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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Alternatyvūs, atsinaujinantys energijos šaltiniai 

šiuo metu yra ne tik madingas terminas, bet ir 

aktuali bei perspektyvi energijos gavybos 

sritis. Atsinaujinančios energetikos sektorius – 

vienas sparčiausiai augančių visame 

pasaulyje. Šiuo svarbiu veiksniu gali 

pasinaudoti mokiniai, norintys kurti 

ekonomiškesnę bei saugesnę verslo aplinką, 

susijusią su jų pasirinkta profesija. 

ES pasaulyje pirmauja pagal tvarios energijos 

pajėgumus, tenkančius vienam gyventojui. 

Sparti atsinaujinančios energijos technologijų 

plėtra padėjo transformuotis Europos 

energetikos sektoriui. Tai leido sumažinti 

išmetamų teršalų kiekį elektros energetikos 

sektoriuje, energijos sunaudojimą šildymui ir 

aušinimui, ir šiek tiek mažesniu mastu – 

transporto sektoriuje. Nuo 2005 m. 

atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimas 

visoje Europoje sumažino naudingų iškasenų 

poreikį daugiau kaip 12% ir su tuo susijusį 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 

10%. 

Švedija pirmauja pagal atsinaujinačios 

energijos gamybą Europoje – daugiau nei 

pusė sunaudojamos energijos gaunama iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių. Ši šalis 

suderina didelį energijos suvartojimą ir mažą 

anglies dvideginio išmetimo kiekį. Jau daugiau 

nei 100 metų elektros energiją Švedijoje 

gamina hidroelektrinės. Iki šių dienų yra išlikę 

du vandens malūnai „Baggeboda Såg- & 

Skvaltkvarn“, senesnis jų – su mažesniu 

horizontaliu vandens ratu. Tikslus šio malūno 

amžius nėra žinomas, tačiau dokumentai 

rodo, kad 1764 m. jis jau veikė. Šis faktas 

patvirtina, jog Švedija jau daugelį metų 

naudoja vandens energiją. 

 

 

 

Nuotrauka: Vėjo malūnai Švedijos vakarinėje pakrantėje 

 

Nuotraukos šaltinis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmills-Sweden.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmills-Sweden.JPG
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Energija reikalinga įvairiems poreikiams 

(nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių 

veiklų), visame pasaulyje jos poreikis 

nuolat auga, tačiau tradiciniai energijos 

ištekliai senka, o jos gavimo būdai kenkia 

aplinkai. Atsinaujinančios energijos gavyba 

turėtų būti prioritetinis tikslas visose 

pramonės šakose. Perprasdami 

atsinaujinančių energijos šaltinių 

pritaikymą mokiniai, gebėdami tinkamai ją 

pristatyti, jie galėtų prisidėti tobulinant 

įmonės veiklos organizavimo procesus. 

Profesinių mokyklų mokiniai, turėdami 

žinių atsinaujinančios energijos srityje, gali 

įtakoti šiuos ateities sprendimus: 

 prisidėti kuriant tvarų, ekonomiškesnį ir 

mažiau aplinką teršiantį verslą; 

 padidinti įmonių socialinę atsakomybę; 

 daryti teigiamą aplinką gamtai; 

 prisidėti prie gamtos paveldo objektų 

išsaugojimo.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Mes ir atsinaujinanti energija 
 

Pirma užduotis skiriama atsinaujinančios 

energijos privalumų ir trūkumų analizei. 

Mokiniai klausydami vienos iš TED 

konferencijos kalbų susipažins su 

atsinaujinančią energiją, jos privalumais bei 

trūkumais. Jos pranešėjas atkreipia dėmesį į 

plotus (žemę), reikalingus pagaminti 

atsinaujinančiai energijai; neišnaudotas 

galimybes šioje srityje; pateikia įvairių šalių 

statistiką bei patarimus kaip sumažinti 

vartojimą. 

Antroje užduotyje, organizuojant viktoriną, 

siekiama pagilinti žinias apie hidroenergiją, 

hidroelektrinių veikimo principus bei jų poveikį 

aplinkai. 

