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Praktiška mokytojo atmintinė  
 

 

1. Kad galėtumėte prisijungti prie projekto, Jums reikia užsiregistruoti 
internetiniame portale www.kamtoreikia.lt  

2. Pirmasis prisiregistravęs mokytojas turi sulaukti „Kam to reikia?!“ 
komandos skambučio, tuomet bus aktyvuojamas. Pirmasis mokytojas 
tampa mokyklos koordinatoriumi. 

3. Kitus prisijungusius mokytojus aktyvuoja mokyklos koordinatorius. 

4. Mokiniams registracija negalima. 

5. Portale galima rinktis iš pateiktų projektų, kuriuos siūlo praktikai, arba 
kurti projektus patiems. 

6. Pasirinkus projektą, su praktiku turite susiderinti projekto planą ir 
projekto laiką. Pasidalinkite su praktiku veikla pamokoje. 
Bendradarbiaukite. 

7. Sukūrus projektą turite užpildyti visus reikiamus laukus: įkelti projekto 
nuotrauką, parašyti trumpą aprašymą, pažymėti galimas projekto formas. 

8. Praktikui pasirinkus jūsų projektą, turite susiderinti projekto planą ir 
projekto laiką. Pasidalinkite su praktiku veikla pamokoje. 
Bendradarbiaukite. 

9. Praktiko kontaktai (tel. ir el.paštas) Jums tampa matomais tik pradėjus 
derinti projektą. 

10. Prieš įvykstant projektui pasitarkite, kokių priemonių reikės (tam, kad 
jomis būtų pasirūpinta iš anksto).  

11. Atvykstant praktikui, paaiškinkite, kurioje vietoje yra mokykla (jei jis to 
nežino). 

12. Pasitikite į mokyklą atvykusį praktiką. 

13. Jei turite galimybę, supažindinkite praktiką su mokyklos bendruomene, 
aprodykite mokyklą. 

14. Prieš pamoką pristatykite mokiniams atvykusį svečią.  

15. Sutarkite su praktiku, kad perspėsite jį apie artėjančią pamokos pabaigą. 
Žinome, kad mokiniai vertina savo pertraukas. 

http://www.kamtoreikia.lt/
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16. Po pamokos rekomenduojame prisiminimui pasidaryti bendrą klasės 
nuotrauką su praktiku ir moksleiviais. Jei neturite fotoaparato, galite 
fotografuoti ir telefonu. Džiaugsimės, jei šia nuotrauka ir įspūdžiais apie 
pamoką pasidalinsite ir su mumis. 

17. Po pamokos kartu su klase padėkokite praktikui. 

18. Aptarkite praėjusią pamoką - praktikui bus įdomu sužinoti, kas pamokoje 
sekėsi ir kur reikėtų labiau pasistengti. Užpildykite vertinimo anketą, 
kurią gausite el.paštu. 

19. Šypsokitės  

 
 
Sėkmės!  
“Kam to reikia?!” kolektyvas  
 


