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KELIŲ Į VAIKO 
SĖKMĘ IEŠKANT

,,INICIATYVA SAVIVALDYBEI“ – IŠŠŪKIS MOKYKLOMS

INICIATYVIŲ MOKYKLŲ PATIRTYS



Leidinį sudarė ir parengė: 
Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė ir projekto „Iniciatyva saviv-
aldybėms“ vadovė Ieva Mizgeraitė-Mažulė, projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ ek-
spertai Natalija Kaunickienė, dr. Tomas Lagūnavičius, Vaidas Bacys. 

Medžiagą pateikė: 
Nacionalinio egzaminų centro atstovas dr. Pranas Gudynas, Kupiškio rajono mokyk-
los: Šepetos A. Adamkienės pagrindinė mokykla, Skapiškio pagrindinė mokykla, Sa-
lamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras, 
Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla ir Subačiaus gimnazija.
Pateikta informacija atspindi rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Euro-
pos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžia-
gos turinį ir galimą informacijos panaudojimą.
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PRATARMĖ
Noras dalytis bei siekis parodyti, kad net maži, apimantys vieną savivaldybę ar kelias mokyklas, 
rezultatai gali būti dideliais kokybiniais postūmiais žiūrint į ilgalaikę Lietuvos švietimo perspektyvą, 
paskatino parengti šį leidinį. 
Leidinyje aprašomos penkių Kupiškio r. mokyklų patirtys, kurios iliustruoja įvairius pagalbos įran- 
kius ar net sistemas siekiant mokinių asmeninės, taip pat ir akademinės, pažangos. Tarp pro-
jekto „Iniciatyva savivaldybėms“ komandos narių pažanga suprantama kaip mokinio akademinių 
pasiekimų ar asmeninių (pasitikėjimo savimi, noro mokytis ir užsibrėžti tikslus, požiūrio į mokytoją 
ir mokyklą pasikeitimas ir t. t.) savybių tobulėjimo ar sustiprėjimo išraiška, kuri turės įtakos mokinio 
ateities karjeros perspektyvų praplėtimui. 
Pagrindinis projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ laimėjimas yra tas, kad mokinių akademiniai ir as-
meniniai pasiekimai tapo visos rajono švietimo bendruomenės interesu, pradedant nuo naciona-
linio politikos formavimo ir baigiant mokinio lygmeniu. Kupiškio rajono mastu pradėjo veikti aiški 
pagalbos mokiniui sistema, apimanti visas suinteresuotas šalis: švietimo ir mokslo ministerijos 
atstovus, savivaldybės kuratorius, mokyklų vadovus ir mokytojus. Be to, supratimo ir glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp įvairių švietimo atstovų rajono mastu atsiradimas davė pagrindą projekto 
veiklų ir idėjų tęstinumui. Išbandyti mokymosi pagalbos modeliai ir parengtos rekomendacijos gali 
būti toliau praktiškai įgyvendinamos bei plėtojamos ir kitų savivaldybių mokyklose.
Dėl šios iniciatyvos išbandytos kūrybiškos idėjos ieškant mokinio ir mokytojo sąveikoje prasmingo 
mokymosi ir rasti sprendimai, kaip gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, yra mokyklos, savivaldy-
bės ir nacionalinio lygmens institucijų, suburtų Švietimo mainų paramos fondo, sėkmingo bendra-
darbiavimo pavyzdys.
 
Kviečiame susipažinti su projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ eiga, iššūkiais ir laimėjimais. Taip pat 
skatiname konsultuotis su sėkmę patyrusiomis mokyklomis dėl konkrečių priemonių įgyvendini-
mo. Leidinio pabaigoje rasite mokyklų atstovų kontaktus ir konsultavimo sričių temas.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME medžiagą leidiniui pateikusiam Nacionalinio egzaminų centro atsto-
vui dr. Pranui Gudynui, Kupiškio r. mokykloms: Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos, 
Skapiškio pagrindinės mokyklos, Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos moky-
klai-daugiafunkciam centrui, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimna-
zijos komandoms, taip pat leidinio sudarytojams: projekto ekspertams Natalijai Kaunickienei, dr. 
Tomui Lagūnavičiui ir Vaidui Baciui bei leidinį sudarant talkinantiems atstovams Švietimo ir mokslo 
ministerijos Pradinio ir vidurinio ugdymo, Pedagogų veiklos ir Regioninės politikos analizės skyrių 
darbuotojams: dr. Loretai Žadeikaitei, Irenai Raudienei, Daliai Švelnienei, Loretai Graželienei, Au-
dronei Šuminienei, Meilei Labeikytei, Elenai Stanienei, Teresai Aidukienei, Kupiškio r. savivaldybės 
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Jurgitai Trifeldienei bei šio skyriaus vyriausiajai spe-
cialistei Irenai Mockuvienei, LEU docentei dr. Ramutei Bruzgelevičienei, bendruomeninio darbo ir 
bendruomenių plėtros ekspertui Pauliui Godvadui, VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ instruktorei-pro-
jektų vadovei Daivai Šukytei.
 
PADĖKA nuo visos „Iniciatyva savivaldybėms“ projekto komandos skirta Kupiškio r. savivaldybės 
merui Dainiui Bardauskui už projekto idėjų palaikymą ir ypatinga padėka skirta vicemerui Aurimui 
Martinkai už aktyvų įsitraukimą, nuolatinį projekto idėjų ir veiklų palaikymą bei paramos rajono 
mokykloms teikimą įgyvendinamų pokyčių procese.
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KUO 
YPATINGAS 
KUPIŠKIO 
RAJONAS

Kupiškio miestas įsikūręs tarp dviejų nedidelių upių – Lėvens ir Kupos. Tai įdomus Šiaurės Rytų Lietuvos 
regionas, išsiskiriantis rotininkų (kupiškėnų) tarme, savita etnografija ir sėliška istorine praeitimi, traukian- 
tis turistus pailsėti prie Kupiškio marių išradingai įrengtose funkcionaliose poilsiavietėse, apžvelgti apylinkes 
nuo legendomis apipinto Kupiškio piliakalnio, siūlantis pontoniniu tiltu pereiti į „Uošvės liežuvį“, pasigėrėti 
dendroparke augančiais šimto rūšių augalais. Didžiuojasi kupiškėnai savo seniausiais materialaus ir nema-
terialaus paveldo kultūros paminklais – Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, Kupiškio etnografijos 
muziejumi, visus etninės kultūros aspektus garsinančiomis „Senovinėmis kupiškėnų vestuvėmis“, Henriko 
Orakausko skulptūrų parku po atviru dangumi. Turi kupiškėnai ir savo himną – visų gimtojo krašto kartų 
dvasinių vertybių vienijimo simbolį. Jis atliekamas beveik visuose kraštiečių suėjimuose ir renginiuose. Him-
no žodžiai ,,kupiškėnai geri žmonas, jų tiesūs kelaliai“ geriausiai atsako į klausimą, kas gi tas Kupiškis ir jo 
kraštas... 

Iš viso Kupiškio rajone yra 16 ugdymo įstaigų, kuriose ugdomi 2204 vaikai (2018 m. rugsėjo mėn. duome-
nys). Dvi iš jų neformaliojo švietimo – Kupiškio meno mokykla ir Kūno kultūros ir sporto centras. Šių dviejų 
įstaigų ugdytiniai – daugkartiniai respublikinių, tarptautinių konkursų ir čempionatų laureatai ir prizininkai, 
garsinantys Kupiškio vardą ir už Respublikos ribų. Kupiškį garsina čia gimę žinomi Lietuvoje ir pasaulyje 
žmonės: Laurynas Stuoka-Gucevičius (jo vardu pavadinta Kupiškio gimnazija), akademikai Juozas Matulis, 
Antanas Purėnas, kalbininkas Pranas Skardžius, pedagogas Jonas Laužikas, teisininkas, politikas, paskutinis 
tarpukario Lietuvos Ministras Pirmininkas Antanas Merkys, Kupiškio gimnazijoje mokėsi vienas žinomiausių 
pasaulio semiotikų Julius Greimas. 

Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo mainų paramos fondu („Euroguidance“ ir 
,,eTwining“), 2015 m. pabaigoje paskelbė projektą „Iniciatyva savivaldybėms“, kurio pagrindinis tikslas – 
suteikti ekspertinę, metodinę ir kitokią pagalbą atrinktai savivaldybei ir jos pasiūlytoms mokykloms. Pagal 
pateiktą paraiškoje medžiagą ir argumentus atrinkta Kupiškio rajono savivaldybė. Pagrindiniai pasirinkimo 
argumentai – mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, didelis procentas (83 proc. atskirose mokyklose), 
didelis palyginti su šalies vidurkiu praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, didelis palyginti su 
šalies vidurkiu mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais skaičius pasiūlytose mokyklose, NMPP (4 kl. ir 8 
kl.) rezultatai žemesni nei šalies vidurkis. Penkios Kupiškio rajono ugdymo įstaigos – Salamiesčio pagrindinės 
mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras, Noriūnų Jono Černiaus, Skapiškio, Šepetos 
Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimnazija – pasiryžo keistis ir tobulinti savo veiklas bei 
ugdymo procesą, siekdamos pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją bei pasiekimus.

Nors šiose mokyklose kai kurių dalykų mokinių pasiekimai yra žemesni už Lietuvos vidurkį, bet kiekviena 
mokykla yra savita ir išskirtinė: Subačiaus gimnazija garsėja menų (dailės) pasiekimais, Salamiesčio pagrind-
inės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras – bendruomenės telkimo, ugdomųjų, 
mokomųjų paslaugų teikimo centras, kuriame vyksta pozityvios tėvystės mokymai, veikia vaikų ir tėvų klu-
bai. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla įdomi kraštotyrine veikla, ,,eTwinning“ projektais, Skapiškio 
pagrindinė mokykla – bendruomenės telkimu, kūrybiškumu, sportine veikla, Šepetos Almos Adamkienės 
pagrindinė mokykla – charakterio ugdymo programa, kurios esmė yra asmens charakterio, tikrųjų vertybių 
ugdymas. Ši programa neatsiejama mokinių kasdienio ugdymosi dalis.
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MOKINIO 
SĖKMĖ PER 
MOKYTOJO 
SĖKMĘ
Vienas svarbiausių švietimo strateginių tikslų – ugdymo kokybė, mokinių pažangos ir pasiekimų 
gerinimas. Mokyklai keliami tikslai ir iššūkiai skatina kiekvieną mokyklos bendruomenę ieškoti 
savo tobulėjimo kelio, atsiverti naujovėms, jas generuoti ir ieškoti mokyklos bendruomenei aktu-
alių tobulėjimo galimybių atliepiant kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius ir siekiant jo individualios 
pažangos. Mokyklos tobulėjimą ir mokinio ūgties svarbą pabrėžia Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašas (2015), Geros mokyklos koncepcija (2015), Bendrojo ugdymo mokyk-
los kaitos gairės (2017). Geros mokyklos koncepcijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad turėtų būti 
skiriama ne viena rezultatų rūšis – greta pasiekimų, pabrėžiama ir asmenybės branda, pažanga. 
Svarbu atsižvelgti ir į rezultatų pasiekimo būdą: jų neturėtų būti siekiama skaudžiomis patirtimis. 
Abu aspektai – rezultatai ir jų pasiekimo procesas – lygiaverčiai.
 
Mokykloje susilieja įvairios veiklos, gyvenimas mokykloje ir ugdymas(is) tampa vientisu, išnyksta 
ribos tarp atskirų pamokų, ugdymosi klasėje, mokykloje ir už jos ribų.

Mokykloje, kaip ir šeimoje, mokiniai mokosi suvokti save kaip asmenybę, džiaugtis savo 
pasiekimais ir kantriai spręsti klausimus, mokydamiesi nebijoti klysti, tikėti, kad pavyks. Jie 
mokomi priimti naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, pagrįstai pasitikėti savo jėgomis, kuria savo 
žinojimą, remdamiesi savo turima patirtimi, įgyja ir reflektuoja naujas patirtis.
 
Bendradarbiavimo, atsakomybės ir dialogo kultūra grįsti santykiai padeda pažinti ir suprasti mok-
inį kaip besimokantįjį, įžvelgti jo stiprybes, perprasti jo savijautą, lūkesčius, paskatinti siekti indi-
vidualios pažangos, drauge pasidžiaugti sėkme. Svarbu, kad kiekviena mokyklos bendruomenė 
susikurtų aiškią mokinio individualios pažangos vertinimo sistemą, apimančią ankstyvą moky-
mosi sunkumų nustatymą ir laiku teikiamą pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams bei tė-
vams (globėjams). Mokytojo sėkmė priklauso nuo jo prisiimtos atsakomybės užtikrinti 
kiekvieno vaiko mokymą(si) ir reikiamos pagalbos telkimą kylančioms problemoms 
įveikti mažinant socialinę atskirtį.

Lankytinos vietos

1. Skapiškis – blaivybės paminklas M. Valančiaus 
blaivybės draugijai atminti 1862 m.
2. Šepeta – UAB „Durpeta“ 16-ojoj Venecijos 
architektūros bienalėje valstybės atkūrimo šimtmetį 
mininčią Lietuvą pirmą kartą pristatė individualiame 
pavilijone, kuriame vienas pagrindinių akcentų buvo 
iš Šepetos atgabenta natūrali pelkė.
3. Noriūnai – Palėvenės dominikonų vienuolynas ir 
bažnyčia, XVII a.
4. Subačius – magazinas, buvęs grūdų sandėlis, 
XVIII a.
5. Antašava – Veronikos Šleivytės paveikslų galerija
6. Adomo Petrausko muziejus

Alizava

Skapiškis

Šimonys

Antašava

Noriūnai

Subačius

Šepeta

KUPIŠKIS

1.

2.
3.

4.

6.

5.

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės 
mokyklos skyrius Antašavos 
mokykla-daugiafunkcinis centras

Kupiškio r. Skapiškio 
pagrindinė mokykla

Kupiškio r. Šepetos 
Almos Adamkienės 
pagrindinė mokykla

Kupiškio r. Noriūnų 
Jono Černiaus 
pagrindinė mokykla

Kupiškio r.  
Subačiaus 
gimnazija
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REGIONINĖS 
POLITIKOS 
KONTEKSTAS 

2018 m. duomenimis, Lietuvos mokinių akademinių pasiekimų skirtumai savivaldybėse yra vieni 
didžiausių ne tik Europoje, bet ir tarp visų 72 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos (EBPO) tyrimuose dalyvaujančių šalių. Lietuva šiame sąraše yra 55 – žymiai nutolusi nuo EBPO 
vidurkio. 

Švietimo sritį tyrinėjantys mokslininkai siūlo atsigręžti į regioninės švietimo politikos stiprinimą sie- 
kiant sumažinti regioninius švietimo paslaugų kokybės netolygumus. 2017 m. Valstybinio audito 
ataskaitoje „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai“ yra nurodyta, kad tik maža savivaldybių 
dalis teikia kompleksinę pagalbą mokykloms po mokyklos vertinimo sprendžiant mokinių žemų 
pasiekimų klausimus.

2016 m. atlikta dr. Prano Gudyno trumpa penkių Kupiškio rajono mokyklų situacijos analizė pa- 
rodė, kad šių mokyklų mokinių pasiekimai yra žemesni palyginti su vidutiniais, mokymosi kontek-
stas – nepalankus, mokyklos patiria rimtų iššūkių tenkindamos mokinių specifinius poreikius. Dr. 
Pranas Gudynas savo analizėje mokinių tikslinę grupę suskirstė į 4 pagrindinius klasterius, kurie 
atspindi mokinių žemų pasiekimų galimas priežastis. 

ŠVIETIMO 
POLITIKOS 
FONAS 

Vienas iš svarbiausių ir aktualiausių Lietuvos švietimo tikslų, numatytų Valstybinėje švietimo 2013–
2022 metų strategijoje, yra užtikrinti švietimo prieinamumą bei lygias galimybes atskleisti mokinio 
individualius gebėjimus mokykloje. Šiam tikslui patvirtintas Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio 
ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas. Jo priemonėmis siekiama sutelkti visus suinteresuotu-
osius ir įgyvendinti kryptingas veiklas, skatinančias tobulinti mokyklos veiklą bendrosioms kom-
petencijoms ir santykiams gerinti. Švietimo strateginio tikslo rodikliai siejami su mokinių pasie- 
kimų gerinimu, lygių galimybių, mokinio gerovės ir ugdymo kokybės užtikrinimu ir saugios mokinio 
mokymosi aplinkos kūrimu. 

Visuomenės lūkesčiai dėl švietimo labai aukšti, tačiau tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiek-
imų tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių pasiekimai gerėja netolygiai ir per mažu tempu. Dalies ug-
dymo srities mokinių pasiekimai menkai padidėja arba tik stabilizuojasi, ypač išryškėjo mokymosi 
rezultatų atotrūkis, mokinių pasiekimų skirtumai ir tarp atskirų mokyklų, tarp savivaldybių skirtingų 
mokyklų ir skirtumai regionuose tarp didmiesčių ir kaimo mokyklų. 

Siekiant mažinti šiuos skirtumus stiprinamas įtraukusis švietimas, kuriamos kaupiamojo ir indivi- 
dualizuoto formuojamojo vertinimo priemonės, tačiau efektas gali būti tik ilgalaikėje perspektyvoje.

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondo inicijuotas projektas „Iniciatyva 
savivaldybėms“, įgyvendintas Kupiškio rajono savivaldybėje, aktualus ir reikšmingas švietimo poli-
tikos plėtotės požiūriu. Penkiose Kupiškio savivaldybės mokyklose atlikus išsamią analizę, išskir-
tos svarbiausios kiekvienos mokyklos veiklos, aktualios mokinių pasiekimams gerinti, mokymosi 
pagalbos sistemai kurti ir nepalankios mokymosi socialinės aplinkos įveikai. Mokyklose konsul- 
tantams padedant sukurti ir išbandyti mokyklos tobulinimo modeliai ir parengtos rekomendacijos 
galėtų būti toliau praktiškai įgyvendinamos bei plėtojamos ir kitų savivaldybių mokyklose. Kupiškio 
komandos bendro darbo rezultatai ir projekto mokyklų sėkminga patirtis padės ir nacionaliniu 
lygmeniu diegti mokymosi pagalbos modelius įvairiose šalies mokyklose. 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimas yra ilgalaikis ir kompleksiškas tik-
slas, kurį įgyvendinsime tik sistemingai ir kryptingai veikdami ir telkdami visą švietimo 
bendruomenę ieškant naujų ir sėkmingų patirčių geros mokyklos link.
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Ši medžiaga buvo pagrindas iškelti tinkamus 
klausimus Kupiškio rajono savivaldybei ir išskir-
ti tam tikras galimas pagalbos bei ekspertines 
sritis, kurios vėliau tapo pagrindine „Iniciatyva 
savivaldybėms“ projekto ašimi:

Šalyje Kupiškio rajone

Aštuntokų klasteriai pagal asmenines savybes ir SESAštuntokų klasteriai pagal asmenines savybes ir SES

Motyvuoti 
ir moka mokytis
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Nepalanki 
mokymosi 
aplinka namie

Nemotyvuoti 
ir nemoka 
mokytis

Žemesnis tėvų 
išsilavinimas ir 
blogesnė darbo 
situacija
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ir moka mokytis

29,38%
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28,99 %

18,50 % 
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Nemotyvuoti 
ir nemoka 
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Žemesnis tėvų 
išsilavinimas ir 
blogesnė darbo 
situacija

Aštuntokų pasiskirstymo pagal klasterius šalyje (diagrama kairėje) ir penkiose Kupiškio 
r. sav. mokyklose (diagrama dešinėje) palyginimas 

VIP

SEU

Ugdymo 
metodikos 
pamokoje

Bendruomenės 
aktyvus įtraukimas
 į švietimo paslaugų

 teikimą

Orientacija 
į tyrinėjimo 
įgūdžius

Visos 
dienos 

mokykla 

Ar kompensuojame mokymosi 
aplinkos namuose trūkumus?

ESMINIAI KLAUSIMAI

Ar gebame ir norime 
mokinius motyvuoti ir 
mokyti mokytis?

Ar turime gerus dalykininkus?
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socialinę ir pedagoginę 
pagalbą?
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Projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ bendradarbiavimo modelis

PROJEKTO 
ATSIRADIMAS

Projektas „Iniciatyva savivaldybėms“ – tai Švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo mainų pa- 
ramos fondo bendradarbiavimo bei įsiklausymo į nacionalinį švietimo poreikį, susijusį su mokinių 
akademinių pasiekimų gerinimu siekiant mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo mokyklų, rezultatas. 
Projektas atsirado būtent tada, kai buvo paskelbti PISA 2015 rezultatai, kurie netenkino nei švieti-
mo politikos kūrėjų, nei mokyklų bendruomenės. Todėl kilo idėja sutelkti ekspertus, pasižyminčius 
aukšta lyderyste bei polinkiu į naujovių, kitokio požiūrio į mokymą švietime diegimą, bei jų patirtį / 
ekspertinę paramą perkelti į atrinktos vienos savivaldybės mokyklas.
Trylika savivaldybių susidomėjo paskelbtu kvietimu dalyvauti projekte, tačiau tik šešios pateikė 
įrodymus reikiamai pagalbai gauti. 2015 m. pabaigoje atranką įvykdė suburta kompetentinga Švi-
etimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondo specialistų komanda. Paskutinį žodį 
tarė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direkto-
rius A. Aldakauskas: „Su Meile į Kupiškį!“. Taigi taip ir prasidėjo Kupiškio rajono savivaldybės ir jos 
penkių mažų, bet unikalių dėl mokytojų ir mokinių, mokyklų „antrojo“ kvėpavimo paieškos istorija...

Projektas „Iniciatyva savivaldybėms“ 

PISA 2015 
(žemi 15 m. 
akademiniai 
pasiekimai, 
berniukų/mergaičių 
pasiekimų skirtumai, 
atotrūkis tarp mokyklų)

Valstybinė 
švietimo 
2013–2022 metų 
strategija 
(1 ir 4 strategijos tikslai)

ŠMPF 
(Euroguidance 
projekto tikslai: 
karjeros galimybės 
vienodos miesto
ir kaimo mokiniams)

Mokiniai

Erasmus+

ESN

5 
Kupiškio r. 
mokyklos

eTwinning

Ekspertai

EkspertaiKupiškio r. 
savivaldybė

ŠMPF 
(Euroguidance)

Kupiškio r. 
savivaldybė

ŠMM ŠMPF

Tyrėjai 



9

Nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios šimtą, o gal ir daugiau kartų prie vieno (tiksliau – prie 
skirtingų stalų) stalo susėdo suburta projekto Stebėsenos komanda (mėlynas stalas), siekdama 
išgryninti projekto tikslus ir atrinktai savivaldybei bei penkioms jos mokykloms kylančius iššūkius. 
Projekto koordinavimą į savo rankas paėmė 2016 m. pradžioje ir nepaleido iki 2018 m. pabaigos 
Švietimo mainų paramos fondo ir Kupiškio r. savivaldybės atstovai (oranžinis stalas), kurie nuolat 
teikė pagalbą mokykloms, skatino aktyviai dalyvauti siūlomose veiklose, motyvavo mokytojus, 
mokinius ir tėvus, džiaugėsi kartu su mokyklomis pirmais pasiektais rezultatais. 
O daugiausia valandų su mokyklų bendruomenėmis praleido ir savo patirtį dalijo ekspertai (žalias 
stalas) konsultuodami ir kuruodami priskirtas mokyklas. Dėl jų bendrų pastangų mokyklos atrado 
sau tinkamus kelius spręsti pirmiau aprašytus iššūkius. Projektui įsibėgėjus gimė bendra mokyklų 
problematikos, projekto tikslo ir pasirinktų priemonių suformuluotiems iššūkiams spręsti schema 
(žr. toliau), kuri padėjo į projekto tikslus ir suplanuotas veiklas žvelgti kompleksiškai.