Intensyviai energiją naudojančio verslo 

atstovai ne visada gali būti išsamiai susipažinę 

su galimais energijos vartojimo efektyvinimo ir 

tvaresnių veiklos organizavimo būdais. Trečio 

pratimo veiklomis dalijamasi informacija apie 

efektyvius išlaidų mažinimo ir energijos 

naudojimo valdymo metodus. Mokiniai 

rengdami informacinius leidinius išmoks 

pristatyti informaciją apie atsinaujinančią 

energiją, taip bus skatinamas susidomėjimas 

šia tema. Pratimo veiklos taip pat aktualios 

mokiniams, siekiantiems prisidėti prie 

atsakingo ir tvaraus verslo kūrimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#kultūrospažinimo 

#užsieniokalbos 

#istorijos 

#informaciniųtechnologijų 

#ekonomikos 

#verslo 

#inžinerijos 

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Plėsti mokinių žinias apie 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
panaudojimą. 
 
Skatinti mokinių susidomėjimą 
taikyti atsinaujinančius energijos 
šaltinius versle. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Suprasti atsinaujinančią energiją“ 

 

 

 

 

 

 

 

Pratimą siūlome atlikti bendro klasės darbo 

metu. 

Kartu su mokiniais peržiūrėkite vaizdo įrašą 
anglų kalba (galima įjungti subtitrus lietuvių 
kalba) „Atsinaujinanti energija“, kuriame 
pateikiama informacija apie atsinaujinančią 
energiją, skirtumus tarp šalių šioje srityje.  

Aptarkite su mokiniais peržiūrėtą vaizdo įrašą, 

įvardinant atsinaujinančios energijos 

perspektyvas. Galimi klausimai diskusijai: 

● Ar Lietuvoje naudojama atsinaujinanti 

energija? 

● Kokias įžvelgiate atsinaujinančios energijos 

šaltinių plėtros kliūtis mūsų šalyje? 

● Kokias įžvelgiate atsinaujinančios energijos 

šaltinių plėtros galimybes mūsų šalyje? 

● Kokią teigiamą įtaką jų naudojimas duoda 

verslui? 

● Kokias šiame vaizdo klipe aptartas 

galimybes galėtumėte prisitaikyti sau? 

Kokią naudą tai sukurtų? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias 

apie atsinaujinančią energiją, jos gavimo 

būdus, skirtumus tarp Europos šalių šiuo 

aspektu, taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas: 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● suprasti žodžiu perduodamą žinią anglų 

kalba; 

● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant žinias, įgūdžius ir 

nuostatas: 

● sutelkti dėmesį, įveikti sudėtingas užduotis, 

kritiškai mąstyti. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● pritaikyti turimas žinias apie šalies, Europos 

ir pasaulio aktualijas; 

● demonstruoti supratimą apie Europos 

visuomeninius, socialinius bei ekonominius 

aspektus. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● įžvelgti ir realizuoti komercines galimybes; 

● suprasti video formatu perteikiamo kūrinio 

idėjas. 

 

 

  

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris. 

Veiklos rezultatas. 

Įvykusi diskusija apie 

atsinaujinančią energiją ir jos 

panaudojimą. 

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables#t-693535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Vandens tėkmė“ 

 
 

 

 
 
 
 
Šioje užduotyje mokiniai turi savarankiškai 

ieškoti informacijos internete, kurią pasitikrinti 

ir susisteminti galės organizuojamos klasėje 

diskusijos metu. Paprašykite mokinių 

savarankiškai paieškoti informacijos apie 

hidroenergiją, vandeniu sukamus ratus, jų 

istoriją.  

Prieš pradedant viktoriną padiskutuokite su 

mokiniais apie hidroenergiją, t.y. aptarkite 

informaciją, kurią jie rado internete. 

Pateikite mokiniams teiginius ir paprašykite jų 

įvardinti „Teisingas“ ar „Neteisingas” (tai 

galima padaryti pažymint, keliant rankas į 

viršų ir pan., aptarkite kodėl teisingas ar 

neteisingas jų nuomone yra kiekvienas iš šių 

pateiktų teiginių: 

 hidroenergija mažina taršą (teisingas 

teiginys); 

 pastatyti hidroelektrinę yra nebrangu 

(neteisingas teiginys - pastatyti 

hidroelektrinę gali būti labai brangu); 

 hidroenergijos užtvankos netrukdo 

natūraliai laukinei gamtai (neteisingas 

teiginys - užtvankos gali sutrikdyti žuvų 

migravimo ir neršto įpročius. Tai gali turėti 

neigiamos įtakos tiek žuvų populiacijai, tiek 

žmonėms, kurių pragyvenimo šaltinis yra 

žuvis). 

 

 

 

 

 

 

Organizuokite viktoriną (pateikiant klausimus 

su keliais atsakymais) pagal žemiau pateiktus 

klausimus: 

1. Kaip veikia hidroelektrinė? 

A. Ji naudoja saulės energiją 

B. Vanduo suka vandens ratą ir sukuria 

energiją (teisingas atsakymas) 

C. Vanduo sušyla ir virsta vandens garais 

D. Vanduo užšąla ir virsta energija 

 

2. Kodėl hidroelektrinėje paprasta gaminti 

energiją? 

