdvėje, dalintis patirtimi tarp ugdymosi įstaigų. 

3. Vykdant ir pristatant projektą ieškoti bei tobulinti pedagogų bei vaikų IKT įgūdžius. 

4. Veikėjų OPA ir PA pagalba padėti vaikams netradiciškai pažinti Lietuvą, surengiant parodą ir 

projekto pristatymą. 

 

DARBO EIGA 

2020 sausio mėn. paskelbiamas kvietimas į projektą socialiniuose tinkluose. Pakviečiami dalyviai į 

Twinspace erdvę, fiksuoti savo adresus. Sudaromas, derinant su projekto partneriais, dalyvaujančių 

įstaigų virtualus kelionės žemėlapis. Išsiunčiamos paštu lėlės kartu su dienoraščiu. Kiekvienoje 

ugdymo įstaigoje veikėjai svečiuojasi 5 dienas, vėliau siunčiami į kitą ugdymo įstaigą, pagal 

sudarytą kelionės žemėlapį. Dalinamasi nuotraukomis ir video Twinspace erdvėje bei bendraujama 

ir pasidžiaugiama rezultatais. Apkeliavus projekto partnerius, veikėjai sugrįžta į organizatorių 

įstaigą. 2020 m. rugsėjo mėn. surengiamas projekto pristatymas ir lauktuvių paroda Rokiškyje bei 

Twinspace erdvėje pasidalinama užfiksuotomis akimirkomis. 

 

TIKĖTINI REZULTATAI  

1. Vaikų ir pedagogų sukurtas OPA ir PA dienoraštis, kuriame dalinamasi patirtais įspūdžiais. 

2. Projekto nuotraukos ir video medžiaga apie vykdomas veiklas bus viešinama 

„eTwinning“ twinspace erdvėje, socialiniuose tinkluose bei projekto partnerių virtualioje erdvėje. 

3. Vykdant projektą bus naudojamos IKT: virtualus žemėlapis, pasirinktos video ir nuotraukų 

formavimo taikomosios programos bei dalinamasi virtualioje erdvėje. 

4. Paroda ir projekto pristatymas bei netradicinė pažintis su Lietuva bus pristatoma Rokiškio 

pedagogams bei akimirkomis dalinamasi virtualioje erdvėje. 

Organizatoriai: Sonata Stoškuvienė, Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-darželis, Rokiškio r., Lietuva 
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