Projektas „Iniciatyva savivaldybėms“

Projektą įgyvendina: ŠMPF, ŠMM, Kupiškio r. savivaldybė

Bendras projekto tikslas 

Planavimas, stebėsena, rezultatų vertinimas

Koordinavimas, komunikacija, motyvavimas, pagalba

Įgyvendinimas/patyrimas/ rezultatų vertinimas

Šepetos 
A. Adamkienės 

mokykla

Skaitymo pasiekimai 
nepakankamai geri

Ne mažiau kaip 28 
proc. mokyklos 
mokinių padarys 

pažangą* iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

Teksto struktūravimas 
ir išmokimo metodų 
taikymas pamokoje 

Dalyko medžiagos 
komponavimas ir ska-
itymo žodžiu metodų 

aktyvus taikymas 
pamokoje 

Mokytojų 
kompetencijų 

tobulinimas siekiant 
didinti pamokų 
veiksmingumą

Mokytojų 
kompetencijų 

tobulinimas siekiant 
didinti pamokų 
veiksmingumą

Bendradarbiavimo 
tarp mokyklos 

ir vietinės 
bendruomenės 

stiprinimo priemonė

Individualios mokinių 
pažangos stebėsenos 

sistemos taikymas

Individualios mokinių 
pažangos stebėsenos 

sistemos taikymas

Individualios mokinių 
pažangos stebėsenos 

sistemos taikymas

Socialinio emocinio 
ugdymo programos 
taikymas pamokose

Asmeninio projekto 
įgyvendinimas

Ne mažiau kaip 
20 proc. mokyklos 
mokinių padarys 

pažangą* iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

Ne mažiau kaip 
20 proc. mokyklos 
mokinių padarys 

pažangą* iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

Ne mažiau kaip 30 
proc. mokyklos 
mokinių padarys 

pažangą* iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

Ne mažiau kaip 
20 proc. mokyklos 
mokinių padarys 

pažangą* iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

Pagalbos mokiniui 
sistemos trūkumas 

Pagalbos mokiniui 
sistemos trūkumas

Nepalanki 
mokymosi aplinka

Mokinių aukštesni 
mąstymo gebėjimai 

nepakankami

Skapiškio 
pagrindinė 
mokykla

Noriūnų J. Černiaus 
pagrindinė mokykla 

Antašavos 
pagrindinė mokykla-

daugiafunkcinis centras 
Subačiaus 
gimnazija

Ne mažiau kaip 20 proc. mokinių projekte 
dalyvaujančiose mokyklose pagerins pasieki-
mus (bent vieno ST rezultatai kils, kitų dalykų 
ST nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

Pr
oj

ek
to

 
da

ly
vi

ai
Pr

ob
le
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a

M
ok
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s 
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m
on
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* Pažanga – projekto rėmuose yra suprantama taip: 20 proc. mokinių bent vieno dalyko įvertinimo perėjimas į kitą pasiekimų lygmenį, 
kitų dalykų pasiekimų
lygmuo nežemės (kiekviena mokykla schemoje pateikia patikslintą pažangos apibrėžimą pagal savo situaciją ir pasirinktas priemones).
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KOKYBĖS 
SIEKIS VEDA 
Į POKYČIUS

Įprasta teigti, kad kokybė – švietimu suinteresuotų grupių susitarimai ir kad pamatavus tų susi- 
tarimų tikslų pasiekimo laipsnį galima skelbti nuosprendį – kokybiška ar ne. Ne? Tai imkimės 
pokyčių, nes kokybė – tai, tikėtina, kažkas geriau nei yra dabar, vadinasi, reikia pokyčių! 
Būtent tokios – naujos kokybės sukūrimo – paskatos atvedė į Kupiškio rajono savivaldybės 
mokyklas projektą „Iniciatyva savivaldybėms“. Interesas – pirmiausia kiekybinių kokybės rodiklių 
– mokinių akademinių pasiekimų – gerėjimas. Panašu, kad tikėtasi greito kiekybinio šuolio į 
aukštesnę kokybės pakopą. Tačiau iškelti esminiai sąlygų klausimai – ar kompensuojame moky-
mosi aplinkos namuose trūkumus; ar gebame ir norime mokinius motyvuoti ir mokyti mokytis; ar 
teikiame tinkamą socialinę ir pedagoginę pagalbą. Taigi nesikeičiant nuostatų ir procesų kokybei 
vargiai rasis kiekybinių rezultatų kokybė. Gražu, bet naivoka tikėtis staigaus augimo. Beje, prisi-
mintinas ir teoretikų įvardijamas kokybės bruožas: kokybė esanti kontekstuali.
 
Taigi, be NMPP, PUPP ar PISA testų rezultatų, šio projekto Kupiškio mokyklose kokybės požymių 
pokyčiais tektų pripažinti pastaruosius įvardijančias ištarmes: vaikai išmoko valgydami naudotis 
peiliu ir šakute; vaikai tapo laisvesni – pradėjo diskutuoti; vaikas po ilgokos pertraukos vėl pradėjo 
mokyklą lankyti išbūdamas joje valandą, o dabar jau išbūna visą dieną... Tik tiek pokyčių siekiant 
kokybės? O ne! Jų čia apstu, kiekybinių – taip pat. Tačiau ką patiria ir kaip jaučiasi proceso dalyviai 
– labai svarbūs vertybiniai kokybės rodikliai. Juolab kad be kiekybe išreikštų kokybės susitarimų 
turime ir vertybinį kokybės susitarimų susitarimą – Geros mokyklos koncepciją – joje aptartą as-
menybės ūgtį, į kurią eiti daliai šio konteksto vaikų tenka pradėti nuo mažutėlio žingsnio. Bet jis irgi 
pokytis, drauge – žingsnis į kokybę.
Tai, ką matome projekto vyksmo pokyčių stadijose, formaliai visiškai adekvatu teoretikų (pvz., M. 
Fullano) nusakomoms kaitos proceso fazėms. Žinoma, procesų turinys kiekvienu atveju kitoks. Jei 
iniciatyva dėl pokyčių būtinybės, siekiant gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, būtų kilusi pači-
ose mokyklų bendruomenėse, tikėtina, būtų išryškėję kiti aspektai. Kokie jie dabar – mėginame 
įskaityti iš pačių projekto dalyvių teiktų vertinimų (schema toliau).

Pagrindiniai projekto elementai, kurie pasiteisino:

Suvokimas, kad veikla 
prasminga tiek, kiek 
padeda tobulėti 
asmeniui ir teikia 
emocinį pasitenkinimą 
(mokinys, mokytojas, 
tėvas, bendruomenė).

Kiekybinis tikslas / 
rezultatas, siekiant 
kokybės įrodymų.

Horizontali projekto 
veikla – vietos ir 
mokyklos bendruomenių 
sujungimas bendroms 
veikloms.

Projekto dinamiškumas 
ir prisitaikymas prie 
iškylančių ar besikei-
čiančių mokyklų poreikių 
(suvokiant, kad planavi-
mas svarbesnis negu 
pats planas).

Lygiavertis bendradar-
biavimas ir tinklaveika 
tarp įvairių švietimo 
lygmenų.

Rajono savivaldybės 
kaip savininko 
atsakomybės 
suvokimas sprendžiant 
rajono švietimo iššūkius.

Orientacija į grįžtamojo 
ryšio surinkimą ir 
rezultatų vertinimą.

Sinergija su 
kitomis 
iniciatyvomis 
(„eTwinning“, 
TAPK, „Erasmus 
+“, ESN studentai, 
Forumo teatras 
ir kt.).

Dviejų (ne daugiau) 
svarbiausių (laikantis 
suomiško principo 
„Mažiau yra daugiau“) 
ir didžiausią įtaką 
darančių priemonių 
iššūkiams spręsti 
pasirinkimas.

Atvirumas, komandinis 
darbas, laisvė rinktis, 
teisė abejoti, pagarba 
patirčiai – svarbios 
projekto vertybės.

Projekto vadybinis 
principas (stebėsenos 
grupė, koordinavimo 
komanda, ekspertas 
konkrečios mokyklos 
kuratorius mokyklų 
vidinės komandos 
priemonėms 
įgyvendinti).
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INICIJAVIMAS

REZULTATAI

ĮGYVENDINIMAS

INSTITUCIONALIZAVIMAS

Būdinga: priimami sprendimai dėl pokyčių, 
kuriami planai, vyksta parengiamasis dar-
bas. Pokyčiai inicijuoti iš išorės, taigi su-
prantamos mokyklų pedagogų reakcijos:
● Išgąstis, kad nuo šiol neliks ramybės – bus 
nuolatos stebimi.
● Skepticizmas – kas iš to išeis.
● Pageidavimas būti išgirstiems.
● Tikėjimas, kad mokyklų praktika turi keistis.
● Viltis nesėkmės atveju sulaukti paramos.

Rezultatai: esantys ir tikėtini:
● Proceso rezultatai matomi įgyvendinime – 
pradedama mėgautis, o ypač – institucionali-
zavimo fazėse.
● Kiekybiniai rezultatai – mokinių akademinių 
pasiekimų gerėjimas – tai, ko vardan ir buvo 
inicijuoti pokyčiai, tikėtina, ryškės laipsniškai, 
jei pasikeitę procesai – institucionalizuoti po-
kyčiai – išliks tvarūs.

Pokyčiai tampa norma:
● Veiklos vyksta natūraliai, lyg ir nebėra nerimo.
● Jie turi aiškią veiklos viziją – dirba nuosekliai, 
sutartinai.

Būdinga: siūlomos naujovės išbandomos 
praktiškai, iškart sprendžiant kylančias 
problemas, dalijamasi patirtimis. Peda-
gogų reakcijos keičiasi: pastebima reali 
nauda:
● Pasijunta svarbiais pokyčių iniciatorių part-
neriais.
● Pripažįsta atsiradusią trigubos pagalbos ga- 
limybę. 
● Tebeturi rūpesčių dėl mokytojo darbo 
aplinkos, pagalbos vaikams specialistų.
● Pripažįsta konsultacijų, mokymosi vertę.

Pradedama mėgautis:
● Iniciatorių komandos konstruktyvumu.
● Konsultacijų naudingumu.
● Pakitusia pamoka.
● Platėjančiu mokinių akiračiu, stiprėjančia mo-
tyvacija.
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KAIP MOKYTOJAI 
JAUTĖSI POKYČIŲ 
PROCESE

PALAIKYMAS: „Manyčiau, kad projektas atsirado pačiu laiku ir yra labai naudingas praktiniu 
atžvilgiu. Informacijos tikrai pakanka, veikla įvairi, planinga ir nuosekli.“

BAIMĖ: „Tikimės palaikymo, padrąsinimo, jei kas nepavyktų.“

KONSTRUKTYVI KRITIKA / JAUTRUMAS: „Tikiuosi, kad atsakingi atstovai geriau patys įsigilins 
į projektą ir labiausiai supras jo trūkumus bei teiks paramą mokytojams, supras, kad ne pažymių 
prirašymas, o mokinių žinios yra svarbiausia. Žaisti mokame visi, o pasiekti rezultatą jau reikia ne 
žaidimų, o darbo. Manau, kad kas tinka vienai mokyklai, gal nėra priimtina kitai ir vienodų stan-
dartų negalėtų būti, juk nėra ir mokinių vienodų. Reikia įsiklausyti į mokytojų išsakomas pastabas, 
manau, tada bus ir geriau susikalbėti.“

SKEPTICIZMAS: „Nebuvo susitikimų su mokyklų, kuriose jau keletą metų buvo pritaikytos pro-
jekto idėjos, darbuotojais. Geras idėjas, tik patikrinus jų veiksmingumą, galima teikti platesnei 
bendruomenei.“

PALAIKYMAS: „Su ŠMPF bendravimas dalykiškas ir kolegialus. Su mumis nuolat tariamasi, in-
formuojama apie galimybes dalyvauti kvalifikacijos seminaruose užsienyje, skatinama kuo daugiau 
įgyvendinti inovatyvių idėjų.“

BENDRADARBIAVIMAS: „Iškylančius klausimus išsiaiškiname bendraudami su konsultantu, ki-
tomis projekte dalyvaujančiomis mokyklomis ar kreipdamiesi į rajono Kultūros, švietimo ir sporto 
skyriaus specialistus.“

ABEJONĖS: „Vedant mokytoją į šiuolaikiškas veiklas, turėtų būti ir šiuolaikiška darbo aplinka. 
Deja, kabinete neveikia internetas. Todėl norint pildyti žurnalą, ruoštis pamokoms, tenka ieškotis 
kitos darbo vietos, turėti tinkamai IT aprūpintą darbo vietą namie. Nes prie kompiuterio, kopijavi-
mo aparato mokytojų kambaryje susidaro eilė. O kai tvarkaraštyje „langai“, IT kabinetas gali būti 
ir užimtas. Mokytojui, dirbančiam pagal nurodomą metodiką, tenka kurti ir mokomąją medžiagą 
kiekvienai pamokai. Tai atima daug laiko, kurį skirčiau kūrybai, šeimai ar poilsiui. Sugaištas laikas 
nėra niekaip atlyginamas.“

PASITIKĖJIMAS: „Norėtume daugiau pasitikėjimo, pagalbos gauname.“

POŽIŪRIO PASIKEITIMAS: „Kadangi projektas labai atsakingas ir žadantis mokinių mokymo-
si pažangos rezultatus, norėtume išskirtinio dėmesio, kuris siejamas ir su finansais. Mums labai 
reikalingas mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo pedagogo etatas, kad būtų teikiama pagalba mo- 
kiniams, nespėjantiems išmokti per pamoką kartu su kitais mokiniais ar turintiems emocijų, elgesio 
sutrikimų, todėl negalintiems patirti sėkmės.“

NAUDA: „Mokykloje įsirengėme „švieslentę“, kurioje žymimės svarbiausias veiklas, gavome pata-
rimų, kurie naudingi organizuojant veiklas su mokyklos bendruomene.“

ĮKVĖPIMAS: „Labai naudingos buvo Kūrybinės dirbtuvės išgryninant pamokos bruožus, do-
kumentų nagrinėjimas. Labai malonu ir naudinga konsultuotis individualiai. Malonu, kad visada 
pastebimos pastangos, įsigilinama į situaciją. Šaunu, kad turėjome galimybę pasidalyti patirtimi su 
mokyklomis, kurios įgyvendina priemonę: vaiko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas. 
Net neabejoju, kad man tai profesinio tobulėjimo lobynas.“

PAGALBA: „Naudingos buvo konsultacijos apie rašymo ir teksto kūrimo metodus bei darbo su 
mokiniais, turinčiais drausmės problemų, patarimai.“

STADIJA „Į MUS ŽIŪRI PER DIDINAMĄJĮ STIKLĄ“

STADIJA „PASTEBĖJOME REALIĄ NAUDĄ“
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INTENSYVUMAS: „Projektas „gyvas“, neleidžia prisnūsti.“

NUOSEKLUMAS: „Informacija buvo gaunama laiku, labai aiški, konkreti. Manyčiau, kad projekto 
komandos veikla yra nuosekli ir labai konstruktyvi, nieko keisti tikrai nereikėtų.“

NAUDA: „Daugiausiai naudos davė individualios konsultacijos.“

KOKYBĖ: „Visos veiklos buvo naudingos, davė daug naudos gerinant pamokos kokybę, moky-
mosi paradigmų plėtotę.“

BENRUOMENĖ: „Naudinga buvo išgirsti apie bendruomenių veiklas, jų ateitį.“

MOKSLO VERTĖ: „Studentų veiklos 100 proc. pateisino visų lūkesčius. Ypač motyvuojančiai veikė 
studentų užsieniečių (indų, kipriečio) pasakojimai apie mokslo vertę jų kultūriniame pasaulyje.“

ŽINIOS IR GEBĖJIMAI: „Mokiniams patiko situacijų kūrimas pagal Forumo teatro metodiką, 
savigynos mokymas; labiausiai patiko, kai atvykdavo užsienio šalių atstovai, nes mokiniai stengėsi 
parodyti anglų kalbos žinias, pasitikrinti savo sugebėjimus.“

TAPO ĮPRASTA: „Dėmesio pakankamai, veiklos jau vyksta natūraliai.“

SAVARANKIŠKUMAS: „Kol kas jokios pagalbos, susijusios su projektu, nereikia. Dėmesio ir 
rūpesčio tikrai pakanka. Ačiū už tai.“

AIŠKI VIZIJA: „Mokyklai aiški darbo vizija, dirbame sutartinai, iškilus neaiškumų kreipsimės į 
Kupiškio r. Švietimo skyrių.“

NUOSEKLUMAS: „Kadangi turime veiklos viziją, dirbame nuosekliai, todėl šiuo metu pagalbos 
nereikia.“

ATSAKOMYBĖ: „Jei atvirai, tai mums pagalbos nereikia. O palaikymą turime.“

STADIJA „PRADĖJOME MĖGAUTIS“

STADIJA „TAPO NORMA“

O KAS TOLIAU?.... STADIJA...... 
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BENDRUOMENĖS 
VAIDMUO POKYČIUS 
NAUDOJANT KOKYBEI GERINTI

Mokyklos bendruomenė ir vietos bendruomenė, 
kurios neatskiriama dalis, o dažnai ir telkianti vieta yra mokykla, labai svarbi pokyčiams. 
Pirmiausia dėl to, kad mokyklos ir vietos bendruomenė 
yra šių pokyčių kontekstas. 

Sunkumai bei iššūkiai, patiriami mokinių, mokytojų ir tėvų, „gimsta“ ne tik mokykloje, o gerokai 
platesniame bendruomenės lauke – priklauso būtent nuo susiklosčiusių bendruomenės žmonių 
įpročių, siekių, socialinės ir ekonominės padėties ir dar daugelio kitų kintamųjų. Žvelgiant į situaciją:

Projekte mokyklos, susidurdamos su skirtingais supančių bendruomenių iššūkiais – susiskaldy-
mu, silpna žmonių iniciatyva, silpnais ir nutrūkusiais ryšiais tarp atskirų žmonių grupių ir organ-
izacijų, šeimų palaikymo iššūkiais, rinkosi savitus vaidmenis bendruomeniniam potencialui auginti. 
Nuo dėmesio šeimoms ir tėvų bei vaikų gebėjimų stiprinimo ir santykių gerinimo, iniciatyvos sti-
prinimo (Antašavos mokykla – daugiafunkcis centras, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla) 
platesnės kultūrinės veiklos, bendruomenės žmonių įtraukimo į mokymo procesus link (Skapiškio 
ir Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, Subačiaus gimnazija). Šis bendruomeninis 
kontekstas iš esmės ir daro įtaką priežasčiai, dėl kurios mokykla ir vietos bendruomenė yra esmin-
iai elementai, skatinantys pokyčius, atsirasti. O mokyklų pastangos pokyčių link ir yra iniciatyva.

Iniciatyva, kylanti iš mokyklos ar vietos bendruomenės, bent potencialiai yra šių 
pokyčių variklis. 

Siekiant, kad pokyčiai bendruomenėje taptų ilgalaikiai, būtinas realus bendruomenės indėlis, re-
alios mokyklos bendruomenės ir vietos žmonių pastangos, pagrįstos suvoktais siekiais ir tinkama 
analize. Pokyčiai turi būti ne žmonėms, o pačių žmonių. Bendruomenėje visuomet (nepriklausomai 
nuo jos būklės) slypi potencialas, jis ne visuomet pažadinamas ir panaudojamas. Ir galiausiai dėl 
to, kad mokyklos bei vietos bendruomenė yra tokių 
pokyčių partneris. 

Gyva bendruomenė įvertina švietimo sunkumų „kainą“ ir imasi atsakomybės už šią riziką, o ne 
pasyviai stebi, kaip ateis „gelbėtojas“. Tokiam bendruomenės aktyvumui reikalingos kryptingos 
pastangos – švietimas, kritinės sąmonės ugdymas, kantrus tarimasis ir derinimasis, planavimas ir 
galiausiai aktyvaus bendruomenės narių dalyvavimo stiprinimas.

Mokyklos bendruomenės ir ypač iniciatyviausios mokyklos bendruomenės dalies svarba pastebint, 
identifikuojant, stiprinant ir galiausiai panaudojant bendruomenės išteklius yra lemiama.

Ar ir kokiu būdu 
bendruomenė 
kompensuoja 

mokymosi 
aplinkos 

trūkumus?

Ar ir kokiu būdu 
bendruomenė 
teikia socialinę 
ir pedagoginę 

pagalbą?

Ar ir kokiu 
būdu bendruomenė 

prisiima atsakomybę 
už mokyklų 

ateitį?
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Ypač, jei pradinė bendruomenės padėtis prasta – žmonių ryšiai suardyti, savarankiškumas ir ben-
dra atsakomybė silpna, iniciatyvos beveik nėra. Tokioje situacijoje dažnai nuleidžiamos rankos 
ir konstatuojama, kad „nieko čia nebus“ taip stiprinant klaidingą įsivaizdavimą, kad išteklių ben-
druomenėje nėra. Tačiau tinkamai nutaikytos (į pastebėtas galimybes bendruomenėje, kad ir retas 
iniciatyvas, smalsumą ir pan.) pastangos visuome „pažadina“ ir „užaugina“ bendruomenės 
indėlį, kuris savo ruožtu lemia pokyčių, ypač kokybinių švietimo pokyčių ilgalaikiškumą.
 
Kupiškio rajono atveju – be kryptingo, kantraus 
darbo su tėvais bei platesne socialine aplinka (aktyviais bendruomenių 
žmonėmis, kaimynais ir pan.) nemaža dalis mokyklos įgyvendintų pokyčių būtų labai trapūs ir 
trumpalaikiai. Taip pat ir be platesnio kitų organizacijų, formalių bei neformalių, dalyvavimo tariantis 
apie švietimo ateitį kartu su mokyklos bendruomene dalis pokyčių būtų apskritai neįmanomi. 
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ŠEPETOS ALMOS 
ADAMKIENĖS PAGRINDINĖ 
MOKYKLA

„Kai lietuvių kalbos mokytoja pasiūlė įvertinti projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ veiklų įgyvendinimą mokykloje, iš karto 
sutikau, nes tikrai turiu ką pasakyti. Projektas „Iniciatyva savivaldybėms“ davė savo vaisių. Įgyvendindami projektą sužino-
jome, kas yra Forumo teatras, iš mokykloje viešėjusių ir mus mokiusių užsieniečių studentų sužinojome apie 
kitų šalių kultūrą, papročius, karjeros planavimo galimybes. Esant poreikiui, ne tik mus, mokinius, bet ir mūsų 
tėvus, konsultavo mokyklos ekspertas dr. Tomas Lagūnavičius. 

Mūsų mokyklos projekto pagrindinis tikslas buvo pagerinti skaitymo pasiekimus ir taip pasiekti geresnių moky-
mosi rezultatų, todėl papasakosiu, kaip mums sekėsi. Anksčiau mokykloje, norėdami išmokti visą pamokos medžiagą, 
turėdavome daug skaityti „sausos medžiagos“ (teorijos), na, kuri mano akimis, nebuvo naudinga. Mums, mokiniams, per 
kai kurias pamokas nelikdavo laiko atlikti pratybų sąsiuvinio užduotims ar klausimams iš vadovėlių, todėl per 
kelias pamokas susikraudavo nemažas namų darbų krūvis. Deja, ne visi namuose mokosi ar gali, todėl daug vaikų 
gaudavo prastus pažymius vien todėl, jog neatlikdavo namų darbų ar tingėdavo skaityti visą temą tam, kad 
išmoktų. 
 
Vos atsiradus šiam projektui mūsų mokykloje, viskas pasikeitė. Aišku, pradžioje, kaip ir į kiekvienus pokyčius, žiūrėjome 
atsargiai. Mes visai nenorėjome priimti šios naujos sistemos. Mokytojoms taip pat atsirado papildomo darbo, todėl 
projekto metodus taikė ne visos mokytojos. Po keleto mėnesių daugelis mokinių suprato, kad ši nauja sistema veikia. 
Palengvėjo pamokų krūvis, pradėjome greičiau įsisavinti medžiagą, taip pat išmokome konspektuoti. Daugelio 
mokinių pagerėjo pažymiai – mokiniams ruošiantis kontroliniam darbui užtenka perskaityti sutrauktą pamokos medžiagą. 

Asmeniškai man pagal naujus metodus mokytis labiausiai patiko lietuvių ir anglų kalbų. Šių dalykų mokytojos naujus 
metodus pamokose taikė nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios. Ir tai davė vaisių. Anglų kalbos pamokoje vai-
kai lengviau atsiskaito žodžius, jiems jų netenka mokytis namuose. Viską spėjame atlikti per pamoką, todėl lieka mažiau 
namų darbų. Taip pat pastebėjau, jog mano klasėje daugelis mokinių pradėjo gauti geresnius pažymius, jie pradėjo su-
prasti tai, ko mokosi. 