A. Dėl įrengimo specifikos 

B. Vandens telkinių yra daugumoje šalių 

(teisingas atsakymas) 

C. Hidroelektrinės statyba nedaug kainuoja 

D. Dėl didelio kritulių kiekio 

 

3. Kas yra pagrindinė hidroelektrinės 

varomoji jėga? 

A. Upės 

B. Vandenynai 

C. Užtvankos (teisingas atsakymas) 

D. Saulėgrąžos 

 

4. Koks yra didžiausias daugelio 

atsinaujinančių energijos šaltinių 

trūkumas? 

A. Didelė tarša 

B. Dideli atliekų tvarkymo kaštai 

C. Nepatikimas tiekimas (teisingas 

atsakymas) 

D. Dideli aptarnavimo kaštai 

 

5. Pirmosios hidroelektrinės Europoje 

atsirado: 

A. Lietuvoje 

B. Vokietijoje (teisingas atsakymas) 

C. Švedijoje 
D. Lenkijoje 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris. 
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6. Kam pirmiausia buvo naudojama 

hidroelektrinėse naudojama energija: 

A. Malti grūdams (teisingas atsakymas) 

B. Apšviesti patalpas 

C. Kuriant turistų traukos objektus 

D. Tvenkiniams tvenkti  

 

7. Kam dar buvo hidroelektrinėse 

pagaminama energija:  

A. Aliejaus gamybai 

B. Tekstilės pramonei 

C. Lentpjūvėse 

D. Tinka visi variantai (teisingas 

atsakymas) 

 

8. Hidroenergija padarė reikšmingą įtaką: 

A. Antikos laikų ekonomikai 

B. Renesanso laikų ekonomikai 

C. Viduramžių laikų ekonomikai (teisingas 

atsakymas) 

D. Naujųjų laikų ekonomikai 

 

9. Vandens malūnai priskiriami: 

A. Technikos paveldui  

B. Architektūros paveldui 

C. Gamtos objektų paveldui 

D. Tinka visi variantai (teisingas 

atsakymas) 

 

10. Prieš žmogui sugalvojus kaip įdarbinti 

vandens energiją, buvo naudojama: 

A. Žmonių ir gyvulių jėga (teisingas 

atsakymas) 

B. Vėjo energija 

C. Saulės energija 

D. Elektros energija 

 

Galima parengti ir kompiuterinį viktorinos 

variantą, pavyzdžiui Kahoot programa. 

  
 
 
 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie hidroenergiją ir hidroelektrines bei 

jų poveikį aplinkai ir ekonomikai, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine 

informacija; 

 atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma; 

 dalyvauti diskusijoje demonstruojant 

gebėjimą teigiamai bei socialiai atsakingai 

vartoti kalbą. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

 mokytis ir dirbti tiek kartu su kitais, tiek 

savarankiškai; 

 konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose 

ir dirbti komandoje. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 pritaikyti turimas žinias apie šalies, 

Europos ir pasaulio aktualijas; 

 demonstruoti supratimą apie Europos 

visuomeninius, socialinius bei ekonominius 

aspektus. 

 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Įvykusi diskusija/viktorina apie 

hidroelektrines ir jų poveikį 

aplinkai. 

 

https://kahoot.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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3 užduotis „Informacija verslui“ 

 
 

 

 
 
 
 

 

Kartu su mokiniais padiskutuokite, kokio 

sektoriaus įmonių jų regione yra daugiausia 

(medienos, metalo apdirbimo, maisto 

gamybos). Ar šios įmonės ir anksčiau buvo 

būdingos regiono ekonomikai? Kaip šios 

įmonės užsitikrindavo energiją, reikalingą 

gamybai? Kaip šiandien įmonės, bent dalį 

energijos gali pakeisti išnaudodamos 

atsinaujinančius energijos šaltinius? Ar galite 

rasti gerųjų tokių sektoriaus pavyzdžių 

Europoje, pasaulyje? Parenkite informacinį 

leidinį, kuriuo pristatytumėte galimas 

atsinaujinančios energijos panaudojimo 

galimybes jūsų regionui būdingo verslo 

sektoriuje. 

Pristatykite mokiniams užduotį – parengti 

informacinį leidinį – lankstinuką/pristatymą/ 

brošiūrą) apie galimus verslo išlaidų 

sumažinimo būdus. 

Paprašykite mokinių pasirinkti vieną verslo 

įmonę jų regione, susisiekti su įmonės atstovu 

ir susitarti dėl susitikimo. Siūlome pasirengti 

rašytinę sutikimo formą dėl įmonės duomenų 

naudojimo, kurią pasirašytų įgaliotas įmonės 

atstovas. Užduočiai atlikti mokiniai turėtų 

stengtis kuo daugiau sužinoti apie verslo 

ypatumus. 

Pasiūlykite mokiniams panaršyti internete ir 

paieškoti informacijos apie galimus verslo 

efektyvinimo būdus, kuriuos būtų galima 

pritaikyti jų pasirinktai įmonei. Paskatinkite 

mokinius pagalvoti apie energijos 

sunaudojimą, atsinaujinančius šaltinius ir pan.  

Mokiniai turėtų parengti 

lankstinuką/pristatymą/brošiūrą apie galimus 

verslo išlaidų mažinimo būdus, įvertinant 

gamtos išteklių išsaugojimą, tvarumo 

aspektus.  

Darbą siūlome atlikti Canva, Prezi, MS 

Publisher, MS Power Point ar kt. programa. 

Pakvieskite mokinius pristatyti atliktus darbus. 

 

 

 

 
 
 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie verslo efektyvinimą, gamtos 

išteklių išsaugojimą bei tvarumą, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma; 

 pristatyti informaciją bei dalyvauti grupės/ 

klasės diskusijoje. 

 

Gamtos mokslų kompetencija, tobulinant 

žinias, įgūdžius ir nuostatas: 

 pritaikyti turimas žinias apie pagrindinius 

gamtos pasaulio principus ir žmogaus 

veiklos poveikį gamtai; 

 domėjimąsi etikos klausimais ir aplinkos 

tvarumo siekį. 

Veiklos rezultatas. 

Parengtas ir pristatytas 
lankstinukas/pristatymas/brošiūra 
apie galimus verslo išlaidų 
mažinimo būdus. 
 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, kompiuterinė programa 

(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power 

Point ar pan.), spausdintuvas. 

 

  

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir 

programine įranga; 

 naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 problemų sprendimo įgūdžius; 

 išnaudoti įvairias aplinkybes ir galimybes 

asmeninėje, socialinėje ar profesinėje 

veikloje; 

 demonstruoti supratimą apie darnaus 

vystymosi iššūkius; 

 įveiklinti idėjas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

 domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

 įžvelgti ir realizuoti komercines galimybes. 
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ŠALTINIAI 
 

 
 

1 veikla  

Vaizdo įrašo nuoroda 

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_re

ality_check_on_renewables 

 

Informacija apie David J. C. MacKay’ 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_J._C._Mac

Kay 

 

2 veikla 

2019 m. „Eionet“ ataskaita apie 

atsinaujinančią energiją Europoje Renewable 

energy in Europe 2019 - Recent growth and 

knock-on effects  

 

 

Keletas internetinių svetainių, kurias galėtų 

mokiniai panagrinėti savarankiškai: 

1. https://www.nationalgeographic.com/en

vironment/global-warming/hydropower/  

2. https://www.energy.gov/eere/water/hydr

opower-basics 

3. https://deceptivelyeducational.blogspot.

com/2014/09/how-to-make-

waterwheel.html 

4. https://www.teachengineering.org/activi

ties/view/cub_environ_lesson09_activit

y3 

5. https://www.reliableplant.com/Read/185

60/sweden's-biggest-hydroelectric-

plant-going-strong-after-56-years 

6. https://www.guidebook-

sweden.com/en/guidebook/destination/

baggeboda-sag-skvaltkvarn-historic-

watermill-olofstroem 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables
https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables
https://en.wikipedia.org/wiki/David_J._C._MacKay
https://en.wikipedia.org/wiki/David_J._C._MacKay
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/renewable-energy-in-europe-2019-recent-growth-and-knock-on-effects
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/renewable-energy-in-europe-2019-recent-growth-and-knock-on-effects
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/renewable-energy-in-europe-2019-recent-growth-and-knock-on-effects
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/
https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-basics
https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-basics
https://deceptivelyeducational.blogspot.com/2014/09/how-to-make-waterwheel.html
https://deceptivelyeducational.blogspot.com/2014/09/how-to-make-waterwheel.html
https://deceptivelyeducational.blogspot.com/2014/09/how-to-make-waterwheel.html
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_environ_lesson09_activity3
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_environ_lesson09_activity3
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_environ_lesson09_activity3
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