Lietuvių kalbos pamokose spėjame daug medžiagos įsisavinti per pamoką. Dažnai mokytoja per literatūros pamokas 
išdalina lapus, dar kitaip vadinamus „eglute“, kuomet prie teksto klausimų yra šakos, kuriose įrašome mums reikalingą 
informaciją. Taip dirbdami skaitome tekstą ir taip pat išrenkame pagrindinius aspektus. Todėl nieko neprarandame. Taip 
pat beveik kiekvieną lietuvių kalbos pamoką rašome pastraipas. Mums, 10-okams, tai iš tiesų labai svarbu, nes vyresnėse 
klasėse tai reikia mokėti ir tai padeda rašiniuose. Pastraipos pradedamos žodžiais „trumpai tariant“; „kalbant apie“ ir toliau 
tęsiama „pirma“; „antra“; „trečia“ ir t. t., užbaigiama su „galų gale“. Taip aprašome visą pamokoje išmoktą medžiagą, t. 
y. ją dar kartą pakartojame, susisteminame. Toks pastraipos rašymas padeda mokiniams, kuriems sunkiai sekasi rašyti, 
kurie sunkiai reiškia mintis. Pastebėjau, jog aš pati pradėjau naudoti šį pastraipos fragmentą ne tik lietuvių kalbos, bet ir 
kitose pamokose. 

Ką mums davė šis projektas? 
• Lavinama atmintis, kadangi reikia išmokti pamokos medžiagą ir ją atsiskaityti. 
• Išmokome konspektuoti. Tai galėsime panaudoti ir ateityje. 
• Pagerėjo mokinių rezultatai. 
• Sumažėjo pamokų / namų darbų krūvis. 
• Per pamokas dažnai tekdavo dirbti porose, todėl tai mus išmokė bendruomeniškumo, komunikabilumo ir atsakomybės 
ne tik už save, bet ir už draugą. 
• Tvirčiau jautėmės per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. 
Ir tai įvyko! Projektas pasiteisino! Gavau aukščiausią įvertinimą iš anglų kalbos ir dešimtuką iš lietuvių kalbos ir 
literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo. Žinau, kad „išmoktas pamokas“ galėsiu taikyti ir gimnazijoje“.

Viltė Bieleckaitė, 10 kl. mokinė
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NUO IEŠKOJIMŲ IKI SPRENDIMŲ...

Vaikai mokykloje išmoksta skaityti, tačiau ne visi geba gerai suprasti, ką skaito, arba net nesuvokia, kad teksto nesupran-
ta. Todėl mokiniams reikia ir strategijų, ir mokymo(si) metodų, leidžiančių ne tik sklandžiai skaityti tekstus, bet juos puikiai 
ar pakankamai gerai suprasti. Atitinkamų dalykų užduotis įmanoma gerai išspręsti tuomet, kai suvokiama jų kalba. Ir tai 
ne vien kalbos mokytojo problema, o visų mokytojų dalykininkų rūpestis. Kad skaitymo ir suvokimo kompetencija yra tam 
tikra problema mokykloje, parodė 2015 m. ir 2016 m. NMPP rezultatų analizė. 

Mokykla, matydama, kad SKAITYMO IR TEKSTO SUPRATIMO ĮGŪDŽIAI yra kertiniai, trukdantys mokiniams pasiekti 
geresnių mokymosi rezultatų, susikoncentravo į šią problematiką ir kartu su projekto ekspertais bandė ieškoti būdų, 
nukreiptų į mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių tobulinimą. Schemoje toliau pavaizduotos visos problemai 
išspręsti siūlytos veiklos:

Pagerinti mokymosi rezultatyvumą, 
mokant mokinius struktūrizuoti informaciją 

ir ją komponuoti

Pamokose

Kitose pamokose

Mokytojų kompetencijos

Lietuvių kalbos

Ne pamokose

Skaitymas balsu

Skaitymo stovyklėlėSavanorystė bibliotekoje

Darbas su tekstu ir šaltiniu

Seminarai

Teksto pasakojimas

Tėvų klasės tradicijos 
(skaito kartu su vaikais)

Konsultacinės valandos

Žodinių uždavinių kūrimas

Išmokimo metodų taikymas

Skaitymo konkursai

Skaitymo strategijos

Kūrybinių metodų taikymas

Olimpiados (proto mūšiai)„Ilga darbo diena mokykloje“

Aktyvūs mokymo metodai

Darbas poromis

Tarptautiniai projektai

Refleksija

Mokytojų pensininkų 
įtraukimas

Aplinkų skaitymui, erdvių 
knygoms, žurnalams 
talpinti išnaudojimas

Teksto suvokimas ir 
komponavimo užduotys

Lankymas namuose, 
pokalbiai apie skaitymą

Renginiai, orientuoti į 
skaitymo pasiekimų 

ugdymą (naktiniai 
skaitymai, filmų aptarimai)

Probleminių klausimų 
formulavimas

Rekomendacijų 
mokytojams parengimas

Bendradarbiavimas su 
pagalbos mokiniui 

specialistais

Kolegialus pamokų 
lankymas ir aptarimas

Mokytojams (tarpusavyje 
suderinus) pasirengti būtinų 

perskaityti knygų tekstų 
rinkinuką – jis tavo (mokinių, 

tėvų) telefone
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SVARBIAUSIŲ DVIEJŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS 

Atsižvelgdama į iškeltą problemą įgyvendindama projektą mokykla išskyrė dvi labiausiai mokinių, jų tėvų (globėjų) ir 
mokytojų lūkesčius atitinkančias priemones: 

• Aktyvius mokymus mokytojams apie ugdymo veiklų sistemas, metodikas ir technikas bei jų įgyvendinimą pamokose 
(vedė ekspertas dr. Tomas Lagūnavičius, remtasi eksperto sukurta „Postkognityvinio mokymo sistema“, kurios modelis 
pateiktas šiame leidinyje, dalyje „Apie pokyčius“). Postkognityvinio mokymo sistema sukurta 2012 m. Kuriant sistemą 
įtaką darė A. Ashamn ir C. Conway (1997), D. Lemov, E. Woolway ir K. Yezzi (2012) ir kitų autorių darbai. Sistema 
išdėstyta Tomo Lagūnavičiaus knygose: „35 išmokimo metodai – naujoji edukologija“ (2013), „Kaip išgyventi 21 amžiu-
je“ (2013), „Postkognityvinio mokymo sistema: kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas“ (2018) ir kt. 

• Veiklų, padedančių kiekvienam pasiekti individualią pažangą, plėtojimą („Pagalbos klasė“, skaitymo erdvių įrengimas, 
kiekvieno mokinio individualios pažangos matavimo lapai, kas mėnesį atliekama refleksija ir kt.).

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Sutelkėme dėmesį į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą. Moky-
tojai įvaldė naujas ugdymo veiklų sistemas, metodikas ir technikas, kurias kūrybiškai taikė 1–10 klasių mokiniams. Ek-
spertas ir mokyklos vadovai stebėjo pamokas, teikė mokytojams individualias konsultacijas. Į greitą išmokimą ir rezultatą 
orientuoti metodai ypač tiko ilgalaikes mokymosi nesėkmes patyrusiems ir mokymosi motyvaciją praradusiems mokin-
iams. Greitas pamokos tempas, nes per susitartą laiką turi išmokti atitinkamą medžiagos vienetų kiekį, dirbant poroje 
išmokyti draugą, pagal duotą šabloną sukurti kūrybinį tekstą, jį ištaisyti ir pakartoti buvusių pamokų medžiagą – nuo-
bodžiauti netenka. Bet pastangos atsiperka. Visos užduotys atliekamos per pamoką, mokinys gauna du ar tris pažymius 
į kaupiamąjį balą, neužduodami namų darbai, todėl jaučiamas emocinis pasitenkinimas.

Pagalba mokiniui. „Pagalbos klasė“ skirta emocinių sutrikimų ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mok-
iniams, kurie negali ar nespėja dirbti pamokoje kartu su bendraamžiais. Pagal sudarytą tvarkaraštį „Pagalbos klasėje“ 
dirba tuo metu laisvas bet kuris mokytojas. Į šią klasę ateidamas mokinys atsineša pamokos struktūruotą medžiagą ir 
kitas užduotis. „Pagalbos klasėje“ vienu metu gali mokytis keli skirtingų klasių mokiniai. Kadangi jie turi dalyko mokytojo 
paruoštą medžiagą, dirbančiam mokytojui nesunku pagelbėti, kad kiekvienas jų būtų įvertintas ir patirtų sėkmę.

ATVEJO ALGORITMAS

Ši dalis pristato mokyklos atvejo algoritmą, kuris atspindi veiksmų, nukreiptų į iškeltos problemos sprendimą, seką. To-
liau pateikto algoritmo struktūra panaudota visais projekte dalyvavusių mokyklų atvejais, numatant individualius iškeltos 
problemos kelius. Kiekvienas algoritmas pasižymi šiais pagrindiniais elementais:

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.
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Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla
(problema – skaitymo pasiekimai nepakankamai geri)

BENDRAS PROJEKTO 
TIKSLAS

MOKYKLOS TIKSLAS

PRIEMONĖ  1 PRIEMONĖ  2

Mokinių, projekte dalyvaujančiose mokyklose, dalis
pagerins pasiekimus (bent vieno NMPP rezultatai kils, kitų ST rezultatai 
nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Dalyvaudami projekte 28 proc. mokinių padarys 
pažangą* (metiniai vertinimai, standartizuotų testų
rezultatai, PUPP) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Teksto struktūravimo, išmokimo ir kūrybinių metodų 
taikymas pamokoje

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. išmokyti nuo 30 proc. iki 40 proc. 
mokinių teksto struktūravimo ir išmokimo metodų.
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo 45 proc. iki 
60 proc. pamokų medžiaga sustruktūruota ir per šias pamokas 
taikomi išmokimo metodai.
Įvertinimo būdas: testai, PUPP, stebėtų pamokų protokolai, 
mokytojų savianalizės lapai.
Įvertinimo periodiškumas: kas mėnesį, pusmetį, metų gale – 
mokytojai; kas mėnesį, pusmetį, metų gale – mokyklos adminis-
tracija su konsultantu; 2 kartus per metus (pasibaigus pirmajam 
pusmečiui ir metų gale) mokyklos komanda atsiskaitys steigėjui 
ir projekto vadovui už rezultatus. 

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. išmokyti nuo 40 proc. iki 55 proc. 
mokinių teksto struktūravimo, išmokimo ir kūrybinių metodų.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gruodžio 31 d. nuo 60 proc. iki 
100 proc. pamokų medžiaga sustruktūruota ir per šias pamokas 
taikomi išmokimo metodai.
Įvertinimo būdas: apklausa, stebėtų pamokų protokolai, moky-
tojų savianalizės lapai.
Įvertinimo periodiškumas: kas mėnesį, pusmetį , metų gale 
– mokytojai; kas mėnesį, pusmetį, metų gale – mokyklos admin-
istracija su konsultantu; 2 kartus per metus (pasibaigus pirmajam 
pusmečiui ir metų gale) mokyklos komanda atsiskaitys steigėjui ir 
projekto vadovui už rezultatus. 

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. išmokyti nuo 37 proc. iki 50 proc. mo-
kinių komponuoti mokomo dalyko medžiagą ir ją skaityti žodžiu 
ir atlikti raštu.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gruodžio 31 d. nuo 70 proc. 
iki 80 proc. per pamokas komponuojama medžiaga ir per šias 
pamokas taikomi skaitymo žodžiu metodai.
Įvertinimo būdas: apklausa, stebėtų pamokų protokolai, moky-
tojų savianalizės lapai.
Įvertinimo periodiškumas: kas mėnesį, pusmetį , metų gale 
– mokytojai; kas mėnesį, pusmetį, metų gale – mokyklos admin-
istracija su konsultantu; 2 kartus per metus (pasibaigus pirmajam 
pusmečiui ir metų gale) mokyklos komanda atsiskaitys steigėjui ir 
projekto vadovui už rezultatus. 

Dalyko medžiagos komponavimas ir skaitymo žodžiu 
metodų aktyvus taikymas pamokoje

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. išmokyti nuo 30 proc. iki 37 proc. mo-
kinių komponuoti mokomo dalyko medžiagą ir ją skaityti žodžiu ir 
atlikti raštu.
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo 50 proc. iki 70 
proc. per pamokas komponuojama medžiaga ir per šias pamokas 
taikomi skaitymo žodžiu metodai. 
Įvertinimo būdas: apklausa, stebėtų pamokų protokolai, moky-
tojų savianalizės lapai.
Įvertinimo periodiškumas: kas mėnesį, pusmetį, metų gale
– mokytojai; kas mėnesį, pusmetį, metų gale – mokyklos admin-
istracija su konsultantu; 2 kartus per metus (pasibaigus pirmajam 
pusmečiui ir metų gale) mokyklos komanda atsiskaitys steigėjui ir 
projekto vadovui už rezultatus. 
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Mokyklos žingsniai pokyčių link

20182016 2017

1. Mokyklos komandos ir išorės ekspertų susi-
tikimas. Švietimo politikos analizė. Problemos 
tyrimas, sprendimų kūrimas ir pasirinkimas.

2. „Namų darbai mokyklos bendruomenei“ – 
pagrindinės problemos identifikavimas.

3. Aktyvūs mokymai (seminarai) mokytojams. 
Iš viso – 21 (ekspertas dr. T. Lagūnavičius).

4. Dalykų mokytojų struktūruotų pamokos 
planų parengimas.

5. Konsultacinis pamokų stebėjimas (eksper-
tas dr. T. Lagūnavičius kartu su vadovais). Iš 
viso – 69 pamokos.

6. Naujų edukacinių erdvių kiekviename kabi-
nete įrengimas.

7. Du „eTwinning“ seminarai Armėnijoje ir 
Slovakijoje. Dalyvavo dvi mokytojos.

8. Mokymų sesijos patyčių tema pagal A. 
Boalio metodus. Forumo teatro veiklos.

9. Įgyvendinamų veiklų rezultatų apžvalga 
kartą per ketvirtį dalyvaujant ŠMPF, ŠMM 
atstovams, ekspertams ir mokyklų vadovams.

10. Rezultatų pokyčio aptarimas mokykloje 
(kas mėnesį)

11. Įvadiniai bendruomenių stiprinimo rengin-
iai. (Ekspertas – P. Godvadas)

1. Seminarai mokytojams – 8 (ekspertas dr. T. 
Lagūnavičius).

2. Teksto struktūravimo, išmokimo ir kūrybinių 
metodų gilinimas.
Dalyko medžiagos komponavimas ir skaitymo 
žodžiu metodų gilinimas.
Refleksija Metodikos grupėse (kas mėnesį).

3. Konsultacinis ir vertinamasis pamokų 
stebėjimas (ekspertas dr. T. Lagūnavičius kartu 
su vadovais). Iš viso –12 pamokų.

4. Gerosios patirties sklaida respublikinėje švi-
etimo įstaigų projektų parodoje – mini moky-
mai „Projektų mugė“. Lietuvių k. ir literatūros 
bei biologijos mokytojų pranešimas apie naujų 
ugdymo veiklų sistemų, metodikų ir technikų 
panaudojimo poveikį motyvacijai žadinti.

5. Seminaras mokyklos mokytojams ir kitam 
personalui. „Patyčios ir smurtas mokykloje: 
pagalba ir prevencija. Darbas su vaikais, 
turinčiais elgesio problemų“ (ekspertas, 
psichologas T. Lagūnavičius).

6. Individualios konsultacijos mokiniams. Iš 
viso – 15 (ekspertas dr. T. Lagūnavičius).

7. Individualios konsultacijos mamoms (ek-
spertas dr. T. Lagūnavičius). Iš viso – 3.

8. Individualios konsultacijos mokytojams. Iš 
viso – 12 (ekspertas dr. T. Lagūnavičius).

9. Projekto „Iniciatyva savivaldybei“ veiklų 
aptarimas kas ketvirtį. Aptarimo dalyviai – 
ŠMM, ŠMPF, Kupiškio r. savivaldybės atstovai 
ir mokyklos vadovai.

10. Rekomendacijų rengimas.

1. Aktyvūs mokymai (seminarai) mokytojams – 
27 (ekspertas dr. T. Lagūnavičius).

2. Konsultacinis ir vertinamasis pamokų 
stebėjimas (ekspertas dr. T. Lagūnavičius 
kartu su vadovais). Iš viso – 63 pamokos.

3. Įkurta visus metus veikianti „Pagalbos 
klasė“ – patyrusiems mokymosi nesėkmę.

4. Seminaras mokyklos mokytojams,
kaip sėkmingai parengti paraišką tarptau-
tiniams „eTwinning“ projektams (projekto 
koordinatorė I. Mažulė)

5. „eTwinning“ seminaras Ukrainoje. Dalyvavo 
viena mokytoja.

6. KTU studentų savanorių veiklos mokykloje 
– 4 kartai.

7. Individualios konsultacijos mokiniams 
(ekspertas dr. T. Lagūnavičius) – 42.

8. Individualios konsultacijos mamoms (ek-
spertas dr. T. Lagūnavičius) – 6.

9. Individualios konsultacijos mokytojams 
(ekspertas dr. T. Lagūnavičius) – 63.

10. Tėvų forumas, skirtas mokinių, tėvų, 
mokytojų bendradarbiavimui, įgyvendinant 
naujas mokymo metodikas ir veiklas (eksper-
tas, dr. T. Lagūnavičius).

11. Laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio 
stovykla - „Svajonių vasara su knyga“ (20 
mokinių).

12. Gerosios patirties sklaida lietuvių k. ir 
literatūros mokytojams. Mokyklos lietuvių k. ir 
literatūros mokytojos pranešimas respublik-
inėje konferencijoje apie naujas ugdymo veiklų 
sistemas, metodikas ir technikas.

13. Mokymai mokytojams bei mokyklų 
administracijai apie mokyklos bei vietos ben-
druomenės stiprinimo pagrindinius principus, 
metodus ir kelis pasirinktus įrankius (ekspertas 
P. Godvadas). 

14. Konsultacijos skirtos palaikyti pasirinktas 
tęstines bendruomenės plėtojimo iniciatyvas 
kaimynystės bendruomenėje (ekspertas P. 
Godvadas).

15. Gerosios patirties sklaida rajono tech-
nologijų mokytojams. Mokyklos technologijų 
mokytojos pranešimas apie naujas ugdymo 
veiklų sistemas, metodikas ir technikas ir jų 
taikymą technologijų pamokose.

16. Projekto „Iniciatyva savivaldybei“ veiklų 
aptarimas kas ketvirtį. Aptarimo dalyviai – 
ŠMM, ŠMPF, Kupiškio r. savivaldybės atstovai 
ir mokyklos vadovai.

Eksperto dr. Tomo Lagūnavičiaus komentaras: „Didžiausią teigiamą įtaką pokyčiams padarė mokyklos vadovai, kurie kartu su mokytojais 
aiškiai apsisprendė, kokias naujas metodikas norėtų įdiegti. Diegdami postkognityvinio mokymosi sistemą, mokytojai labai atkakliai ir tiksliai 
bandė įvaldyti išmokimo, teksto struktūravimo, darbo porose, kaupiamojo vertinimo pamokoje, kūrybos ir kitus metodus. Sisteminis šių metodų 
taikymas, o, svarbiausia, vadovų, kitų mokytojų, eksperto pamokų stebėjimas, o po to aptarimas pamokų stipriųjų ir tobulintinų dalių duoda 
galimybę mokytojui sėkmingai tobulėti. 
Nepakanka įdiegti naują postkognityvinio mokymo sistemą – ją reikia nuolat tobulinti, mokytojui teikiant reikiamą pagalbą. Pagalbą turi teikti 
vadovai ir ekspertai.“ 
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Šarūnas (8 klasės mokinys): „Maniau, kad niekados neišmok-
siu parašyti rašinio. Kai prasidėdavo pamoka, galvoje būdavo 
tikra minčių raizgalynė. Lietuvių mokytoja mus kantriai mokė 
pagrindinių dalykų, mokėmės struktūruoti tekstą, rašyti pagal 
šablonus, kurti, interpretuoti. Kartais mūsų darbą stebėdavo di-
rektorė su ekspertu T. Lagūnavičiumi. Mums buvo labai smagu 
sulaukti jų pagyrimo.“

Linos (2 klasės mokinio mamos) mintys: „Vaiko elgesys 
pasikeitė į gerąją pusę – nori eiti į mokyklą, labai stengiasi mokyt-
is, nori skaityti ir rašyti. Vaikas pasidarė drąsesnis, džiaugiasi man, 
kad mokosi rodydamas rankytėmis ir taip viską įsimena. Džiaugi-
uosi, kad mokytoja išmokė rašyti tekstą pagal šabloną, Klaudijui 
tai labai patinka, net, nors neužduota namų darbų, pats rašo ir 
giriasi, kad jam sekasi.“

Mokytoja Vaida: „Per pamokas labai pasiteisino išmokimo 
metodų naudojimas. Mokiniai greičiau ir lengviau išmoksta nau-
ją pamokos medžiagą ir ją pakartoja. Labai noriai dirba porose. 
Struktūruota pamokos medžiaga padeda lengviau suprasti ir įsi-
savinti tekstą. Pagerėjo mokinių motyvacija ir mokymo(si) rezul-
tatai. Visi mokiniai patiria mokymosi džiaugsmą.“

Mokytoja Laima: „Man, kaip užsienio kalbų mokytojai, išmokimo 
metodai padėjo mokinius motyvuoti, skatino domėtis dalyku. La-
bai pasiteisino vertinimas (3 kartus per pamoką). Mokiniai stengė-
si atlikti struktūravimo užduotis, gauti geresnius įvertinimus. Taip 
pat išmoko dirbti poromis, mokyti vienas kitą ir būti atsakingam 
už abiejų grupės narių išmokimo lygį. Labai būna džiugu, kai mo-
kiniai per 15 minučių išmoksta 10–15 naujų žodžių, jų pagrindu 
kuria tekstą. Visi mokiniai pasiekė geresnių rezultatų, ypač sekėsi 
specialiųjų poreikių mokiniams.“

Mokytoja Ramutė: „Daug darbo mokytojui namuose ruošiant 
schemas ir struktūruojant medžiagą, tačiau pamokoje mokytojas 
– konsultantas, padėjėjas, visa mokymosi ir išmokimo atsakomy-
bė perkeliama mokiniui. Mokinys atsakingas ne tik už save, bet ir 
už draugą. Jokios prievartos – poros draugą mokinys pasirenka 
pats. Kiekvienas mokinys gerai jaučiasi, nes patiria sėkmę. Ypat-
ingai mokinių motyvaciją skatina vertinimas du ar tris kartus per 
pamoką. Recenzijų rašymas moko gerbti draugų idėjas, skatina 
savarankišką požiūrį, mokomasi tą požiūrį apginti.“

10 klasės mokinio Alano atsiliepimas: „Man neapsakomai dži-
ugu, kad padariau tokią pažangą, mokydamasis anglų k. Mokyk-
loje, kurioje mokiausi prieš čia atvykdamas, bijojau per pamoką 
net „prasižioti“, ką jau bekalbėti, kad rašyčiau! Anglų k. moky-
toja mus mokė kitaip, ypač patiko metodas „Kreida – lenta“, kai 
išmokdavome per pamokas naujus žodžius, po to juos rasdavome 
tekste, tekstą sustruktūruodavome, o paskui rašydavome pagal 
šabloną pastraipą. Įsivaizduokit, nepatikėsite – taip mokantis, gal-
ima išmokti parašyti rašinį! Be to, anglų k. man pradėjo patikti, aš 
mokiausi ir puikiai išlaikiau anglų k. patikrą.“ 

PATIRČIŲ ILIUSTRACIJOS

1. Mokytojai patys mokosi dirbti 
pagal naujuosius metodus 2. Mokytojai moko mokinius

Eksperto dr. Tomo Lagūnavičiaus komentaras: „Greitas ir tikslus pagrindinių žinių ir rašymo struktūrų išmokimas padeda mokiniams ir 
mokytojams pasijusti kompetentingais ir efektyviais. Tai stiprina motyvaciją mokytis toliau. Svarbiausia, negaištamas laikas ilgiems aiškinimams 
ir pasakojimams. Mokinys negali suprastai tai, ko nežino. Todėl pirmiausia reikia išmokti, o tada suprasti. Išmokti galima naudojant daugiau 
negu 100 išmokimo metodų per pirmas 5–15 pamokos minučių. Išmokimo metodai padeda išmokti mokomąją medžiagą lengvai, jos „neka-
lant“. Įsisavinus pradines žinias, likusią pamokos dalį galima skirti analitiniam, sintetiniam, kritiniam ir kūrybiniam mąstymui lavinti, naudojant 
įvairius postkognityvinio mokymo sistemos metodus.
Toliau verta būtų pagalvoti apie 3 lygių užduočių mokymo sistemą motyvuotiems mokiniams, kurie nori prisiimti atsakomybę už savo mokymosi 
rezultatus. Šios mokymosi sistemos esmę sudaro tai, kad mokytojas kiekvienai pamokai paruošia 3 lygių užduotis: vienos gali būti vertinamos 
iki 6 balų, antros – iki 8, trečios – iki 10 balų. Mokinys kiekvieną pamoką renkasi pagal savo pasirengimo lygį tam tikro lygio užduotį. Jei jis ją 
sėkmingai išsprendė, jis gali imti aukštesnio lygio užduotį. Svarbiausia, kad nors vieno lygio užduotis būtų išspręsta per pamoką. Tokioje moky-
mo sistemoje mokinys prisiima atsakomybę už savo pretenzijų lygį ir mokymosi efektyvumą.
Kitas svarbus aspektas – mokinys gali kaupti savo pasiektų rezultatų portfelį. Pasiekimų portfelis gali būti suskirstytas į įvairius skyrius, pvz., 
bendrosios kompetencijos, papildomos kompetencijos, akademinės kompetencijos, lyderystės kompetencijos, kūrybos kompetencijos ir t. 
t. Galima orientuotis ir į bendrųjų gebėjimų vertinimo sistemą ir suskirstyti portfelį į 5 dalis: akademiniai pasiekimai, informacinis raštingumas, 
savivaldis mokymasis, bendradarbiavimas ir komunikavimas, kūrybiškumas ir inovatyvumas. Abu būdai yra efektyvūs, svarbiausia, kad būtų 
argumentuoti įrodymai, kad buvo pasiekti rezultatai: sertifikatai, apdovanojimai, kompetencijos įvertinimo diplomai ir t. t. Ši sistema moksleiv-
iams suteikia pasitikėjimo savimi, nes pasiekti rezultatai ir įrodymai patvirtina jų kompetencijų lygį.“
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Ugdymo veiklų metodikų ir technikų įgyvendinimo pamokose intensyvumas grindžiamas asmeninės pažangos rodikliais. 
Pagal naujuosius metodus 2016–2018 m. m. nuolat pamokas vedė viena (iš dviejų) pradinių klasių, anglų kalbos, biologi-
jos ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojos. Noriai pamokoje dirbo beveik 70 procentų mokinių. 
Rezultatai, kuriais šiandien galime pasidžiaugti, yra tokie: 

Per trejus metus į kitas ugdymo įstaigas išėjo 4 mokiniai, teigdami, kad jiems nepatinka mokytis pagal naujuosius meto-
dus. Tai natūralus procesas, kadangi mokinių „nubyrėjimas“ įgyvendinant naujoves stebimas ir kitose šalyse, ypač po 
orientacinio laikotarpio. Pavyzdžiui, įgyvendinant produktyvųjį mokymą, Saksonijos mokyklose 2012–2013 m. m. iš 128 
mokinių po orientacinio laikotarpio liko 113, o po dvejų metų – 86 mokiniai (Hacker, Langer, Seeman, 2013). 
Pateikti rezultatai rodo, kad pasirinktos priemonės yra veiksmingos mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų. Panaudo-
jus ankstesniuose skyriuose aprašytas metodikas vaikai patyrė mokymosi sėkmę, kuri turės įtakos jų pasitikėjimo savimi 
sustiprinimui, tolimesniam mokymosi kelio ir karjeros projektavimui.
Profesiniai pokyčiai. Pasibaigus trejų metų mokymosi naujų ugdymo veiklų sistemų, metodikų ir technikų diegimo 
etapui, dvi mokytojos pasiryžo tapti mokytojomis metodininkėmis ir dalytis gerąja patirtimi su kitais. Mokytojos 
įvardijo, kad tokiems pokyčiams jas paskatino būtent projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ veiklos. 
Šis procesas mokytojų siejamas su: 1) asmenybiniais pokyčiais (per trejus metus išugdytos tokios savybės, kaip pasitikė-
jimas, rizikos valdymas, drąsa); 2) naujomis kompetencijomis; 3) patobulintais anglų kalbos gebėjimais.

KAS PASIKEITĖ?
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Eksperto dr. Tomo Lagūnavičiaus komentaras: „Postkognityvinio mokymo sistema greitai pagerina mokymosi rezultatus, ir šis pagerėjimas 
išlieka ilgą laiką. Ji ypač efektyvi mokiniams, kurie turi žemesnius ir vidutinius pasiekimo rodiklius. Pirminis postkognityvinio mokymo sistemos 
įvaldymas mokykloje įvyksta per pirmuosius tris mėnesius. Pradžioje mokytojams reikia įdėti pakankamai daug pastangų medžiagai struktūruo-
ti, patiems mokytis išmokimo, kūrybos metodų. Taip pat reikia išmokti kitaip organizuoti veiklas pamokoje. Tačiau, praėjus pirmam sistemos 
adaptavimosi etapui, mokytojams vis mažiau reikia pastangų, palaikant postkognityvinio mokymo sistemą. Nes jis jau turi parengtą struktūruotą 
medžiagą, kurią jis sistemiškai tobulina, atsižvelgdamas į pokyčius švietimo politikoje ir pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose. O 
svarbiausia, mokiniai prisitaiko prie jos, tai didina jų motyvaciją, nes jie patiria sėkmę net keletą kartų kiekvienoje pamokoje. Mokiniai išmoksta 
„įveikti“ mokymosi užduotis, tikslingai naudodami išmokimo, teksto rašymo šablonus, kūrybos ir kitus metodus.“

APIE POKYČIUS...

Mokinys: „Mokytoja, galėtume taip mokytis kiekvieną pamoką, nes taip daug lengviau ir aiškiau.“
Mokytojas: „Iš pradžių maniau, kad nesąmonė, kad aš pati niekados neišmoksiu, bet dabar supratau, kad kitaip dirbti 
nebegalėčiau.“
Mokyklos vadovas: „Džiaugiuosi dėl mokytojų, kurie ryžosi dirbti kitaip, ir jų mokinių pasiekti rezultatai parodo, kad buvo 
verta!“
Kupiškio rajono savivaldybė: „Tai pirmoji mokykla, greičiausiai pradėjusi iš projekto „imti“ ir daryti. Pasirinkusi mokyk-
los poreikius labiausiai atitinkančias veiklos formas, ėmė kruopščiai ir atsakingai veikti. Pokyčiams institucijoje atsirasti 
ir veiklų tvarumui išlaikyti labai svarbi vadovo lyderystė – gebėjimas paskatinti, palaikyti, valdyti situaciją ir įtikėti tuo, kas 
daroma.“
„Mokyklos ugdymo sėkmė pirmiausia priklauso nuo mokytojo tobulėjimo, nuo mokytojo noro keistis, ieškojimo, kaip, 
kokiais būdais, metodais ugdyti mokinius, kad jie pasiektų individualią pažangą.“

Postkognityvinio mokymo sistema (Tomas Lagūnavičius, 2015)

1. Naujos medžiagos išmokimas naudojant išmokimo metodus

2. Naujos medžiagos išmokimo įvertinimas

6. Svetimos naujos medžiagos struktūros ir parašyto teksto taisymas

3. Naujos medžiagos paaiškinimas

7. Savo naujos struktūrosmedžiagos ir teksto 
argumentuotas klaidų taisymas

10. Išmoktos medžiagos kartojimas atbuline tvarka nuo paskutinės 
pamokos iki rugsėjo 1 dienos

4. Pirminės naujos medžiagos struktūravimas

8. Kūrybinis darbas naudojant kūrybos technikas

11. Kartojimo(si) medžiagos išmokimo įvertinimas. 
Šeštas kaupiamasis pažymys

5. Teksto rašymas pagal teksto šablonus

9. Vertinama pirminė naujo teksto struktūra, teksto rašymo šablono 
užduotis, argumentuotas klaidų taisymo tekstas ir kūrybos užduotis 

4 kaupiamaisiais vertinimais
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PAMOKOS:

Mokyklos komandos komentaras: 
1. Rekomenduotina iš karto nepradėti labai daug darbų – pvz., neplanuoti parengti pamokų struktūrų metams per 3 
mėn., nes patiriamas nuovargis, atsiranda įtampa, kuri tampa trikdančiu veiksniu.
2. Vykdant projekto veiklas siūloma nepriimti sprendimų individualiai ar mažose darbo grupėse, nepasitarus su visa 
mokyklos bendruomene (mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai).

REKOMENDACIJOS. Mokyklai, siekiančiai pritaikyti postkognityvinio mokymosi sistemos elementus, kurie galėtų padė-
ti ugdyti mokinių skaitymo ir teksto supratimo įgūdžius, svarbu:

Įdiegus 
postkognityvinio 

mokymosi sistemą 
tiksliai fiksuoti 

mokymosi pažangą ir ją 
nuolat aptarti su 

mokyklos 
bendruomene. 

Pagalvoti 
apie 3 lygių 

užduočių mokymosi 
sistemos, skirtos 

motyvuotiems 
moksleiviams, norintiems 

prisiimti atsakomybę 
už savo mokymosi 
rezultatus, taikymą 

pamokoje. 

Apsvarstyti 
postkognityvinio 

mokymosi sistemos 
privalumus ir 

reikalingus išteklius jai 
įdiegti. Skirti ne mažiau 
kaip tris mėnesius šios 

sistemos pirminiam 
diegimui. 

Diegiant ir palaikant 
sistemą, nuolat 

stebėti pamokas ir teikti 
grįžtamąjį ryšį 
mokytojams.
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KUO MANO MOKYKLA PANAŠI?

KOKIOS VEIKLOS BŪTŲ PRASMINGOS MANO MOKYKLAI? KODĖL?

KUO MANO MOKYKLA SKIRIASI?

KOKIOS MAN PAMOKOS AKTUALIOS?

KĄ PASIŪLYSIU SAVO KOLEGOMS MOKYKLOJE/ SAVIVALDYBĖJE?
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SKAPIŠKIO 
PAGRINDINĖ 
MOKYKLA
„Mokyklai, kaip ir paukščiui, reikia sparnų. Daugelį metų mes džiaugdavomės mūsų mokyklos mokinių pasiekimais, 
mokytojų kūrybingumu ir profesionalumu, mokyklos jaukumu ir estetiškumu, įdomiais tradiciniais renginiais, smagiais 
koncertais, dažnomis mūsų sportininkų pergalėmis. Smalsu buvo įsitraukti ir į naują projektą „Iniciatyva savivaldybėms“. 
Tiesa, iš pradžių nelabai tikėjome jo prasmingumu ir efektyvumu, tačiau dabar, jam baigiantis, supratome: projektas mūsų 
mokyklai suteikė SPARNUS:

Supratimą, ko norime toliau siekti, kurias sritis stiprinti,

Pasitikėjimą savimi, tikėjimą tuo, ką darome,

Augimo, tobulėjimo, sėkmės jausmą,

Rūpestingą ir išmintingą projekto kuratorės Natalijos Kaunickienės globą, vertingus patarimus,

Neįprastai gerą mūsų mokyklos, jos mokinių, mokytojų ir vadovų darbo įvertinimą,

Ugdytinių sėkmę siekiant individualios pažangos,

Susitikimus su studentais iš Lietuvos ir užsienio šalių, prasmingą ir įkvepiantį jų bendravimą su mūsų mokiniais.

Sparnai išskleisti. Dabar mūsų skrydis prasmingesnis, kryptingesnis. Džiugu, kad jis pastebimas ir matomas, juo džiau-
giamasi ir gėrimasi. Ypač smagu, kad dabar mūsų mokiniai mokyklą apibūdina epitetais: „atsakinga“, „kūrybinga“, „ino-
vatyvi“, „pažangi“. Tikriausiai pavykęs skrydis. Tik sparnai suvirpa, mąstant apie jo nuotolį – kiek laiko skrisime? Lietuvoje 
sausra. Ir lizdai tuštėja. Ką mokysime skraidyti?“

Auksė Jankevičienė, mokytoja 
 



27

NUO IEŠKOJIMŲ IKI SPRENDIMŲ...

Pačioje projekto pradžioje Skapiškio pagrindinės mokyklos komanda, remdamasi standartizuotų testų rezultatais, susi-
telkė ties MOKINIŲ ŽEMŲ PASIEKIMŲ GERINIMU. Kaip dar vieną stiprintiną sritį mokykla nusprendė plėtoti mokytis 
padedančią nepamokinę veiklą. Mokykla ieškojo atsakymų į klausimą „Kaip kompensuoti mokymosi (ugdymosi) aplinkos 
namuose trūkumus?“.

Schemoje toliau pavaizduotos visos problemai išspręsti siūlytos veiklos:

Kaip kompensuoti mokymosi 
(ugdymosi) aplinkos namuose 
trūkumus?

Individualios pagalbos teikimas

Individualios konsultacijos

Individualių konsultacijų 
grafiko sudarymas

Mokinio pagalba mokiniui

Struktūruotos medžiagos 
pateikimas elektroniniame 
dienyne ar kt.

Individualių konsultacijų 
teikimas pagal poreikį

Vaiko individualios pažangos 
lapų (VIP) pildymas, refleksija

Kiekvieno dalyko pažymio 
vidurkio kitimo fiksavimas, 
komentarų rašymas, aptarimas 
su mokiniais individualiai

Mokinių individualių pasiekimų 
kreivių braižymas, pokyčio 
analizė su mokiniais

Dviejų kabinetų pritaikymas

eTWINNING projektų 
rengimas ir vykdymas

Kabinetų aprūpinimas 
vadovėliais ir kt.

Dalyvavimas bendruomenės, 
mokyklų ir kt. projektuose

Dalyvavimas išorinėse 
edukacinėse, pažintinėse 
programose

Mokyklinių integruotų, dalykinių 
projektų rengimas ir vykdymas

Edukacinės, pažintinės veiklos 
organizavimas mokykloje

Užduočių pateikimas 
elektroniniame dienyne ar kt.

Sąlygų esant poreikiui 
savarankiškai mokytis 
namuose sudarymas

Individualios pažangos 
stebėjimas ir fiksavimas

Namų darbų ruošimo 
grupių sukūrimas

Dalyvavimas 
projektų veiklose

Dalyvavimas 
edukacinėse veiklose

Sąlygų atlikti namų darbus 
sudarymas

Sąlygų ugdytis bendrąsias 
kompetencijas sudarymas
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SVARBIAUSIŲ DVIEJŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS 

Skapiškio pagrindinė mokykla išsiskyrė iš kitų projekto mokyklų savitu bendruomenės susitelkimu, laisvu ir drąsiu 
požiūriu į situaciją, tikslingu pasirinkimu. Susipažinę su projekto teikiamomis galimybėmis, Skapiškio pedagogai pa-
reiškė: mes žinome, ko norime, kur link mums reikia eiti. Gilindamasi į nacionalinį kontekstą, švietimo aktualijas, mokyklos 
bendruomenė dvejų metų pokyčio projektui pasirinko šias kryptis:

• mokinių individualios pažangos skatinimą;

• pamokos veiksmingumo didinimą diegiant mokymosi paradigmos elementus. 

Naudodamiesi Šiaulių Salduvės progimnazijos sistema VIP (vaiko individuali pažanga), jie kūrybiškai adaptavo ir 
išplėtojo VIP sistemą taip, kad ši tapo Skapiškio pagrindinės mokyklos kasdienės veiklos pamatu. 

Priemonės pasirinkimo naujumas. Mokyklos išsikelti tikslai – skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą ir stiprinti 
mokytojų kompetencijas diegiant mokymosi paradigmos elementus pamokose – tęsė ir plėtojo ankstesnę mokyklos 
patirtį, sudarė paskatas susikurti savitas sistemas ir nuosekliai, visiems įsitraukiant, laikantis prisiimtų susitarimų, taikyti 
priemones, tuo pačiu metu stebėti jų efektyvumą. Nauja buvo tai, kad pedagogai nusprendė, jog šie siekiai turi būti visą 
mokyklos veiklą apimančios vertybinės jungtys, telkiančios kryptingai veikti ir mokytojus, ir vaikus, ir jų tėvelius. Be to, 
šie tikslai atliepė nacionaliniuose švietimo dokumentuose (pvz., Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros 
mokyklos koncepcijoje) apibrėžtus siekius.

ATVEJO ALGORITMAS

Ši dalis pristato mokyklos atvejo algoritmą, kuris atspindi veiksmų, nukreiptų į iškeltos problemos sprendimą, seką.Toliau 
pateikto algoritmo struktūra panaudota visais projekte dalyvavusių mokyklų atvejais, numatant individualius iškeltos prob-
lemos kelius. Kiekvienas algoritmas pasižymi šiais pagrindiniais elementais:

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.Pradinės situacijos 
(duomenų analizės), iš 
kurios formuluojama 

problema, 
įvertinimas.

Pasirenkamos 
2 svarbiausios ir 

didžiausią poveikį 
iškeltai problemai 

turinčios 
priemonės.

Galutinių 
rezultatų įvertinimas, 
pokyčio įvardijimas 
(matuojami rezultatai, 
sąsajos su tikslu; „per-

galės šventimas“).

Konkretaus 
kiekybinio tikslo 

suformulavimas (su 
konkrečiu kiekybiniu 

rezultatu).

Numatoma 
konkrečių veiksmų 
seka (kada, kas, ką, 
kokiu periodiškumu 
atlieka), numatomi 
progreso rodikliai, 

rengiamos švieslen-
tės rezultatams 

stebėti.

Numatomi ištekliai 
suplanuotai veiksmų 

sekai įgyvendinti 
(laiko, finansiniai, 

žmogiškieji).

Vyksta supla-
nuotų veiklų įgyven- 
dinimas ir nuolatinė 
stebėsena (veiksmų 
koregavimas, perpla-
navimas, švieslenčių 

stebėjimas).
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Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla
(problema- trūksta pagalbos mokiniui sistemos)

BENDRAS PROJEKTO 
TIKSLAS

MOKYKLOS TIKSLAS

PRIEMONĖ  1 PRIEMONĖ  2

Ne mažiau kaip 20 proc. mokinių projekte dalyvaujančiose mokyklose 
pagerins pasiekimus (bent vieno NMPP rezultatai kils, kitų dalykų NMPP 
rezultatai nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Dalyvaujant projekte ne mažiau kaip 80 proc. mokyklos mokinių padarys 
pažangą (pagal mokykloje taikomą VIP sistemą) iki 2018 m. gruodžio 31 
d. Bent 50 proc. mokinių pažanga bus įvertinta 2–3 balais, kitų – pakils į 
aukštesnį lygmenį (iš 0 ir 1). 
Atskaitos taškas – 2015 ST, metiniai įvertinimai (4 ir 6 klasės)

Individualios mokinių pažangos stebėsenos 
sistemos taikymas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pa-
galba padėtų nuo 30 iki 50 proc. mokinių pagerinti mokymosi 
pasiekimus.
Progreso rodiklis: Iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo 50 iki 70 pro-
centų pamokų sistemingai vertinama kiekvieno mokinio moky-
mosi pažanga.
Įvertinimo būdai: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji 
pokalbiai, steigėjui - mokinių pažangos pusmečio analizė pagal 
suderintą šabloną (pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę 
(švieslentėje), mokytojai-administracija-konsultantas- kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį –mokinių pažangos analizė.

Mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant didinti 
pamokų veiksmingumą

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad nuo 30 iki 50 proc. pamokų 
atitiktų šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus. 
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio 31 d. bent dalyje pamokų 
(nuo 30 iki 50 proc.) taikomi mokymosi paradigmos elementai.
Įvertinimo būdai: pamokų stebėjimas – mokytojų ir administraci-
jos (pagal suderintą aprašą), ugdomieji pokalbiai.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - po vieną kolegos pamoką 
per mėnesį, vadovai – po 3 mokytojo pamokas per 2 mėnesius 
(švieslentėje), konsultantas – 6 pamokas per mėnesį, vadovai su 
konsultantu – savivaldybei – kartą per pusmetį – pokyčio analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pa-
galba padėtų nuo 50 iki 70 proc. mokinių pagerinti mokymosi 
pasiekimus.
Progreso rodiklis: Iki 2018 m. gruodžio 31 d. visose pamokose 
sistemingai vertinama kiekvieno mokinio mokymosi pažanga.
Įvertinimo būdas: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji 
pokalbiai, steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal 
suderintą šabloną (pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę 
(švieslentėje), mokytojai-administracija-konsultantas – kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį–mokinių pažangos analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad nuo 50 iki 80 proc. 
pamokų atitiktų šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus.
Progreso rodiklis: Iki 2017 m. gruodžio 31 d. visose pamokose 
taikomi mokymosi paradigmos elementai.
Įvertinimo būdas: pamokų stebėjimas - mokytojų ir adminis-
tracijos (pagal suderintą aprašą), ugdomieji pokalbiai.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - po vieną kolegos 
pamoką per mėnesį, vadovai – po 3 mokytojo pamokas per 2 
mėnesius (švieslentėje), konsultantas – 6 pamokas per mėnesį, 
vadovai su konsultantu – savivaldybei – kartą per pusmetį – 
pokyčio analizė.
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Mokyklos žingsniai pokyčių link

20182016 2017

Kovas–birželis – mokyklos situacijos analizė 
ir problemų gryninimas su projekto ekspertais. 

Birželis – tikslo – pakelti bazinių žinių įgijimo 
ir mąstymo gebėjimų lygį – iškėlimas ir prie-
monių plano sudarymas.

Rugpjūtis–gruodis – ekspertų mokymai, ek-
sperto konsultacijos, užsiėmimai su mokiniais, 
pamokų stebėjimas ir analizė. 

Lapkritis – forumo teatro mokymai mokin-
iams ir mokytojams. 

Lapkritis – diskusijos apie mokinio individu-
alią pažangą.

Gruodis – tikslo ir priemonių koregavimas.

Gruodis – veiklų planavimas dviem 
priemonėms įgyvendinti: vaiko individualios 
pažangos stebėsenos sistemos taikymas ir 
mokytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant 
didinti pamokų veiksmingumą.

Sausis, birželis, spalis – apskritojo stalo 
diskusijos apie mokymosi paradigmos ypa-
tumus bei geros pamokos bruožus, įgytos 
patirties refleksija.

Kovas – pamokų veiksmingumo vertinimo 
lentelės (pamokos ,,tinklelio“) parengimas.

Balandis – spalis - pamokų taikant mokymosi 
paradigmos elementus vedimas ir stebėjimas.
Ugdomojo konsultavimo pokalbių organiza-
vimas.

Birželis – rezultatų analizė. 
Nuo rugpjūčio – patirties apibendrinimas, 
projekto veiklų įvertinimas.

Sausis–spalis – aktualių dokumentų skaity-
mas ir aptarimas, informacijos struktūravimas.

Vasaris–rugpjūtis – mokymų apie šiuolai-
kinės pamokos ypatumus ciklas.

Spalis–lapkritis – kūrybinių dirbtuvių su kito-
mis projekto mokyklomis organizavimas.

Vaiko individualios pažangos stebėsenos sistemos sukūrimas ir taikymas:
• mokinių pažangos vertinimas pagal mokyklos sukurtą sistemą (kiekvieną pamoką),
• duomenų „švieslentės“ pildymas (kiekvieną savaitę),
• mokinių individualios pažangos įsivertinimas (kiekvieną pamoką, aptarimas kas savaitę, refleksijos 
kiekvieną mėnesį),
• individualios kiekvieno mokinio pažangos aptarimas mokytojų grupėse (kartą kas du mėnesius),
• mokymosi pagalbos teikimo modelio sukūrimas, 
• mokymosi pagalbos teikimas ir mokinių pasiekimų stebėsena pagal susikurtą modelį. 

Pagalba įgyvendinant projekto tikslą:
• veiklos su ERASMUS+ studentais (2017 m. 2 kartus per mėnesį),
• bendruomeniškumo stiprinimo mokymai,
• bendruomeniškumo stiprinimo krypčių numatymas, veiklų suplanavimas, 
• bendruomeniškumo stiprinimo veiklų vykdymas, 
• bendruomeniškumo stiprinimo veiklų vykdymas. 

Ekspertės N. Kaunickienės komentaras: „Skapiškiui kuriant ir taikant VIP sistemą, siekiant susitarti, kas yra gera pamoka ir kokie jos svar-
biausi elementai, teko ne kartą diskutuoti, tartis, stebėti, kaip veikia susitarimai, ir juos koreguoti. Kilo nemažai klausimų, kaip pasinaudoti turima 
patirtimi, suaktyvinti ją, kad būtų stiprinama kiekvieno mokinio motyvacija. Mokyklos vadovės skatino mokytojus bandyti kuriamą sistemą, stebėti, 
kas motyvuoja mokinius, stiprina jų atsakomybę ir atkaklumą siekiant gerinti ugdymosi rezultatus. Nuolat stebint individualius mokinių ir bendrus 
klasių pasiekimus, diskutuojant apie pasiteisinančias patirtis, buvo tobulinama pagalbos sistema. Mokykla pasirengė modelį, kuriame numatyta 
pagalba, veiksmų seka prastėjant mokinio rezultatams. Vizualiai pateikti modeliai ir sistemos padeda mokytojams komunikuoti, laikytis susitarimų, 
greičiau reaguoti – laiku suteikti reikiamą dėmesį konkrečiam vaikui.“ 
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PATIRČIŲ ILIUSTRACIJOS

1. Švieslentė „Traukinukas“

2. Pamokos „Tinklelis“

Mokyklos administracijos komentaras. Kas savaitę pildoma mokinių pažan-
gos „švieslentė“, stebima ir individualiai reflektuojama, kaip sekėsi, planuojamas 
tolimesnis mokymasis. Klasių pažangos pagal sutartus kriterijus matavimo rezultatai 
viešinami „traukinuko bėgiuose“. Didžiausią pažangą padariusios klasės mokiniai ir 
ryškiausią individualią pažangą pasiekę mokiniai mokslo metų pabaigoje skatinami 
kelione.

0 – nėra (dominuoja 
mokymo paradigma) 

Neskelbiamas 

Viskas iš eilės 
pagal seną vadovėlį 

Mokytojo aiškinimas, 
kiti tradiciniai metodai, 
vadovėlis, sąsiuvinis

Įvertinimai rašomi tik 
už atsiskaitomuosius 
darbus

Tradicinė mokymosi 
aplinka

Uždavinys 1.

Medžiaga 2.

Metodai3.

4. Vertinimas

Aplinka5.

1 – retai (daugiau mokymo)

Neaiškus, nesusijęs su pamokos veik-
lomis, nepamatuojamas.

Pakankamai aiškus, dauguma veiklų 
pagal uždavinį, pabaigoje grįžtama prie 
uždavinio.

Į formulavimą įtraukiami mokiniai, 
nuolat jaučiamas visų veiklų ryšys 
su uždaviniu, aiški orientacija į kon-
krečius pamokos rezultatus.

Remiantis mokinių patirtimi, aktuali-
jomis, medžiaga integruota, siejama 
su pritaikymu, teorija su praktika. 
Greta vadovėlio naudojama ir kita 
informacija, įvairūs šaltiniai.

Įvairiems stiliams pritaikytas moky-
masis, darniai siejantis mokymą ir 
mokymąsi, veiklos nuosekliai dera, 
viena kitą papildo, pagilina išmoki-
mą. Mokiniai dirba savarankiškai, 
poromis, grupėmis, naudojamasi 
įvairiomis priemonėmis. Tyrimais, 
stebėjimu, interpretavimu ir atradi-
mais paremtas mokymasis.

Dominuoja formuojamasis (augi-
nantis) vertinimas, skatinantis mo-
kymąsi, laikomasi susitarimų dėl 
į(si)vertinimo, stebimas išmokimas, 
vertinama kiekvieno mokinio pažan-
ga, moytojas ir mokiniai reflektuoja 
pamokoje įgytą patirtį. Patys moki-
niai pasako, kas gerai, kas taisytina.

Klasės mikroklimatas palankus 
mokymuisi.  Beveik visi mokiniai 
įtraukiami į aktyvų darbą. Tikslingai, 
tinkamai panaudojamos vaizdinės 
piemonės IKT ir VMA, tinkamai pa-
skirstomas laikas ir tempas pamo-
koje. Erdvė funkcionali, pritaikyta ir 
stimuliuojanti mokymąsi. Demons-
truojami mokinių vykdomi ir baigti 
darbai.

Mokiniai nenagrinėja vadovėlio dalyką 
perteikiančio teksto, bet mokytoja kelis 
kartus pamokos metu atkreipia mokinių 
dėmesį, kad dėstomos medžiagos ilius-
truojantis pavyzdys, brėžinys, grafikas 
ar pan. yra pateiktas vadovėlyje. Dėsty-
mo metu mokiniai yra aktyviai įtraukiami 
tik uždavus 1–2 klausimus. Pateikia-
mos užduotys tikrina tik mokinių žinias 
arba gebėjimą žinias pritaikyti.

Mokiniai dirba individualiai, panaudojant 
frontalios apklausos metodą. Nėra ben-
dradarbiavimo tarp mokinių. Vyrauja 
mokymas, „Mokytojas – mokinys”.

Įvertinami mokymosi pasiekimai atlikus-
savarankiško, kontrolinio darbo užduo-
tis, pratybas, namų darbus. Mokytojas 
teikia grįžtamąjį ryšį. Formuojamasis 
vertinimas nepakankamai motyvuoja 
siekti geresnių rezultatų. Tik „šaunuo-
lis”, „puiku”, „gerai”.

Klasės mikroklimatas palankus moky-
muisi. Beveik visi mokiniai įtraukiami į 
darbą.

Klasės mikroklimatas palankus moky-
muisi. Emocinė aplinka, santykiai, 
nuteikimas darbui (kaip sekasi, kaip 
gyvenat ar kita). Beveik visi mokiniai 
įtraukiami į aktyvų darbą. Tikslingai, 
tinkamai panaudojamos vaizdinės 
priemonės, IKT. Apgalvotai ir tinkamai 
paskirstomas laikas ir tempas pamoko-
je. Erdvė funkcionali, yra įvairios galimy-
bės, pritaikyta darbui.

Pamokos metu naudojamas ne tik 
vadovėlis, bet ir kiti informaciniai šalti-
niai. Po kiekvieno aiškinamos medžia-
gos fragmento pateikiami mokiniams 
klausimai, siekiant įvertinti ir padėti 
mokiniams įsivertinti jų supratimą, nu-
statomas žinių lygis. 50 proc. klausimų 
vertina mokinių suvokimą, pasitaiko 
1–2 aukštesniojo mąstymo gebėjimų 
pobūdžio užduotys.

Įvairiems stiliams pritaikytas mokyma-
sis, siejamas mokymas su mokymusi, 
veiklosdera, viena kitą papildo, pagilina 
išmokimą. Mokiniai dirba savarankiškai, 
poromis, grupėmis, naudojasi įvairiomis 
priemonėmis. Fragmentiškai naudo-
jamas tyrimo, stebėjimo metodais pa-
remtas mokymasis. Vyrauja mokyma-
sis. „Mokinys – mokytojas – mokinys”.

Pamokoje yra formuojamas vertinimas, 
mokytojas teikia aiškų grįžtamąjį ryšį, 
padedantį suprasti klaidas, skatinantį 
mokytis. Mokytojas stebi išmokimą, turi 
vertinimo sistemą, sistemingai ir pavei-
kiai vertina individualią pažangą, aišku 
už ką, kokie kriterijai.

2 – dažnai (daugiau mokymosi) 3 – labai gerai 
(dominuoja mokymosi paradigma)

Ekspertės N. Kaunickienės komentaras: Parengta pamokos veiksmingumo vertinimo lentelė (pamokos „tinklelis“), remiantis sava patirti-
mi, vadovaujantis Lietuvos švietimo dokumentais (Geros mokyklos koncepcijos, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašo ir 
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos nuostatomis). „Tinklelis“ padeda mokytojams, 
vadovams laikytis bendrų susitarimų, drauge gerinti ugdymo kokybę, siekti asmeninio profesinio tobulėjimo.

Mokinė Alina, 4 kl.: „Supratau, išmokau įsivertinti ir vertinti draugą.“
Mokinė Orinta, 7 kl.: „Man patinka įsivertinimo sistema, nes galiu geriau suprasti savo gebėjimus.“
Mokinė Ernesta, 8 kl.: „Atsiradus 0–3 balų įsivertinimo sistemai, labiau sutelkiau dėmesį į mokymąsi, manau, kad kiti taip pat.“
Mokinys Ignas, 8 kl.: „Šis projektas padėjo man susikaupti pamokose, atsirado daugiau netradicinių pamokų.“
Tėvai: „Vertinu teigiamai, nes mokiniai daugiau skatinami mokytis, atlikti namų darbus.“
Tėvai: „Galvoju tai (įsivertinimas) yra gerai, tai verčia mokinius mokytis, įdėmiau klausytis per pamokas.“
Pavaduotoja, mokytoja Audronė: „Atradimas – 45 min. pakankamas laikas išmokti ir reflektuoti, įsivertinti... (anksčiau maniau, kad pamoka 
per trumpa, nes reikia „išeiti programą).“
Mokytoja Auksė: „Ačiū projektui, padėjusiam patikėti ir įrodyti, kad ir nedidelė kaimo mokykla gali būti įdomi, kūrybinga ir pažangi.“
Mokytoja Nijolė: „Supratau, kiek daug gražių dalykų galima padaryti pasitelkus visą bendruomenę, kaip tai suartina visus.“
Mokytoja Sandra: „Vykdant projektą, atsirado daugiau aiškumo, paaiškėjo, kokia stipri komanda galime būti.“
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5–10 klasių mokinių atsiliepimai: „Labai patiko tai, kad studentai linksmi, geros nuotaikos. Įdomios užduotys, verčiančios mąstyti. Gera 
praktika – bendravimas angliškai. Visi vaikai laikomi lygiais, klausiama visų, visi skatinami įsitraukti į veiklas. Jie motyvuoja siekti tikslų ir kilti 
aukščiau savo galimybių. Puiki komandinė veikla. Po susitikimų net pati norėčiau kažkur vykti, pamatyti pasaulį, kitas tautas. Dar reikia tokių 
užsiėmimų! Juos būtina tęsti, nes užsiėmimai lavina mus, suteikia žinių.“

PAPILDOMOS PROJEKTO VEIKLOS

Išskirtinis įvykis mokyklos gyvenime – sistemingos veiklos su aukštųjų mokyklų „Erasmus“ tinklo studentais. 2 kar-
tus per mėnesį mokykloje pabuvojo studentai iš Italijos, Ispanijos, Kinijos, Prancūzijos, Jordanijos ir kt. Svečiai pristatė 
savo šalis, kalbėjo apie savo šalių tradicijas, labiausiai lankomas vietas, mokymosi galimybes ir kt. Taip pat buvo organi-
zuojami įvairūs savęs pažinimo užsiėmimai. Mokiniai susitikimų laukdavo, jiems ruošdavosi, įdomiai pristatė savo miestelį, 
mokyklą, rengė pasirodymus. Veiklos su studentais buvo ypač naudingos, motyvuojančios, turinčios įtaką mokinių as-
menybės ūgčiai.
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Per projektą išsikeltas tikslas: ne 
mažiau kaip 20 proc. mokinių 
pagerins pasiekimus (bent vieno 
ST rezultatai kils, kitų dalykų ST 
rezultatai nežemės) įgyvendintas.

Didžiausias pokytis pasiektas 
2017 m. 26,1 proc. mokinių 
pagerino 1–9 dalykų rezultatus ir 
nė vieno dalyko įvertinimas nemažėjo. 
20,5 proc. mokinių perėjo į aukštesnį 
mokymosi lygmenį. 

45 proc. sumažėjo 
mokinių, nepasiekusių 
patenkinamo lygmens, 
65 proc. mažiau 
nepatenkinamų įvertinimų. 

Lyginant 2016 m. 4 klasės ir 2018 m. 
6 klasės tų pačių mokinių rezultatus, 
45,5 proc. pagerino rezultatus, 1–2 
dalykai įvertinti aukštesniu lygmeniu, 
nė vienas – žemesniu lygmeniu.

Lyginant 2015 m. 4 klasės ir 2017 m. 
6 klasės tų pačių mokinių rezultatus, 
37,5 proc. pagerino rezultatus, 1–3 
dalykai įvertinti aukštesniu lygmeniu, 
nė vienas – žemesniu lygmeniu.

2018 m. pokytis mažesnis: 
7 proc. mokinių padarė pažangą, 
palyginti su 2017 m., 40 proc. 
sumažėjo mokinių, turinčių 
nepatenkinamų įvertinimų.

KAS PASIKEITĖ?

Pirmiausia mokytojai ėmėsi studijuoti Lietuvos švietimo dokumentus, aptarė švietimo kaitos kryptis. Vėliau, diskutuodami 
ir apmąstydami savo patirtį, tarėsi dėl esminių mokinių pažangos vertinimo aspektų pamokose ir nepamokinėje veikloje. 
Paskui nemažai rašyta, braižyta, koreguota, vėl diskutuota. Parengtos vaizdinės schemos padėjo mokytojų bendruome-
nei lengviau susikalbėti, priimti susitarimus, jų laikytis. Taikydami pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo priemones, 
pildydami rezultatus iliustruojančias švieslentes, bendruomenės nariai nuolat reflektavo, kas padeda gerinti procesus, 
stebėjo mokinių individualios pažangos pokyčius, derino tarpusavio veiksmus. Svarbiausia šiame procese buvo pamatyti 
kiekvieną vaiką, paskatinti jį patį pažinti save, apmąstyti savo mokymosi patirtį. Mokytojai dalijosi sėkmėmis ir atradimais, 
kurie padėjo vaikams aktyviau dalyvauti pamokose, geriau mokytis, siekti asmeninės pažangos.
Mokiniams įsitraukus į savo veiklos ir rezultatų stebėjimą, pradėta sistemingai teikti mokymosi pagalbą, mokytojų paramą, 
skatinimą. Kiekvienas mokinys, kiekvienas mokytojas Skapiškyje žino, kaip ir už ką vertinama pamokoje, kokiais matais 
mokykloje matuojamasi, siekiant mokinio asmenybės ūgties, individualios pažangos.
Pasiekti svarbūs rezultatai:

APIE POKYČIUS...

Mokinys Irmantas, 8 kl. „Atsirado šiuolaikiškesnės pamokos.“
Mokinys Karolis, 8 kl. „Per šiuos metus surimtėjo mano požiūris į mokslus, dažniau pagalvoju, kur galėčiau tobulėti. 
Pamokos man įdomesnės, šiuolaikiškesnės.“
Tėvai: „Gerai, nes vaikai daugiau rūpinasi savo rezultatais.“
Mokytoja: „Projektas ištraukė mokyklą iš šešėlio, įkvėpė pasitikėjimo savimi, išryškino mokytojus lyderius.“
Kupiškio r. savivaldybė: „Mokyklos „ėjimas“ projekto keliu parodė, kaip svarbu kalbėtis ir diskutuoti dėl to, kas pavei-
ku ir naudinga mokyklai. Akivaizdu, kad sudėtingos savojo kelio paieškos leido išplėtoti projekto idėją mokyklos ben-
druomenėje, padaryti ją artimą ir suvokiamą kiekvienam bendruomenės nariui.“
„Norint pasiekti tikslą, reikia pirmiausia patikėti tuo, ką darai... ir ,,įsimylėti“ tą veiklą, mėgautis ja ir tikėti sėkme.“

Ekspertės N. Kaunickienės komentaras: „Diskusijos apie mokinių pažangos sistemą paskatino mokytojus kalbėtis apie ugdymo procesą. 
Kritiškai mąstantys Skapiškio mokytojai profesionalai išsikėlė siekį didinti pamokos veiksmingumą, drauge skatinant mokytojo tobulėjimą. 
Tuomet, projekto pradžioje, pastebėjome: kelias į mokinių pasiekimų gerinimą primena geležinkelio bėgius – lygiagrečiai turi tiestis mokinio 
pažanga ir mokytojo tobulėjimas (matyt, ne be reikalo Skapiškis turi geležinkelį :) ). Būtent traukinio, skriejančio pirmyn, vaizdinys įtraukė mo-
kinius ir mokytojus į žaismingas varžytuves: kiekviena klasė siekia susirinkti kuo geresnius mokymosi pamokose vertinimus ir laimėti kelionę. 
Pažangos siekis motyvuoja mokinius ir mokytojus nuolat judėti pirmyn, priimti iššūkius, įveikti kliūtis. Skapiškio mokyklos bendruomenė, daly-
vaudama projekte, sukaupė tokios patirties, kuria gali dalintis su kitomis Lietuvos mokyklomis.“

Lyginant 2016 m. 6 klasės ir 2018 m. 
8 klasės tų pačių mokinių rezultatus, 
25 proc. pagerino rezultatus, 1–2 
dalykai įvertinti aukštesniu lygmeniu, 
nė vienas – žemesniu lygmeniu.
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PAMOKOS:

Projekto siekiai turėtų remtis mokyklos stiprybėmis, savitumu, plėtoti mokyklos turimą profesinį kapitalą. Planuojant 
veiklas labai svarbu išsiaiškinti, ko pati mokykla nori, kas jos bendruomenei yra svarbu, kokius pokyčio rezultatus ji numa-
to. Projekte suplanuotos veiklos turi būti lanksčiai organizuojamos, reaguojant į susidarančias aplinkybes, atsirandančias 
galimybes, įsiklausant į visų bendruomenės pusių (mokinių, tėvų, mokytojų) nuomones, stebint rezultatus ir remiantis du-
omenimis. Svarbu nesusiplanuoti per daug, pernelyg plačiai, reikia numatyti ir galimas rizikas, jų valdymą. Labai reikšmin-
gas yra laiko valdymas, todėl planuojant projekto veiklas būtina nepamiršti mokyklos gyvenimo ritmo, įprastinių darbų. 
Norint, kad projektas būtų tvarus, reikia skatinti bendruomenę įsitraukti į veiklas, dalintis atsakomybe ir įsipareigojimais, 
rasti laiko pasidžiaugti laimėjimais, dažniau įsivardinti sėkmingas patirtis, palaikyti ir pastiprinti vieniems kitus.

REKOMENDACIJOS. 
Mokyklai, siekiančiai kiekvieno mokinio pažangos skatinimo, rekomenduotume:

Sistemingai 
vykdyti visus lygmenis 

apimančius 
(įsi)vertinimo 

procesus, skatinančius 
lyderystę, kūrybingumą 

ir atskaitomybę. 

Mokykloje 
sukurti ir veiksmingai
 įgyvendinti mokinių 

individualios 
pažangos skatinimo 
sistemą, apimančią 
mokinio ugdymąsi 
mokykloje ir už jos 

ribų, telkiančią 
bendradarbiavimui

mokinius ir 
pedagogus.

Skirti dėmesio 
kalbėjimosi kultūrai, 

kuriant sąlygas 
mokytojams ir 

mokiniams sistemingai 
diskutuoti, tartis, priimti 

sprendimus, jų 
laikytis. 

Svarbu 
visuose mokyklos 
lygmenyse skirti 

dėmesio rezultatams 
aptarti ir pasidžiaugti 

sėkme. Drauge 
švenčiamos pergalės, 
kad ir labai nedidelės, 
telkia bendruomenę, 

motyvuoja naujai veiklai, 
pažangos siekiui. 

Vertinimą 
pamokoje, kaip vieną 

svarbiausių mokinių 
motyvacijai sričių, 
mokykloje išsamiai 

aptarti, dėl jo tvarkos 
susitarti ir priimtų 

susitarimų atsakingai 
laikytis. 

Mokykloje 
sudaryti sąlygas 

tėvams ir 
kitoms suinteresuotoms 

šalims dalyvauti 
bendrame procesų 

kūrime siekiant tobulinti 
mokyklos veiklas. 

Tėvus įtraukti į 
planavimo, veiklų 

organizavimo ir vertinimo 
procesus.
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KUO MANO MOKYKLA PANAŠI?

KOKIOS VEIKLOS BŪTŲ PRASMINGOS MANO MOKYKLAI? KODĖL?

KUO MANO MOKYKLA SKIRIASI?

KOKIOS MAN PAMOKOS AKTUALIOS?

KĄ PASIŪLYSIU SAVO KOLEGOMS MOKYKLOJE/ SAVIVALDYBĖJE?
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SALAMIESČIO 
PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
SKYRIUS ANTAŠAVOS 
MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS 
CENTRAS
„Pagal istorinius šaltinius, jau 1864 m. Antašavos krašte veikė liaudies mokykla. 

Šiandieninė mokykla įsikūrusi Antašavos miestelyje, kuriame gyvena apie 200 gyventojų. Geografiškai mokykla nutolu-
si 18 km nuo rajono centro. Mokykloje mokosi 80 mokinių nuo 1 iki 10 klasės. Mokykloje taip pat veikia ikimokyklinio 
amžiaus vaikų mišri grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 4 metų iki 6 metų. Gretimuose kaimuose yra dailininkės Veronikos 
Šleivytės etnografinė sodyba-muziejus ir Kupiškio etnografijos muziejaus filialas – Adomo Petrausko muziejus. Dėkinga 
kultūrinė aplinka sudaro puikias sąlygas organizuoti įvairesnį ugdymo procesą, keisti mokymosi aplinkas. 

Dalyvaujant projekte „Iniciatyva savivaldybėms“ mokykla patyrė 2 struktūrines pertvarkas. 2016 m. rugsėjo 1 d. 
mokykla pradėjo veiklą jau turėdama mokyklos-daugiafunkcio centro statusą, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo 
Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriumi – Antašavos mokykla-daugiafunkciu centru. Mokytojų kolektyvas, kiti mokyk-
los darbuotojai nelengvai išgyveno tokią nelabai aiškią situaciją, buvo įvairių abejonių dėl mokyklos išlikimo. Esant tokiai 
situacijai nelengva sutelkti žmones bendram tikslui, įtikinti, kad turime dirbti tikėdami, kad niekas negresia, 
ir dar įrodyti mokyklos bendruomenei, vaikams, tėvams, kad dirbame stabiliai.

Taigi turėdami tokią nepastovią situaciją, toliau dirbome projekte, įtraukdami ne tik mokyklos, bet ir miestelio 
bendruomenę į įvairias veiklas. 

Nežiūrint visų sunkumų, laikmečio iššūkių turėjome puikią galimybę tobulėti, ieškoti, patirti sėkmę. Svarbiausia patikėti, 
kad mes galime“.

Virginija Vanagienė,
Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro vedėja
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SALAMIESČIO 
PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
SKYRIUS ANTAŠAVOS 
MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS 
CENTRAS

NUO IEŠKOJIMŲ IKI SPRENDIMŲ...

Projekto metu buvo sutarta SKIRTI DĖMESĮ NEPALANKIAI MOKYMOSI APLINKAI. Renkantis problemą buvo remi-
amasi socialinio konteksto duomenimis, kuriame veikia mokykla. Su visa mokyklos bendruomene buvo diskutuojama, 
kaip kompensuoti nepalankią namų aplinką teikiant pagalbą ne tik mokiniams, bet ir jų šeimoms. Diskutuojant buvo 
siūlomi šioje schemoje nurodyti keliai:

Gerinti mokinių pasiekimus kompensuojant 
nepalankią mokymosi namuose aplinką

Stiprinti socialinio emocinio ugdymo kompetencijas 
(savivoka, savitvarda, bendradarbiavimas ir kt.)

Sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai 
teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų 

prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios 
vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti 

iškilusias krizes
Kūrybiškas erdvių panaudojimas 

ugdymosi procesui

Organizuoti ir koordinuoti paslaugų 
šeimai teikimo veiklas

Kurti palankią socialinę
 emocinę mokyklos aplinką

SVARBIAUSIŲ DVIEJŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS 

Projekto metu buvo susitelkta į dvi svarbiausias priemones, kurios pritarus visai mokyklos bendruomenei turi didžiausią 
įtaką iškeltiems švietimo iššūkiams:

• Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimas (SEU yra apibrėžiamas kaip žinių, pažiūrų ir įgūdžių, 
reikalingų emocijoms pažinti ir valdyti, ugdymo bei efektyvaus taikymo procesas; gebėjimo rūpintis ir domėtis kitais pu-
oselėjimas; mokymas priimti atsakingus sprendimus bei kurti teigiamo pobūdžio santykius ir tinkamai elgtis sudėtingose 
situacijose1).

Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje buvo diegiamas keliais lygiais:

1-asis lygis. Gerais tarpusavio santykiais paremta mokymosi aplinka ir mokymo metodai.

2-asis lygis. Įrodymais grįstos SEU programos.

3-iasis lygis. SEU įtraukimas į pagrindinę mokymo(si) programą.

1 - Zins & Elias, 2006
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• Bendradarbiavimo tarp mokyklos ir vietos bendruomenės stiprinimo priemonė.

Mokykloje buvo įgyvendinamas ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 
kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektas „Kompleksinių paslaugų 
šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansuoti (projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-01-0006). Šis projektas su-
darė galimybes organizuoti tėvų švietimą ir jų savipagalbą. 

Šių priemonių pasirinkimą lėmė:

● Dėmesys kompleksinei pagalbai šeimai nacionaliniu mastu. Iki šiol įvairiapusės paslaugos šeimoms dažnai būdavo 
neprieinamos ar sunkiai prieinamos dėl didelio atstumo iki paslaugų teikimo vietų ar specialistų bei pačių paslaugų trū-
kumo. Šiais projektais savivaldybės kartu su partneriais (nevyriausybinėmis organizacijomis ir biudžetinėmis įstaigomis) 
įgalinamos sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. Be 
to, paslaugos teikiamos bet kuriai šeimai, kuri susiduria su sunkumais ir krizėmis. Siekiama, kad šeima gautų pagalbą, 
kol problemos dar nėra įsisenėjusios.
● Mokyklos socialinis aplinkos kontekstas. Mokyklą lanko ženkli dalis mokinių, kurių šeimos turi socialinių paslaugų 
poreikį.
●  Mokykla socialinio ir emocinio ugdymo kryptį pasirinko 2013 metais, kuomet mokyklos bendruomenė dalyvavo LIONS 
QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ mokymuose ir pradėjo nuoseklų darbą penktose–šeštose klasėse. Buvo 
nuspręsta stiprinti sukauptą patirtį ir plėsti programos įgyvendinimą į aukštesnes klases.

ATVEJO ALGORITMAS

Ši dalis pristato mokyklos atvejo algoritmą, kuris atspindi veiksmų, nukreiptų į iškeltos problemos sprendimą, seką. 
Žemiau pateikto algoritmo struktūra yra panaudota visais projekte dalyvavusių mokyklų atvejais, numatant individualius 
iškeltos problemos kelius. Kiekvienas algoritmas pasižymi šiais pagrindiniais elementais:

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

iškeltai problemai

Galutinis
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Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcinis centras
(problema- nepalanki mokymosi aplinka)

BENDRAS PROJEKTO 
TIKSLAS

MOKYKLOS TIKSLAS

PRIEMONĖ  1 PRIEMONĖ  2

Mokinių projekte dalyvaujančiose mokyklose 20 proc. dalis pagerins 
pasiekimus (bent vieno NMPP rezultatai kils, kitų NMPP rezultatai 
nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Dalyvaujant projekte ne mažiau kaip 3 mokiniai iš 11 padarys pažangą* 
(iki 2018 m. gruodžio 31 d. Atskaitos taškas – 2016 ST, 
metiniai įvertinimai (4 ir 6 klasės)

* Bent vieno ST rezultatai kils, kitų ST rezultatai nežemės.

Socialinio emocinio ugdymo programa

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasės 
mokinių socialinio emocinio ugdymo tyrimo rezultatas pagerės 
1 balu.
Progreso rodiklis: iki 2017-12-31 priešmokyklinio ugdymo ir 
1–8 klasių mokiniams bus pravesta ne mažiau kaip 15 nuoseklių 
socialinio emocinio ugdymo programos pamokų.
Įvertinimo būdas: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji po-
kalbiai, steigėjui – metinė tyrimo ataskaita.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę pildo 
dienyną. Mokytojai – administracija - konsultantas – kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį – mokinių pažangos analizė.

Bendradarbiavimo tarp mokyklos ir 
vietinės bendruomenės stiprinimo priemonė 

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. mokyklos veiklos vertinimas remiantis 
IQUES klausimynu tėvams padidės 0,5 balo.
Progreso rodiklis: iki 2017-12-31 įgyvendintos 3 mokyklos ben-
druomenės plėtojimo iniciatyvos.
Įvertinimo būdas: konsultantas, mokytojai, administracija – ben-
druomenės įsitraukimo vertinimas metų pradžioje ir metų pabaigo-
je, steigėjui- pusmečio priemonės vertinimo analizė.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kas ketvirtį. Mokytojai – 
administracija – konsultantas – kartą per mėnesį, vadovai su kon-
sultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. priešmokyklinio ugdymo ir  1–8 klasės 
mokinių socialinio emocinio ugdymo tyrimo rezultatas pagerės 
2 balais.
Progreso rodiklis: iki 2018-12-31 priešmokyklinio ugdymo ir 
1–8 klasių mokiniams bus pravesta ne mažiau kaip 30 nuoseklių 
socialinio emocinio ugdymo programos pamokų.
Įvertinimo būdas: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji po-
kalbiai, steigėjui – metinė tyrimo ataskaita.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę pildo 
dienyną. Mokytojai – administracija – konsultantas – kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį – mokinių pažangos analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. mokyklos veiklos vertinimas remiantis 
IQUES klausimynu tėvams padidės 1 balu.
Progreso rodiklis: iki 2018-12-31 įgyvendinta nuo 3 iki 6 
mokyklos bendruomenės plėtojimo iniciatyvų.
Įvertinimo būdas: konsultanto pasiūlytas bendruomenių ak-
tyvumo tyrimas, steigėjui- pusmečio priemonės vertinimo ana-
lizė.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kas ketvirtį. Mokytojai 
– administracija – konsultantas – kartą per mėnesį, vadovai su 
konsultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį.



40

Mokyklos žingsniai pokyčių link

20182016 2017

2016 09 01. Mokykla-daugiafunkcis centras 2018 m. balandžio mėn. atliekamas Socialin-
io ir emocinio ugdymo instituto SEKA 2018 m. 
mokyklos tyrimas

2018 m. gegužės mėn. konsultantai stebi 20 
įvairių dalykų mokytojų pamokų, kaip diegia-
mas SEU ugdymo procese.
2018 m. startuos dar viena nauja projekto 
veikla – pozityvios tėvystės mokymai.

2017 09 01 Kupiškio r. Salamiesčio pagrind-
inės mokyklos skyrius Antašavos mokyk-
la-daugiafunkcis centras

2017 m. birželio mėn. vyksta Socialinio 
emocinio ugdymo instituto mokymai mokyto-
jams apie SEU programų diegimą pamokose.

2017 m. lapkričio mėn. konsultantai stebi 20 
įvairių dalykų mokytojų pamokų, kaip diegia-
mas SEU ugdymo procese.

2017 m. rudenį pradėjome mokymų ciklu, 
apimančiu šeimos finansų planavimo ir valdy-
mo, sveikos gyvensenos, šeimos teisės, ben-
dravimo šeimoje ir konfliktų valdymo temas.

2017 m. spalio mėn. atliekamas Socialinio 
ir emocinio ugdymo instituto SEKA 2017 m. 
mokyklos tyrimas
2017 m. vasario mėn. Pradeda veikti TĖVŲ 
KLUBAS ir VAIKŲ KLUBAS.
2017 m. vasaros stovykla šeimoms

Eksperto V. Bacio komentaras: „Mokykla išgyveno organizacijos struktūros kaitą. Tai kėlė tam tikras rizikas projekto veikloms. Labai svarbu 
įgyvendinant panašius projektus įtikinti mokyklos bendruomenes, kad veiklos prisidės prie organizacijos plėtros.“
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PATIRČIŲ ILIUSTRACIJOS

Mokytojai dalyvauja „Socialinis ir emocinis 
ugdymas pamokoje“ seminare ir mokosi

Eksperto komentaras: „Mokykla projekto metu turėjo galimybę stiprinti savo vaidmenį vietos bendruomenės gyvenime. Labai svarbu suvokti 
realias galimybes pritraukiant tėvus į mokykloje organizuojamas veiklas. Tam reikia laiko. Vien kiekybiniai rodikliai nėra tinkami.“ 

Mokyklos administracijos komentaras. Ši programa visų pirma gerina pamokos kokybę. Projekto metu ne tik vyko seminarai, bet ir buvo 
stebimos pamokos, teikiamos individualios konsultacijos.
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Statistinė analizė

Siekiant išnagrinėti mokyklos – daugiafunkcio centro aplinkos ir mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų kaitą, anke-
tos teiginiai yra skirstomi į dimensijas.

Dimensijos

Tarpusavio santykiai

Mokymasis ir mokymas

Pasitenkinimas mokykla ir klase

Saugumas

SE kompetencijos

Trumpas dimensijos aprašymas

Vertina mokinių socialines ir emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, 
socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius ir atsakingą sprendimų priėmimą.

Vertina mokinių tarpusavio santykius, bei mokinių ir 
mokyklos – daugiafunkcio centro personalo tarpusavio santykius.

Vertina mokymo kokybę ir mokinių motyvaciją mokytis

Vertina pasitenkinimą visa mokykla ir savo klase

Vertina mokinių fizinį ir emocinį saugumą.

(3–4 klasės tyrimo anketos dimensijos)

Siekiant pamatyti SEU poveikį, buvo palyginti I ir II matavimo rezultatai. Apačioje pateikiami 3–4 klasių rezultatai.

(III–IV klasės tyrimo rezultatai)

I matavimas

II matavimas
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4,41
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4,25
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Pastaba. Dimensijos yra matuojamos skalėje nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai; 2 – blogai; 3 – vidutiniškai; 4 – gerai; 5 – labai gerai). 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, jog jau I matavimo metu visos dimensijos yra vertinamos geriau nei vidutiniškai (dimen-
sijų įverčiai yra didesni, nei 3). Palyginus duomenis, gautus mokslo metų pradžioje (I matavimas) ir mokslo metų pabaigoje 
(II matavimas), visose dimensijose matomas pagerėjimas.
Stipriausiai pakito šios dimensijos: mokinių tarpusavio santykiai bei mokinių ir mokyklos – daugiafunkcio centro personalo 
tarpusavio santykiai. Statistiškai reikšmingai pagerėjo ir mokinių pasitenkinimo mokykla ir klase, bei saugumo dimensijų 
vertinimai. 
Galima daryti prielaidą, jog pagerėjus santykiams mokykloje, mokiniai jaučiasi saugesni (fiziškai ir emociškai) ir yra labiau 
patenkinti ne tik savo klase, bet ir visa mokykla. 
Mažiau pasikeitė mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų įverčiai. Svarbu paminėti, jog pradėjus diegti socialinį ir 
emocinį ugdymą mokykloje geriausi rezultatai pasiekiami po 3–5 metų, todėl norint ir toliau stebėti mokinių socialinių ir 
emocinių kompetencijų stiprėjimą, tyrimą galima kartoti.

KAS PASIKEITĖ?

Projekto metu (2017 m. ir 2018 m.) Socialinio ir emocinio ugdymo institutas vykdė Socialinių ir emocinių kompetencijų 
ir aplinkos tyrimą (SEKA). SEKA tyrimų instrumentų paketą sudaro šešios anketos, skirtos: 1–2 klasėms, 3–4 klasėms, 
5–8 klasėms ir 9–12 klasėms, mokyklos personalui ir mokinių šeimoms. Tyrimo tikslas: atlikti išsamų mokyklos aplinkos ir 
mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų įvertinimą. 

Tyrimo uždaviniai:

Pirminė apklausa atlikta prasidėjus mokslo metams (I matavimas) ir kartota mokslų metų pabaigoje (II matavimas). Tyrime 
dalyvavo visas mokyklos – daugiafunkcio centro personalas, visi mokiniai ir mokinių šeimos.

Išsiaiškinti 
taisyklių ir 
susitarimų 
laikymosi ir 
nesilaikymo

situaciją.

Nustatyti 
tėvų

 įsitraukimą.

Nustatyti 
mokinių 

socialinių ir 
emocinių 

kompetencijų 
indeksus.

Atlikti 
santykių 
kokybės 
analizę.

Nustatyti 
bendruome-

niškumą.

Nustatyti 
mokyklų 
saugumo 
indeksą.

Atskleisti 
pasitenkinimą 

mokykla, 
klase, darbu.

Atskleisti 
mokymo/
mokymosi 
sąlygas.
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APIE POKYČIUS...

Ugnius Vainickas, 3 kl. mokinys: „Man mokykloje labai gera, nes mūsų mokytoja kaip mama. Visi čia rūpinasi, yra 
draugiški, aš noriu mokytis šioje mokykloje. Pasikeitė tai, kad pamokose mokytoja skatina mus atviriau kalbėti, išsakyti 
savo nuomonę, būti draugiškais, visada pagiria. Mano mama taip pat dažnai ateina į mokyklą, dalyvauja šventėse, kit-
uose renginiuose, bendrauja su mokytoja.“
Mokyklos administracijos surinkti tėvų atsiliepimai: „Sulaukiame dalyvių pastebėjimų, jog įsitraukimas į projekto 
veiklas padeda jiems „geriau jaustis“, „sėkmingiau rasti bendrą kalbą su vaikais ir anūkais“, „pasitikėti savimi“, „išmoksti 
klausyti ir įsiklausyti“, „ištrūkti iš kasdienybės ir išsikalbėti, sužinoti“, „kitaip vertinti netinkamą savo vaikų elgesį, atskleisti 
tokio elgesio priežastis“, „lengviau tvarkytis su šeimos bėdomis“ ir panašiai.“
A. Gumbinienė, dviejų vaikų mama: „Mokykla – tai lyg didelis medis su stipriomis praeities šaknimis, tvirtu dabarties 
kamienu ir žalia ateities lapija. Tai vieta, kurią visada malonu aplankyti, kad ir kokio amžiaus būtumėme, tai tarsi pris-
ilietimas prie praeities ir ateities kartų per žinių ir mokslo pasaulį. Mokykla – nenutrūkstanti gija tarp praeities ir ateities. 
Be mokyklos žmogus būtų tuščias kaip suskilęs indas, kurio nepripildysi nieko išskyrus žinių. Mano du vaikai lanko šią 
mokyklą ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Čia visada randu šiltus, nuoširdžius mokytojus, draugiškus vaikus. Gera, kad mūsų 
miestelis turi mokyklą.“
Mokytoja I. Dugnienė: „Projektas „Iniciatyva savivaldybėms“ paskatino naujai pažvelgti į mokytojo – mokinio – tėvų 
santykį. Aktyvus bendravimas su tėvais skatino siekti mokinių didesnės mokymosi motyvacijos bei geresnių rezultatų. 
Iš pradžių kėlė nerimą, kaip pavyks prikviesti tėvus į mokyklą, kaip seksis planuoti bendras veiklas. Tačiau laikui bėgant 
viską tinkamai suplanavus, rezultatais nusivilti neteko. Pastebėjome, kad mokiniai po truputį ėmė mokytis nuoširdžiau 
bendrauti, sumažėjo patyčios, tapo atviresni. Projektas įnešė naujų vėjų visai mokyklos bendruomenei.“ 
Kupiškio r. savivaldybė: „Ilgos savojo kelio paieškos paskatino projekto plėtrą naujomis kryptimis, įtraukiant daugiau 
ekspertų ir veiklų. Mokykla vienu metu tapo net dviejų projektų dalyvė. Pozityvų mikroklimatą, siekdami mokinių socialinės 
emocinės brandos, ėmė kurti visi: mokytojai, mokiniai, miestelio bendruomenė.“ 

„Socialinis emocinis ugdymas suvienijo mokyklos darbuotojus, mokinius, tėvus siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, 
ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą ir auginti žmogų, gebantį įsitvirtinti visuomenėje.“

Ekspertas V. Bacys: „Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro sėkmė slypi sprendimuose dėl konkrečių įgyvendinamų priemonių. Išskirtos 
prioritetinės priemonės leido koncentruotis į veiklas, kurios aktualios mokyklai, ir siekti rezultatų tvarumo.“

Ekspertė D. Šukytė: „Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai išsiskiria nuoširdumu ir atvirumu pokyčiams. Tikėjimas pasirinktu 
nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimu padės ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti išsikeltus tikslus.“
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PAMOKOS:

Mokyklos bendruomenė, net ir turėdama didelį išorinį palaikymą, išgyvena krizę. Mokyklos statuso kaita, mokinių mažėji-
mas, šeimų socialinis, ekonominis kontekstas daro didelę įtaką mokytojų psichologinei savijautai.
Mokytojai, nepaisant demotyvuojančių išorės veiksnių, pozityviai nusiteikę pokyčiams, noriai priėmė pagalbą ir akivaizdži-
ai rodė pažangą vesdami pamokas: pasirinkdami metodus ir kurdami santykius.
Tyrimo rezultatai patvirtina pozityvius santykių kūrimo, socialinių ir emocinių įgūdžių tobulinimo pokyčius, tačiau mokyklos 
administracija išsakė susirūpinimą, kad akademiniai pasiekimai negerėja. Pažymėtina, ir tyrimai patvirtina, kad pradėjus 
diegti socialinį ir emocinį ugdymą geriausi rezultatai pasiekiami tik po 3–5 metų. Tad siekiant akademinių pasiekimų poz-
ityvių pokyčių, svarbu tęsti pradėtą darbą.

REKOMENDACIJOS.Mokyklai, turinčiai panašų socialinį kontekstą ir galimybes, rekomenduotume:

Tęsti 
nuoseklias 

socialinio emocinio 
ugdymo pamokas, 

ypač pradėtas 
priešmokykliniame ir 
pradiniame ugdyme, 

nes būtent šio amžiaus 
mokiniams pradėjus 

mokytis pagal šias pro-
gramas tikėtini didžiausi 

pozityvūs rezultatai.

Reguliariai 
organizuoti mokytojų 

refleksijos grupes apie 
tai, kaip sekasi

 integruoti į pamoką 
metodus, stiprinančius 
socialinius ir emocinius 

įgūdžius 
pamokoje.

Būti atviriems ir 
pasitelkti kolegų 
pagalbą stebint 

pamokas ir gaunant 
grįžtamąjį ryšį 

vieniems iš kitų.

Atkreipti 
rajono vaikų teisių 

tarnybos 
specialistų dėmesį į tai, 

kad vaikų mokyklos 
nelankymas, vėlavimas, 

neišsimiegojimas, 
nepapusryčiavimas – 
smurto prieš vaikus 
požymiai, kad tokios 

šeimos negeba užtikrinti 
vaikų teisės į 

mokslą.

Pasirūpinti, kad ir 
ateinančios naujos 

klasės, ir mokytojai būtų 
aprūpinami būtina 

metodine medžiaga.
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KUO MANO MOKYKLA PANAŠI?

KOKIOS VEIKLOS BŪTŲ PRASMINGOS MANO MOKYKLAI? KODĖL?

KUO MANO MOKYKLA SKIRIASI?

KOKIOS MAN PAMOKOS AKTUALIOS?

KĄ PASIŪLYSIU SAVO KOLEGOMS MOKYKLOJE/ SAVIVALDYBĖJE?
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NORIŪNŲ 
JONO ČERNIAUS 
PAGRINDINĖ 
MOKYKLA

„Nors mokykla ir brandi savo amžiumi, 2019 m. švęsime 100 metų sukaktį, tačiau visa mokyklos bendruomenė stengiasi 
būti šiuolaikiška, kūrybinga, profesionali. 

Siekdami savo vizijos - būti besimokančia, besikeičiančia ir bendraujančia, bendradarbiaujančia bendruomene, 
įsitraukėme į projektą „Iniciatyva savivaldybėms“. Dalyvaudami projekte supratome, kad daugiau dėmesio turime skirti 
ugdymui, pagalbai mokiniui, aplinkai. Esame dėkingi Švietimo mainų paramos fondui, nes jų dėka sėkmingai įsitraukėme į 
„eTwininng“ bendruomenę. Dalyvavimas „eTwininng“ projektuose pakeitė mūsų požiūrį į ugdymo procesą, pamokos tapo 
įdomesnės tiek mokiniams, tiek mokytojams. 

Projekto metu buvo sukurta pagalbos mokiniui sistema mokykloje. Kūrėme naują mokyklos aplinką. Šiame procese ak-
tyviai dalyvavo ir patys mokiniai (aplinkų interjerą mokiniai kūrė patys). Todėl dabar jie labiausiai džiaugiasi, kad turi savo 
erdvę, kur gali paruošti pamokas, pailsėti, pabendrauti su draugais.
 
Dalyvaudami projekte „Iniciatyva savivaldybėms“ mes iš naujo išmokome mokytis, keistis, glaudžiau bendradarbiauti ir 
geriau suprasti vieni kitus.“

Rita Grinevičienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas
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NORIŪNŲ 
JONO ČERNIAUS 
PAGRINDINĖ 
MOKYKLA

NUO IEŠKOJIMŲ IKI SPRENDIMŲ...

Nuo pat pirmo susitikimo Noriūnų J. Černiaus pagrindinė mokykla atsakingai įsitraukė į projekto planavimo veiklas. Siek-
dama pagerinti mokymosi pasiekimus mokykla 2016 metų pavasarį išsikėlė tikslą „Kaip mes galime padidinti mokinių 
mokymosi motyvaciją 5–10 klasėse?“. Tuomet, projekto veiklų planavimo pradžioje, mokyklos komanda, ieškodama at-
sakymų į šį klausimą, matė tokius kelius: KELTI MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGĮ (stebint ir analizuojant ugdymą(si), kuriant 
palankias ugdymosi aplinkas) ir TOBULINTI MOKYTOJŲ KOMPETENCIJAS (skatinant mokytojų patirties sklaidą, 
domėjimąsi ugdymo(si) organizavimo naujovėmis).
Schemoje žemiau pavaizduotos visos problemai išspręsti siūlytos veiklos:

Kaip mes galime pagerinti 
mokinių mokymosi 
pasiekimus?

Kelti mokinių pasiekimų lygį

Sukurti ir taikyti individualios 
mokinio pažangos stebėjimo 
ir vertinimo sistemą

Diegti kaupiamojo 
vertinimo sistemą

Vykdyti kolegialų 
bendradarbiavimą

Sudaryti sąlygas pedagogams 
dalintis gerąja patirtimi 
organizuojant metines 
konferencijas

Įtraukti bendruomenės narius 
į netradicinių, virtualių, aplinkų 
kūrimą

Tobulinti ir taikyti individualios 
mokinio pažangos stebėseną

Organizuoti tikslingus 
tarpmokyklinius patirčių mainus

Nuosekliai diegti mokymosi 
paradigmos elementus

Parengti ir sutvarkyti 
pedagoginio įsivertinimo aprašą

Parengti ir naudoti struktūruotą 
pamokos medžiagą

Organizuoti pedagogų 
įsivertinimo procesą

Ugdomąsias veiklas 
organizuoti netradicinėje 
aplinkoje

Kurti patrauklias 
ugdymosi aplinkas

Skatinti pedagogų 
patirties mainus

Taikyti naujoves ugdymo(si) 
organizavimui

Taikyti pedagoginę 
įsivertinimo sistemą

Tobulinti mokytojų 
kompetencijas
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ATVEJO ALGORITMAS

Ši dalis pristato mokyklos atvejo algoritmą, kuris atspindi veiksmų, nukreiptų į iškeltos problemos sprendimą, seką. 
Žemiau pateikto algoritmo struktūra yra panaudota visais projekte dalyvavusių mokyklų atvejais, numatant individualius 
iškeltos problemos kelius. Kiekvienas algoritmas pasižymi šiais pagrindiniais elementais:

SVARBIAUSIŲ DVIEJŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS 

Vėliau diskutuojant, ką ir kaip projekto metu bendruomenė darys, kaip sieks savo tikslo (kurį nuspręsta koreguoti), kilo 
poreikis remtis ne vien savo idėjomis, bet pasidomėti ir nacionaliniu kontekstu. Atsižvelgdama į šalies švietimo aktualijas, 
savo veiklos rezultatus, mokinių pasiekimus, komanda detaliau aiškinosi tobulintinas sritis, konkrečiau apsibrėžė priemo-
nes, kurias nuosekliai pradėjo įgyvendinti rudenį. 
Buvo priimti kryptingi duomenimis grįsti sprendimai (infografikas): 
• mokyklai reikia įgyvendinti individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemą;
• tobulinti mokytojų kompetencijas siekiant didinti pamokos veiksmingumą. 
Pedagogai prieš metus buvo pradėję taikyti Šiaulių Salduvės progimnazijos sukurtą mokinių individualios pažangos 
sistemą VIP, tačiau tai darė nenuosekliai, fragmentiškai, nematydami prasmės. Tad naudodamiesi projekto sudaryta gali- 
mybe sistemingai konsultuotis ir nuosekliai diegti mokinių individualios pažangos stebėjimo ir skatinimo sistemą, šį tikslą 
ir išsikėlė kaip patį svarbiausią siekį. Ypač svarbu buvo tai, kad mokytojai įvardijo, jog daug dirba, dalyvauja įvairiose veik-
lose, projektuose, bet nesupranta, kam to reikia, tai neprisideda prie ugdymo kokybės, mokinių mokymosi rezultatai yra 
prasti, todėl būtina spręsti pasiekimų problemą. Mokytojai su mokiniais susitarė, kaip bus stebima ir vertinama kiekvieno 
mokinio ir visos klasės pažanga, kokia pagalba bus teikiama, jei mokinys nedaro pažangos. Susikurtos kiekvieno mokinio 
individualios pažangos stebėjimo priemonės:
• mokytojai pamokose fiksuoja, kaip mokiniui sekasi;
• kiekvieną penktadienį su visais kolegomis bendrinimo dokumente – švieslentėje mokytojas vertina kiekvieno mokinio 
savaitės veiklą;
• stebint rezultatus iš karto teikiama ugdymosi pagalba mokiniui (pamokoje – diferencijuojant medžiagą, užduotis, veiklą; 
po pamokų – teikiant kuratoriaus, klasės draugo pagalbą, skatinant lankyti konsultacijas, pasiruošti namų darbus mokyk-
loje ir pan.);
• pats mokinys įsivertina savo ugdymosi patirtį (pamokose ir kartą per mėnesį – klasės valandėlės metu);
• sistemingai pildoma klasių pažangos švieslentė.

Priemonės pasirinkimo naujumas. Diskutuojant apie nacionalinį švietimo prioritetą – kiekvieno mokinio pažangos 
skatinimą – aktualizuotas ir kitas poreikis – aktyvinti pamokas orientuojantis į mokymosi paradigmą. Labiau – į pamokos 
organizavimą, aktyvų mokymą individualizuojant, įtraukiant kiekvieną mokinį, sudarant sąlygas mokiniui reflektuoti savo 
mokymosi patirtį, įsivertinti, numatyti tolimesnio mokymosi veiklas. Projekto veiklų metu mokytojai aktyviai dalyvavo savo 
ir kitų mokyklų kolegų patirties mainuose, kūrybinėse dirbtuvėse, analizavo savo pamokų stiprybes ir tobulintinus aspektus. 

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.
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Kupiškio r. Noriūnų J. Černiaus pagrindinė mokykla
(problema – pagalbos mokiniui sistemos trūkumas)

BENDRAS PROJEKTO 
TIKSLAS

MOKYKLOS TIKSLAS

PRIEMONĖ  1 PRIEMONĖ  2

Ne mažiau kaip 20 proc. mokinių projekte dalyvaujančiose mokyklose 
pagerins pasiekimus (bent vieno NMPP rezultatai kils, kitų dalykų 
NMPP rezultatai nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Dalyvaujant projekte ne mažiau kaip 80 proc. mokyklos mokinių 
padarys pažangą (pagal mokykloje taikomą VIP sistemą) iki 2018 
m. gruodžio 31 d. Bent 50 proc. mokinių pažanga bus įvertinta 2–3 
balais, kitų – pakils į aukštesnį lygmenį (iš 0 ir 1).
Atskaitos taškas – 2015 ST, metiniai įvertinimai (4 ir 6 klasės)

Individualios mokinių pažangos 
stebėsenos sistemos taikymas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pa-
galba padėtų daliai mokinių (nuo 30 iki 50 proc.) pagerinti moky-
mosi pasiekimus.
Progreso rodiklis: Iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo 50 iki 70 pro-
centų pamokų sistemingai vertinama kiekvieno mokinio moky-
mosi pažanga.
Įvertinimo būdai: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji 
pokalbiai, steigėjui - mokinių pažangos pusmečio analizė pagal 
suderintą šabloną (pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę 
(švieslentėje), mokytojai-administracija-konsultantas- kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį –mokinių pažangos analizė.

Mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant 
didinti pamokų veiksmingumą

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad nuo 30 iki 50 proc. pamokų 
atitiktų šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus. 
Progreso rodiklis: Iki 2017 m. gruodžio 31 d. bent dalyje pamokų 
(nuo 30 iki 50 proc.) taikomi mokymosi paradigmos elementai.
Įvertinimo būdai: pamokų stebėjimas - mokytojų ir administraci-
jos (pagal suderintą aprašą), ugdomieji pokalbiai.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - po vieną kolegos pamoką 
per mėnesį, vadovai – po 3 mokytojo pamokas per 2 mėnesius 
(švieslentėje), konsultantas – 6 pamokas per mėnesį, vadovai su 
konsultantu – savivaldybei – kartą per pusmetį – pokyčio analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pa-
galba padėtų didesnei daliai mokinių (nuo 50 iki 70 proc.) pager-
inti mokymosi pasiekimus.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gruodžio 31 d. visose pamokose 
sistemingai vertinama kiekvieno mokinio mokymosi pažanga.
Įvertinimo būdas: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji 
pokalbiai, steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal 
suderintą šabloną (pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - kiekvieną savaitę 
(švieslentėje), mokytojai-administracija-konsultantas- kartą per 
mėnesį, vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pus-
metį–mokinių pažangos analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad nuo 50 iki 80 proc. 
pamokų atitiktų šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus. 
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio 31 d. visose pamokose 
taikomi mokymosi paradigmos elementai.
Įvertinimo būdas: pamokų stebėjimas – mokytojų ir adminis-
tracijos (pagal suderintą aprašą), ugdomieji pokalbiai.
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai - po vieną kolegos 
pamoką per mėnesį, vadovai – po 3 mokytojo pamokas per 2 
mėnesius (švieslentėje), konsultantas – 6 pamokas per mėnesį, 
vadovai su konsultantu – savivaldybei – kartą per pusmetį – 
pokyčio analizė.
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Mokyklos žingsniai pokyčių link

20182016 2017

Gegužės–birželio mėn. mokyklos situacijos 
analizė ir problemų gryninimas su projekto 
ekspertais.
Rugsėjo–spalio mėn. projekto plano 
sudarymas.
Gruodžio mėn. forumo teatro mokymai 
mokiniams ir mokytojams. 

Sausio–gruodžio mėn. ekspertų mokymai, 
pokalbiai, konsultacijos, pamokų stebėjimas, 
refleksijos.

Papildomos veiklos:
• Dalyvavimas bendruomenės telkimo 
užsiėmimuose.
• „eTwinning“ projektinių veiklų vykdymas.

Sausio mėn. – dokumentų skaitymas, 
analizavimas.
Sausio–birželio mėn. ekspertų mokymai, 
pokalbiai, konsultacijos, pamokų stebėjimas, 
refleksijos.
Vasario mėn. – susitarimai, aprašo rengimas: 
vaiko individualios pažangos stebėsenos 
sistemos sukūrimas ir taikymas. 
Nuo vasario mėn. – diskusijos, susitarimai 
dėl mokinių individualios pažangos vertinimo, 
aprašo rengimas. 
Nuo kovo mėn. – diskusijos, susitarimai dėl 
geros pamokos sampratos, mokytojų kompe-
tencijų tobulinimo; aprašo rengimas.

Vasario–gruodžio mėn. Vaiko individualios 
pažangos stebėsenos sistemos 
sukūrimas ir taikymas. 
• mokinių pažangos vertinimas pagal mokyk-
los sukurtą sistemą (kiekvieną pamoką),
• duomenų ,,švieslentės“ pildymas (kiekvieną 
savaitę),
• mokinių individualios pažangos įsivertinimas 
(kiekvieną pamoką, aptarimas kas savaitę, 
refleksijos kiekvieną mėnesį),
• individualios kiekvieno mokinio pažangos 
aptarimas mokytojų grupėse (kartą per 
pusmetį),
• mokymosi pagalbos teikimo modelio 
sukūrimas, 
• mokymosi pagalbos teikimas ir mokinių 
pasiekimų stebėsena pagal susikurtą modelį. 

Sausio–gruodžio mėn. Vaiko individualios 
pažangos stebėsenos sistemos 
sukūrimas ir taikymas. 
• mokinių pažangos vertinimas pagal mokyk-
los sukurtą sistemą (kiekvieną pamoką),
• duomenų „švieslentės“ pildymas (kiekvieną 
savaitę),
• mokinių individualios pažangos įsivertinimas 
(kiekvieną pamoką, aptarimas kas savaitę, 
refleksijos kiekvieną mėnesį),
• individualios kiekvieno mokinio pažangos 
aptarimas mokytojų grupėse (kartą per 
pusmetį),
• mokymosi pagalbos teikimo modelio 
sukūrimas, 
• mokymosi pagalbos teikimas ir mokinių 
pasiekimų stebėsena pagal susikurtą modelį. 

Sausio–gruodžio mėn. Mokytojų 
kompetencijų tobulinimas, siekiant didinti 
pamokų veiksmingumą.
• aktualių dokumentų skaitymas ir aptarimas, 
informacijos struktūravimas, 
• mokymų apie šiuolaikinės pamokos ypatu-
mus ciklas, 
• kūrybinių dirbtuvių su kitomis projekto 
mokyklomis organizavimas, 
• apskrito stalo diskusijos apie mokymosi 
paradigmos ypatumus, bei geros pamokos 
bruožus, įgytos patirties refleksija, 
• pamokų veiksmingumo vertinimo lentelės 
(pamokos „tinklelio“) parengimas,
• pamokų taikant mokymosi paradigmos 
elementus vedimas ir stebėjimas,
• kolegialus bendradarbiavimas: tikslingi 
pamokų stebėjimai (kolega – kolegai) ir aptari-
mai pagal sutartą formą,
• ugdomojo konsultavimo pokalbių organiza-
vimas, 
• asmeninio profesinio tobulėjimo sąsiuvinių 
pildymas (refleksijų rašymas),
• rezultatų analizė. 

Vasario–gruodžio mėn. Mokytojų 
kompetencijų tobulinimas, siekiant didinti 
pamokų veiksmingumą.
• aktualių dokumentų skaitymas ir aptarimas, 
informacijos struktūravimas, 
• mokymų apie šiuolaikinės pamokos ypatu-
mus ciklas, 
• dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse su kito-
mis projekto mokyklomis, kūrybinių dirbtuvių 
organizavimas, 
• apskrito stalo diskusijos apie mokymosi 
paradigmos ypatumus bei geros pamokos 
bruožus, įgytos patirties refleksija, 
• pamokų veiksmingumo vertinimo lentelės 
(pamokos „tinklelio“) parengimas,
• pamokų taikant mokymosi paradigmos 
elementus vedimas ir stebėjimas,
• kolegialus bendradarbiavimas: tikslingi 
pamokų stebėjimai (kolega – kolegai) ir aptari-
mai pagal sutartą formą,
• ugdomojo konsultavimo pokalbių organiza-
vimas, 
• asmeninio profesinio tobulėjimo sąsiuvinių 
pildymas (refleksijų rašymas),
• rezultatų analizė. 

Ekspertės N. Kaunickienės komentaras: „Abi veiklos sritis (individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemos taikymą ir mokytojų kompe-
tencijų tobulinimą siekiant didinti pamokos veiksmingumą) jungia siekis pažinti vaiką, kad būtų randamas jam tinkamiausias kelias eiti pirmyn, būti 
savimi, augti kaip asmenybei. Pedagogų bendruomenė išsikėlė iššūkį – reflektuoti savo veiklą, jos poveikį mokinių mokymosi pasiekimams. Sis-
temingai raštu apmąstydami praktikas, kurios padeda mokiniams mokytis, siekti geresnių rezultatų, ir kliuvinius, stabdančius pažangą, mokytojai 
susikūrė tobulėjimo kasdienėje veikloje galimybes. Itin svarbu, kad tokį profesinį mokytojų augimą palaiko ir skatina mokyklos vadovė, kuri nuolat 
teikia grįžtamąjį ryšį raštu, kalbasi individualiai su kolegomis jiems rūpimais klausimais. Žinoma, tai pirmieji labai drąsūs žingsniai siekiant kurti ped-
agogų bendruomenę, kuri sistemingai apmąsto savo veiklą ir siekia ją tobulinti mokinių pasiekimų gerinimo vardan. Svarbu, kad pradėta kurti re-
flektavimo kultūra būtų nuolat palaikoma, kad mokytojai matytų savo veiklos rezultatus, suvoktų prasmę to, ką ir kaip daro ugdydami mokinius, ir 
ieškotų paveikiausių ugdymo priemonių. Mokytojas, kuris stebi ir reflektuoja savo veiklą, gali geriausiai žinoti, kas jo mokiniams padeda mokytis.“
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Ekspertės N. Kaunickienės komentaras: „Mokykloje susikurta motyvavimo sistema, kai kiekvieno mokinio surinkti taškai tampa bendru 
indėliu siekiant šauniausios klasės apdovanojimo, papildė taikomą mokinių individualios pažangos sistemą VIP, be to, susisiejo su savivaldybės 
inicijuojamu geriausios mokyklos konkursu. Tačiau svarbiausia, kad šie švieslentėje fiksuojami rezultatai skatino mokinius atsakingai dalyvauti 
ugdymo procese, siekti klasės pažangos kiekvienam pradedant nuo savęs. Mokytojų susitarimai dėl geros pamokos sampratos paskatino 
juos ieškoti būdų, kaip organizuoti veiksmingesnes pamokas, kaip sudaryti daugiau galimybių mokiniams aktyviai dalyvauti mokymosi procese 
ir siekti individualios pažangos. Drauge su mokytojais pastebėjome, kad įsitraukimas su mokiniais į projektines „eTwinning“ veiklas, aktyviais 
metodais paremtų pamokų vedimas, ugdymo organizavimas netradicinėse erdvėse patinka visiems. Šios veiklos skatino mokytojus permąstyti 
ugdymo procesą, orientuojantis į mokymosi organizavimą, tobulinti savo kompetencijas, skirti dėmesio vertinimo ir įsivertinimo procesams.“

PATIRČIŲ ILIUSTRACIJOS

1. Šauniausios klasės rinkimai 2. „eTwinning“ projektai

Mokyklos administracijos komentaras: Mokykloje buvo sukurti 
kriterijai, pagal kuriuos mokiniai rinko taškus. Pagrindiniai kriterijai: 
pamokų lankomumas, vėlavimas į pamokas, mokymosi pasiekimai 
(klasės pažangumas), drausmė, savišvieta, pagyrimai, dalyvavimas 
renginiuose. Klasė, surinkusi daugiausiai taškų, laimėjo kelionę. 
Mokiniai skaičiavo taškus, lygino savo klasės ir kitų klasių rezulta-
tus. Tai buvo puikus mokinių motyvatorius, kuris sutelkė mokinius 
ir mokytojus, pasižymėjo savotiška žaidybine nuotaika. Mokiniams 
patiko viešas rezultatų skelbimas, švieslentė traukė juos stebėti, 
diskutuoti, rinktis per pertrauką ir aptarinėti, kaip galima pagerinti 
rezultatus. Mokiniai patys stengėsi dalyvauti įvairiose veiklose, taip 
pat skatino dalyvauti ir savo klasės draugus. 

Mokyklos administracijos komentaras:
Integruojant „eTwinning“ projektus pamokoje dominuoja aktyvūs 
mokymosi metodai, mokiniai išradingai ir kūrybingai naudoja-
si išmaniosiomis technologijomis, dirbdami komandoje mokosi 
atsakingumo, pasitikėjimo savimi. Tokios pamokos dažniausiai 
vyksta netradicinėje aplinkoje: pašte, muziejuje, parke, skaitykloje, 
miesto bibliotekoje.

Mokinys: „Patiko „švieslentė“ ir „Šauniausios klasės“ rinkimai“.
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Sigita: „Projekto ,,Iniciatyva savivaldybėms‘‘ dėka sėkmingai įsitraukiau į „eTwinning“ bendruo-
menę. Dalyvaudama joje vykdžiau bendradarbiavimo projektus su kitų Europos šalių mokytojais. Tarptautiniai projektai ,,Christmas greetings 
around Europe‘‘ ir ,,Happy Winter“ buvo įvertinti kaip kokybiški projektai, apdovanoti Kokybės ženkleliais. Projektuose dalyvavę mokiniai gavo 
„eTwinning“ mokinio Kokybės ženklelius. Vykdydami projektus mokiniai susipažino su kitų Europos šalių kultūromis, tradicijomis, tobulino anglų 
kalbą, kūrybiškumą. Pamokos tapo įdomesnės. Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti įvairiuose seminaruose, „eTwinning“ mokymuose, tapau 
„eTwinning“ mentore.“
Tėvai: „Mano vaikas džiaugėsi, kad klasė dalyvauja „eTwinning“ projekte, nes įdomu daryti bendras veiklas kartu su kitų Europos šalių moki-
niais. Ypač smagu apsikeisti laiškais, sveikinimais. Vaikas džiaugėsi, kad gali rašyti angliškai ir paskaityti tai, ką parašė vaikai iš užsienio, dar 
labiau pradėjo mokytis anglų kalbos.“ 
Mokyklos administracija: „Dalyvaudami projekte turėjome galimybę patobulinti savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Kad pasiektume 
užsibrėžtus mokyklos tikslus, daug aiškinomės, ieškojome bendrų susitarimų, dalijomės įsipareigojimais ir atsakomybe. Nuolat vyko pokalbiai, 
pasitarimai, diskusijos. Sutarėme dėl mokytojų kompetencijų tobulinimo reflektuojant savo veiklą. Mokytojai pildė asmeninio profesinio tobulė-
jimo sąsiuvinius: kiekvienas mokytojas mokslo metams išsikeldavo tikslą ir sąsiuvinyje rašė refleksiją, kaip jam sekasi įgyvendinti tai, ko siekė. 
Žinoma, pagrindinis darbas kasdieniniame ugdymo procese buvo VIP sistemos įgyvendinimas: stebėjome ir vertinome kiekvieno mokinio mo-
kymąsi (pastangas, mokymąsi pamokoje ir po pamokų), tobulinome mokinio individualios pažangos sistemą, įtraukėme ir tėvus. Tėvai turėjo 
parašyti komentarus savo vaikui.“



52

KAS PASIKEITĖ?

Mokykloje vykę pokyčiai reikalavo iš visų bendruomenės narių kantrybės, pakantumo, bendradarbiavimo, laiko. Iš pradžių 
labai nedidelius pokyčius matydami noriūniečiai svarstė, kas iš to, ką ypatingo projektas duos, kažin ar ką pakeis. Vis 
dėlto mokytojų susitarimai rašyti refleksijas, sistemingai kalbėtis su vadove, kasdien stebėti individualią mokinių pažangą, 
kas savaitę fiksuoti ją susitartu būdu švieslentėje davė rezultatų. Drauge priimami sprendimai, kaip padėti konkrečiam 
vaikui, kaip didinti pamokos veiksmingumą, kaip tobulėti kasdienėje veikloje reflektuojant patirtį ir ją tobulinant, įsitrau-  
kiant į tarptautinių projektų veiklas, stiprino mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, telkė mokytojus bendrai veiklai. Mokyklos 
vadovei teko prisiimti naujas vadybines funkcijas, tobulinti savo darbo su personalu patirtį. Kasdien spręsdama ir direk-
toriaus, ir pavaduotojo ugdymui klausimus, ji tapo savo veiklos stebėtoja, reflektuojanti įgyjamą patirtį, kelianti sau naujus 
iššūkius, ieškanti būdų, kaip skatinti mokytojus pažangos siekiui.

Pasiekti svarbūs rezultatai
Mokyklos tikslas dalyvaujant projekte buvo toks: ne mažiau kaip 20 proc. mokyklos mokinių padarys pažangą (metiniai 
įvertinimai, ST (NMPP) rezultatai, PUPP) iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos:

Matematika 

Skaitymas

Rašymas

ST

26,9

37,8

46,5

2016 m.
6 klasė

2018 m.
8 klasė

Pokytis

29,1

49,7

55,4

+2,2

+11,9

+8,9

ST Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.)

Vidutiniškai 
rašymo surinktų 

taškų dalis 8 kl. proc. 
(2018 m.: šalies – 43,5; 

mokyklos – 55,4).

Vidutiniškai gamtos 
mokslų surinktų taškų 

dalis 8 kl. proc. 
(2018 m.: šalies – 50,7; 

mokyklos – 52,4).

Vidutiniškai socialinių 
mokslų surinktų taškų 

dalis 8 kl. proc. 
(2018 m.: šalies – 52,3; 

mokyklos – 52,4).

8 klasėje – 7 
mokiniai bent vieno 
dalyko pakėlė taškų 
vidurkį 20 proc. ir 
daugiau lyginant 

standartizuotų testų 
rezultatus su 
2016 metų.

Pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
iš lietuvių kalbos ir 
literatūros pažangą 

padarė 75 proc. 
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APIE POKYČIUS...

Mokinys: „Pildyti VIP (vaiko individuali pažanga) lapus pradžioje buvo visai neįdomu. Dariau tik, kad reikėjo. Dabar tru-
putėlį jie pasikeitė, atsirado refleksijos stulpelis ir vieta tėvų komentarui. Smagu stebėti, kaip keičiasi mano pažymiai. O ir 
ką parašo tėvai.“ 
Tėvai: „Bendravimas su mokyklos mokytojais vyko visada. Tačiau buvo naujovė, kada sūnus parnešė savo pažangos 
lapą. Perskaičiau jo paties parašytas mintis, kaip jis įsivertina save. Parašiau ir jam palinkėjimą, padrąsinimą.“ 
Mokytojas: „Susidarius „pamokos tinklelį“, tapo daug aiškiau, kokia turi būti pamoka, mokinių vertinimas. Buvo naudin-
gos diskusijos, geroji kolegų patirtis. Jaučiuosi pasitikinti savimi.“ 
Mokytojas: „Projektas skatina keistis, būti šiuolaikiškesniems.“
Kupiškio r. savivaldybė: „Darbinėje veikloje visada pasitaiko kliūčių. Ypač jų gausu bandant įgyvendinti pokyčius. Tik 
susitelkimas ir bendro tikslo matymas veda pirmyn. Ypatingai daug priklauso nuo vertybių, kurios padeda arba trukdo 
keistis. Projekto sėkmę mokykloje lėmė supratimas, kad tik įprasmintos nuoseklios veiklos, o ne vis naujų veiklų paieškos 
ir epizodiniai jų išbandymai yra paveiku.“
„Mokiniams pasiūlyta nauja, įdomi veikla visada juos motyvuoja domėtis, sužinoti, patirti pažinimo džiaugsmą, patenkina 
natūralų aktyvumo, saviraiškos poreikį. Visa tai ir realizavosi projekto ,,eTwinning“ veikloje.“

Ekspertė N. Kaunickienė: „Vykdant projekte suplanuotas veiklas Noriūnų mokyklai teko daug ko mokytis. Visų pirma, pavaduotojai (kuri 
laikinai ėjo ir direktoriaus pareigas) – veiklų organizavimo, darbuotojų motyvavimo, bendradarbiavimo su tėvais. Projekto eigoje kito mokyklos 
vadybos ir lyderystės patirtys, iniciatyvūs mokytojai įsitraukė į naujas veiklas, telkė aplink save bendraminčius, tardamiesi drauge įgyvendino 
planuojamas veiklas. Mokykla antraisiais projekto metais pradėjo visiškai naują veiklą – tobulinti savo kompetencijas reflektuojant. Mokytojai ir 
vadovė mokėsi rašyti refleksijas, sistemingai apmąstyti savo veiklą, numatyti tolimesnius žingsnius. Tai labai vertinga mokytojo patirtis skiriant 
laiko apmąstymams, kas veikia, ką reikia keisti, sąmoningam savo veiklos ir rezultatų apmąstymui, kad būtų planuojama tikslingiau, remiantis 
duomenimis, įžvalgomis, svarbiais vaiko ir savęs pažinimo momentais.“
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PAMOKOS:

Kiekviena mokykla veikia konkrečiame socialiniame kontekste, su savita organizacine kultūra, turimais ištekliais, sukaupta 
patirtimi, susiduria su jai tenkančiais iššūkiais, tad, siekdama gerinti mokinių pasiekimus, mokykla turi priimti sprendi-
mus, kurie būtų efektyviausi jos situacijai, geriausiai padėtų jos mokytojams ugdyti mokinius, kad šie siektų individualios 
pažangos ir atskleistų savo gebėjimus. Į klausimą „O kaip reikia daryti?“ geriausiai atsakyti gali tik patys mokyklos ben-
druomenės nariai, todėl reikalingas labai atidus įsižiūrėjimas ir įsiklausymas. Stebėdami, fiksuodami ir analizuodami rezu-
ltatus mokytojai ir vadovai mokėsi priimti sprendimus, stiprinti pasiteisinusias praktikas, keisti tai, kas neduoda laukiamų 
rezultatų. Klaidos, ginčai, kalbėjimasis, sustojimai ir įsivertinimas, kas ir kaip vyksta, yra itin vertingos mokyklos ben-
druomenės pamokos. Jų nereikia bijoti – jose reikia dalyvauti.

REKOMENDACIJOS. Mokyklai, siekiančiai kiekvieno mokinio pažangos skatinimo, mokytojų kompetencijų plėtotės, 
rekomenduotume: 

Mokykloje 
užtikrinti veiksmingą 

pagalbą mokiniui, orientuotą į 
konkretaus mokinio mokymosi 

sunkumų šalinimą ir galimybių jo 
potencialui atsiskleisti suda-
rymą. Visų pirma to siekiama 

pamokoje, orientuojantis į 
mokymosi paradigmą. Mokyto-
jams, planuojantiems pamoką, 

numatyti, kaip organizuos 
mokymosi procesą, kuriame 
aktyvesni bus patys mokini-
ai, siekiantys atlikti užduotis, 
suprasti medžiagą, aiškintis 
savarankiškai ir su draugais, 
pasitikrinantys, kaip jiems se-

kasi, norintys ir gebantys įveikti 
iššūkius ir patirti sėkmę per 

pamoką, mokytojams apmąstyti 
individualizavimo ir personali-

zuoto mokymosi 
organizavimą.

Skirti dėmesio 
pažangos skatinimui, 

kuriant sąlygas 
mokytojams ir mokiniams 
siekti geresnių rezultatų, 

bendradarbiauti 
tarpusavyje. 

Mokyklai 
ieškoti būdų, kaip 

efektyviai organizuoti 
konsultacinę pagalbą, 

bendradarbiavimą 
mokantis poroje 

ar grupelėje, teikti 
individualią mokymosi/ 

ugdymosi pagalbą pagal 
mokinio poreikius, 
sudaryti sąlygas 

mokiniams namų darbus 
atlikti mokykloje, ugdytis 

po pamokų.

Mokytojams 
sukurti paskatas 
tobulėti derinant 

individualius ir mokyklos 
tikslus, mokytis 

savarankiškai ir su 
kolegomis, vieniems iš 
kitų, dalijantis patirtimi 

(ir su kitų mokyklų 
kolegomis), sistemingai 
įsivertinant, reflektuojant 
savo veiklą ir jos poveikį 
mokinių bei mokyklos 

rezultatams.

Itin vertinga 
mokytojų 

ir vadovų profesinio 
tobulėjimo patirtis – 

mokyklų mainai, kitos 
mokyklos gyvenimo 

stebėjimas dalyvaujant 
kasdienėse jos veiklose, 

bendradarbiavimas 
mokantis drauge su 

kitos mokyklos kolegomis, 
įgyvendinant bendrus 

projektus. Mokyklų steigėjai 
galėtų rasti būdų, kaip 

organizuoti tokio profesinio 
tobulėjimo veiklas, 

tarpmokyklinius 
ryšius.

Mokykloje kurti ir 
puoselėti mokytojų 

nuolatinio profesinio 
tobulėjimo kultūrą, 
orientuotą į mokytojų 

kompetencijų tobulinimą, 
organizuoti į mokymosi 
paradigmą nukreiptus 
procesus, kurie padėtų 

kiekvienam mokiniui 
siekti geriausių jo galias 

atitinkančių 
rezultatų. 
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KUO MANO MOKYKLA PANAŠI?

KOKIOS VEIKLOS BŪTŲ PRASMINGOS MANO MOKYKLAI? KODĖL?

KUO MANO MOKYKLA SKIRIASI?

KOKIOS MAN PAMOKOS AKTUALIOS?

KĄ PASIŪLYSIU SAVO KOLEGOMS MOKYKLOJE/ SAVIVALDYBĖJE?
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SUBAČIAUS 
GIMNAZIJA

„Subačiaus gimnazija vadovaujasi bendradarbiavimo ir nuolatinio tobulinimo(si) principu, siekia individualios kiekvieno 
mokinio ūgties – asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės mokinio 
pažangos. Gimnazijoje svarbus bendruomeniškumas, nuostatų pozityvumas, kas sudaro prielaidas prasmingam gyven-
imui mokykloje veikiant individualiai arba komandoje. 

Subačiaus gimnazijoje šiuo metu mokosi 224 mokiniai. Girdimi mažųjų pradinukų balsai bei skamba gimnazistų juokas. 
Pamokos, tyrinėjimai, išvykos ir žygiai, įvairūs projektai, sportas, menų dienos, jaunųjų šaulių veikla ir kt. – kiekvienas 
mokinys įtraukiamas į veiklas. Pastarieji mokslo metai buvo kupini naujų patirčių ir mokiniams, ir mokytojams. Vieningai 
sutarę vertiname (mokiniai įsivertina) kiekvieno mokinio individualią pažangą pamokoje. Išbandėme, „prisijaukinome“ ir 
džiaugiamės asmeninio projekto (tyrinėjimo) įgyvendinimu. Supratome bei įvertinome bendravimo ir bendradarbiavimo su 
gimnazijos bendruomene ir partneriais svarbą. Ieškome būdų sudominti, įtraukti mokinį į mokymosi procesą. 

Prieš šv. Kalėdas į gimnazijos biblioteką atkeliavo buvusio mokinio dovanojamos knygos ir laiškas. Laiško autorius ne-
pasirašė. Kodėl? Paaiškinimas parašytas laiške: „...darau tai sąmoningai..., kiekvienas jūsų mokinys, netgi tas, iš kurio 
jūs galbūt mažiausiai tikitės, gali tokiu būdu atsidėkoti jį užauginusiai mokyklai ir jos mokytojams. Nė kiek neabejoju, jog 
didžioji dauguma vaikų jaučia dėkingumą mokyklai, kurioje daug ko išmoko, patyrė, daug ką išsinešė.“

Todėl džiaugiamės savo pasiekimais, dalinamės patirtimi, esame nebijanti įvairių iššūkių, nuolat besimokanti ben-
druomenė.“

Vida Šeškuvienė,
Subačiaus gimnazijos direktorė

 



57

SUBAČIAUS 
GIMNAZIJA NUO IEŠKOJIMŲ IKI SPRENDIMŲ...

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai bei jų analizė paskatino 
mokyklos komandos atstovus atkreipti dėmesį į PRAKTINIŲ ŽINIŲ TAIKYMO, AUKŠTESNIŲJŲ MĄSTYMO GEBĖ-
JIMŲ LAVINIMO SVARBĄ UGDYMO PROCESE. Šios problemos suvokimas leido suformuluoti pirminį klausimą, kuri-
am buvo braižomas sprendimų medis. Braižant medį buvo naudojamasi Vaivos Vaicekauskienės (2007) knygos „Švietimo 
politikos analizės pagrindai“ medžiaga. 

Nubraižius medį buvo renkama informacija apie kitų mokyklų patirtis sprendžiant šiuos klausimus, domimasi teorine 
medžiaga, vertinamos galimybės. Išanalizavus surinktą informaciją buvo priimti sprendimai dėl projekto veiklų. 

Kaip sumažinti pasiekusių 
patenkinamą ir nepatenkinamą 
lygį mokinių  skaičių       
5-8 kl.

Padidinti pagrindinio pasiekimų 
lygmens mokinių skaičių

Stiprinti drausmę pamokoje

Budinti klasė

Vertinimo sistema

Projektiniai darbai

Mokinio pagalba mokiniui 
(socialinė-pilietinė veikla)

Balas į kaupiamąjį 
(už gerą elgesį)

Pažangos stebėjimas 
ir įsivertinimas

Prailgintos dienos grupė

Numatyti privalomas 
konsultacijas

Didinti dalykinių 
konsultacijų skaičių

Tobulinti individualios 
pažangos įsivertinimą

 Įvairinti neformalųjį švietimą

Padidinti aukštesniojo 
pasiekimų lygmens 
mokinių skaičių
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SVARBIAUSIŲ DVIEJŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS 

Remiantis surinktais duomenimis (mokyklos nacionalinių tyrimų pasiekimų, socialiniu konteksto, mokyklos žmogiškųjų 
išteklių, kitų švietimo dalyvių patirtys) buvo susikurti kriterijai, kuriuos naudojant ir buvo pasirinktos priemonės. 
Pasirinktos dvi priemonės:
• Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemos taikymas. Šioje priemonėje pasirinkta taikyti praktiką, sukauptą 
Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Atsižvelgiant į šios mokyklos patirtį nuspręsta taikyti IT įrankius pažangos stebėjimui.
• Asmeninio projekto įgyvendinimas. Šią priemonę nuspręsta įgyvendinti taikant Tarptautinio bakalaureato organizacijos 
patirtį.
Priemonių pasirinkimą lėmė:
• Brandos darbo įvedimas, dėmesys individualiai mokinių pažangai nacionaliniu mastu. Asmeniniai projektai skatina mo-
kinius suprasti asmeninį mokymąsi ir jų darbo rezultatus – pagrindinius įgūdžius, kurie juos rengia sėkmei toliau mokantis.
• Mokytojų ir mokinių galimybė kompetencijas, išugdytas įgyvendinant asmeninį projektą taikyti aukštesnėse klasėse.
• Mokinių pasiekimai. Testų rezultatai geri, bet mokymosi mokytis ir rašymo kompetencijos išsiskiria žemesne verte. 
Pasak Švietimo politikos analizės 2013 m. Nr. 12 „Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas“ autorių, skaitymo gebėjimus 
vertinančiuose PIRLS ir PISA tyrimuose mokiniams geriausiai sekasi įveikti minimalių mąstymo gebėjimų reikalaujančias 
užduotis – atpažinti, nustatyti ir atkurti aiškiai išdėstytas informacijos detales, daryti tiesiogines išvadas, tačiau mokiniai 
pasiekia gerokai prastesnių interpretavimo, integravimo, teksto turinio vertinimo rezultatų.

ATVEJO ALGORITMAS

Ši dalis pristato mokyklos atvejo algoritmą, kuris atspindi veiksmų, nukreiptų į iškeltos problemos sprendimą, seką. 
Žemiau pateikto algoritmo struktūra yra panaudota visais projekte dalyvavusių mokyklų atvejais, numatant individualius 
iškeltos problemos kelius. Kiekvienas algoritmas pasižymi šiais pagrindiniais elementais:

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.
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Kupiškio r. Subačiaus gimnazija
(problema – mokinių mąstymo gebėjimai nepakankami)

BENDRAS PROJEKTO 
TIKSLAS

MOKYKLOS TIKSLAS

PRIEMONĖ  1 PRIEMONĖ  2

Mokinių projekte dalyvaujančiose mokyklose  20 proc. dalis pag-
erins pasiekimus (bent vieno NMPP rezultatai kils, kitų ST rezultatai 
nežemės) iki 2018 m. gruodžio 31 d

Dalyvaujant projekte ne mažiau kaip 20 proc. mokyklos mokinių padar-
ys pažangą* (metiniai vertinimai, NMPP rezultatai) iki 2018 m. gruodžio 
31 d. (Atskaitos taškas - 2016 NMPP, metiniai įvertinimai (4 ir 6 klasės))

* Padariusiais pažangą laikomi ir tie mokiniai, kurių visų dalykų metiniai įvertinimai ir 
ST įvertinimai išlieka aukštesniojo lygio.

Asmeninio projekto įgyvendinimas

Iki 2017 m. gegužės 31 d. 20 proc. 6 klasės mokinių trimestro bent vieno 
dalyko, iš kurio buvo įgyvendinamas asmeninis projektas, pažymys, lyginant 
su praėjusio trimestro, pagerės ne mažiau vienu balu.
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gegužės 31 d. kiekvienas mokinys yra kon-
sultuojamas ne mažiau kaip 12 kartų.
Įvertinimo būdas: mokytojų stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos trimestro analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai). 
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę pildomi kon-
sultacijų lapai. Mokytojai-administracija-konsultantas – kartą per mėnesį, va-
dovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį – mokinių pažan-
gos analizė.

Individualios mokinių pažangos stebėsenos 
sistemos taikymas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pagalba padėtų 
daliai mokinių (nuo 10 iki 50 proc.) pagerinti mokymosi pasiekimus.
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. nuo 50 iki 70 procentų 
pamokų sistemingai vertinama kiekvieno mokinio mokymosi pažanga.
Įvertinimo būdai: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos trimestro analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę (švieslentėje), 
mokytojai-administracija-konsultantas – kartą per mėnesį, vadovai su kon-
sultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį – mokinių pažangos analizė.

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. 20 proc. 6 ir 8 klasių mokinių trimestro bent vieno 
dalyko, iš kurio buvo įgyvendinamas asmeninis projektas, pažymys, lyginant 
su praėjusio trimestro, pagerės ne mažiau vienu balu.
Progreso rodiklis: iki 2017 m. gruodžio 31 d. kiekvienas mokinys yra kon-
sultuojamas ne mažiau kaip 12 kartų.
Įvertinimo būdas: mokytojų stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę pildomi kon-
sultacijų lapai. Mokytojai, administracija, konsultantas – kartą per mėnesį, 
vadovai su konsultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį – mokinių 
pažangos analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti, kad teikiama mokymosi pagalba 
padėtų didesnei daliai mokinių (nuo 50 iki 70 proc.) pagerinti mokymosi 
pasiekimus.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gruodžio 31 d. visose pamokose sis-
temingai vertinama kiekvieno mokinio mokymosi pažanga.
Įvertinimo būdas: mokytojo stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai).
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę (švieslentėje), 
mokytojai-administracija-konsultantas – kartą per mėnesį, vadovai su kon-
sultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį–mokinių pažangos analizė.

Iki 2018 m. gegužės 31 d. 20 proc. 5 ir I klasių mokinių trimestro bent vieno 
dalyko, iš kurio buvo įgyvendinamas asmeninis projektas, pažymys, lyginant 
su praėjusio trimestro, pagerės ne mažiau vienu balu.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gegužės 31 d. kiekvienas mokinys yra konsul-
tuojamas ne mažiau kaip 12 kartų.
Įvertinimo būdas: mokytojų stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai). 
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę pildomi konsultaci-
jų lapai. Mokytojai, administracija, konsultantas – kartą per mėnesį, vadovai su 
konsultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį – mokinių pažangos analizė.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 20 proc. 5 ir 8 klasių mokinių trimestro bent vieno 
dalyko, iš kurio buvo įgyvendinamas asmeninis projektas, pažymys, lyginant 
su praėjusio trimestro, pagerės ne mažiau vienu balu.
Progreso rodiklis: iki 2018 m. gruodžio 31 d. kiekvienas mokinys yra konsul-
tuojamas ne mažiau kaip 12 kartų.
Įvertinimo būdas: mokytojų stebėjimo priemonė, ugdomieji pokalbiai, 
steigėjui – mokinių pažangos pusmečio analizė pagal suderintą šabloną 
(pažymių priskyrimas lygiams, testų rezultatai). 
Įvertinimo periodiškumas: mokytojai – kiekvieną savaitę pildomi konsultac-
ijų lapai. Mokytojai-administracija, konsultantas, kartą per mėnesį, vadovai su 
konsultantais – savivaldybei – kartą per pusmetį – mokinių pažangos analizė.
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Mokyklos žingsniai pokyčių link

20182016 2017

• Situacijos gimnazijoje analizė ir problemų 
gryninimas su projekto ekspertais.
• Projekto veiklų plano sudarymas.
• Mokytojų metodinė išvyka į Šiaulių r. 
Aukštelkės mokyklą.
• Mokymai patyčių tema: A. Boalio metodai 
– žaidimai-pratimai, Vaizdinių teatras, Forumo 
teatras.

Papildomos veiklos:
• Bendruomenių stiprinimo veiklos. Ben-
druomenių, įstaigų, mokytojų susitikimas 
mokymai-diskusija
• Studentų užsiėmimai „Komandiškumo 
ugdymo žaidimai“ mokiniams.
• Gimnazijos komandos dalyvavimas Baltijos 
šalių akademijoje Jelgavoje (Latvija)
• Bendruomenių, įstaigų, mokytojų susitikimas 
mokymai-diskusija. Lektorius P.Godvadas 
• „eTwinning“ seminaras Ukrainoje.

Darbo su asmeniniais projektais 
grupės veikla: 
● Asmeninio projekto aprašo pritaikymas 
mokyklos poreikiams ir pristatymas mokyklos 
bendruomenei. 
● Mokytojams rengiami mokymai, kurių tikslas 
– išugdyti reikalingas kompetencijas konsul-
tuojant mokinius ir jiems padedant įgyvendinti 
asmeninius projektus.
● Klasės valandėlių metu padėti apmąstyti 
mokiniams pradines projekto idėjas, temas ir 
nukreipti pas atitinkamą mokytoją
● Tyrimo etapas. Asmeninio projekto kon-
sultacijų metu kartu su mokytoju aptarti tyrimo 
eigą, numatyti papildomus tyrimo šaltinius.
● Planavimo etapas. Aptarti turimą medžiagą 
ir idėjas. Suformuluoti galutinę temą ir įsitikinti, 
kad mokinys ar grupė mokinių supranta savo 
tikslus ir siekius, žino savo aiškų vaidmenį.
● Veiklos etapas. Atlikti reikalingas veiklas 
(eksperimentus, technikas, maketus, modelius 
ir pan.).
● Refleksijos etapas. Asmeninio projekto 
pristatymo ir ataskaitos parengimas.
● Pristatymo etapas. 2017 m. I pusmetis: 
asmeninį projektą parengė ir pristatė 17 mo-
kinių (6 kl.), 2017 m. II pusmetis – 17 mokinių 
(8 kl.).

Darbo su asmeniniais projektais 
grupės veikla: 
● Klasės valandėlių metu padedama mokiniams 
apmąstyti pradines projekto idėjas, temas ir 
nukreipti pas atitinkamą mokytoją
● Tyrimo etapas. Asmeninio projekto konsultac-
ijų metu kartu su mokytoju aptaria tyrimo eigą, 
numato papildomus tyrimo šaltinius.
● Planavimo etapas. Aptariama turima medžia-
ga ir idėjos. Suformuluojama galutinė tema 
ir įsitikinama, kad mokinys ar grupė mokinių 
supranta savo tikslus ir siekius, žino savo aiškų 
vaidmenį.
● Veiklos etapas. Atliekamos reikalingos veiklos 
(eksperimentai, technikos, maketai, modeliai 
ir pan.).
● Refleksijos etapas. Asmeninio projekto 
pristatymo ir ataskaitos parengimas.
● 2018 m. I pusmetį: 50 mok. (6 kl. ir I gimn. kl.)

Individualios mokinių pažangos vertinimo 
ir įsivertinimo grupės veikla:
• Mokinių pažangos vertinimas pamokose 
pagal mokyklos sukurtą sistemą.
• Mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo 
pamokoje fiksavimui sukurtas ir „Google“ 
diske bendrinamas įrankis. 
• Sistemingas mokinių individualios pažangos 
įsivertinimas. 
• Individualios kiekvieno mokinio pažangos 
aptarimas mokytojų grupėje.
• Mokymosi pagalbos teikimas ir mokinių 
pasiekimų stebėsena.

Individualios mokinių pažangos vertinimo 
ir įsivertinimo grupės veikla:
• Seminaras mokytojams. Lektorė N. Kau-
nickienė
• Mokinių pažangos vertinimas pamokose 
pagal mokyklos sukurtą sistemą.
• Mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo 
pamokoje fiksavimui sukurtas ir Google diske 
bendrinamas įrankis. 
• Sistemingas mokinių individualios pažangos 
įsivertinimas. 
• Individualios kiekvieno mokinio pažangos 
aptarimas mokytojų grupėje.
• Mokymosi pagalbos teikimas ir mokinių 
pasiekimų stebėsena.
• Išvyka į Kupiškio rajono Skapiškio pagrind-
inę mokyklą. Dalijimasis patirtimi: kūrybinės 
dirbtuvės „VIP patirtys“.

Eksperto V. Bacio komentaras: „Įgyvendinant asmeninį projektą naudojomės Tarptautinio bakalaureato organizacijos sukaupta patirtimi. 
Ši schema (žr. apačioje) tapo pagrindu rengiant aprašą. Taip pat atsižvelgėme į nacionalinių programų reikalavimus.“
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Patinka karo istorija PPK (Pirmasis pasaulinis 
karas) ir APK (Antrasis pasaulinis karas)

Kompiuteriai

Kodėl kiekviena Europos šalis turi tam tikrą 
mėgstamą sporto šaką?

Piešimas. Gyvūnai. Kompiuteriniai žaidimai

Patinka bendrauti, būti su draugais

Subatėnų likimai okupacijų metais.

E-sporto pristatymas internete panaudojant 
Google sites galimybes

Trijų mažų Europos šalių sporto šakos

Dailininkai ir dailė

Karinės uniformos ir mokymai

Kūryba tušu

Orientavimasis 
nepažįstamoje 
aplinkoje

PATIRČIŲ ILIUSTRACIJOS

Asmeninio projekto (tyrinėjimo) veiklos ir pristatymas

Pavyzdys: kaip gimsta tyrinėjimo klausimai
Pav. Per pristatymą demonstruojamas avilio maketas
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Mokinė Greta: „Pati įdomiausia dalis – tiriamoji, sunkiausia buvo apibendrinti viso projekto darbą.“
Mokytoja Elena: „Visiems ši veikla naudinga. Mokiniai lavina tyrinėjimo įgūdžius, mokytojai ieško veiklų, atitinkančių mokinių galimybes ir gebėjimus.“
Administracija: „Tai reali galimybė keisti ugdymo turinį ir ugdyti mokinių mokymosi kompetencijas, o mokytojui galvoti apie pamokas.“

Eksperto V. Bacio komentaras: „Džiugino mokytojų, mokinių atvirumas įgyvendinant asmeninį projektą. Matėsi nuostatų kaita: nuo noro 
viską griežtai aprašyti iki suvokimo, kad esminis gebėjimas – tyrinėti, kelti klausimus. Viso proceso metu jautėsi mokinių ir mokytojų tarpusavio 
pagarba, atvirumas.“

KAS PASIKEITĖ?

Asmeninių projektų metu mokiniai buvo skatinami: dalyvauti nuolatiniame, savarankiškame tyrime, kurti naujas įžvalgas, 
parodyti įgūdžius, požiūrį ir žinias, efektyviai bendrauti įvairiose situacijose, prisiimti mokymosi atsakomybę, vertinti mo-
kymosi procesą ir didžiuotis savo laimėjimais.

Ši patirtis buvo puiki tuo, kad mokiniai mokėsi praktiškai išbandydami dalykus. Juk geriausiai mokytis iš savo asmeninės 
patirties ir savo atradimų, nes tai yra sąmoningumo didinimas ir galimybių ribų plėtimas. Patirtinis mokymas mokiniams 
buvo patrauklus tuo, kad jis juos įtraukė, skatino išmokti tyrinėti. Dabar jau mokiniai gali taip mokytis atlikdami bet kurį 
kitą jiems skirtą darbą.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad asmeninį projektą įgyvendino kiekvienas 5–8 klasių mokinys. Ši projekto veikla skatino 
kiekvieną įsitraukti į veiklas atsižvelgiant į asmeninius gebėjimus.

Asmeninio projekto vykdymo tvarkos apraše (https://gimnazija.subacius.lm.lt/ugdymas) numatyti šie tikslai ir uždaviniai:
• Sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią asmeninio projekto 
idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus. 
• Mokinys, atlikdamas asmeninį projektą, siekia mokytis: 

 

Tyrinėti 
(remiantis asmeniniais 

interesais, apibrėžti aiškų tikslą 
ir problemą. Formuluojant temą, 
patariama pradėti nuo tam tikros 
tyrimo krypties įsivardijimo, idėjos 
ar sumanymo numatymo. Toliau 
nustatoma problema: pagrindinis 
klausimas, siekiant išsiaiškinti, kas 
nežinoma ar kur slypi problema, 
ką savito šiuo darbu siekiama 

atrasti, suprasti, sukurti. Tyrimo 
problema – tai klausimas apie 
tyrimo objektą, į kurį siekiama 

atsakyti atliekamu tyrimu. Prob-
lema paprastai kyla dėl įtampos 
tarp to, kas yra žinoma, ir to, kas 
nežinoma. Problemą formuluoti 
tikslinga vienu ar keliais klausi-
mais, į kuriuos norima atsakyti 

AP. Gerai suformuluota problema 
parodo AP esmę ir kartu su darbo 

tikslu ir uždaviniais sudaro 
prielaidas parašyti kokybišką 

darbą)

Planuoti 
(numatyti produkto/ 

rezultato kriterijus, planuoti 
ir fiksuoti projekto procesą, 
demonstruoti savarankiško 
darbo įgūdžius. Planuojant 

veiklą, patariama 
atsižvelgti į tai, ką reikia 
padaryti, kad išsikeltas 

uždavinys būtų 
įgyvendintas, kas bus 

pasiekta atlikus atitinkamą 
veiklą, kaip bus sužinoma,

kad pasiekta tai, 
kas numatyta)Įsivertinti 

(įvertinti produktą/
rezultatą pagal nustatytus 
kriterijus, apmąstyti, kaip 

užbaigęs projektą pagilino 
savo bei dalykines žinias ir 
supratimą pasirinkta tema, 

apmąstyti savo, kaip 
besimokančiojo, 

tobulėjimą). 

Veikti 
(sukurti produktą/

rezultatą, atitinkantį 
tikslą ir problemą, 

demonstruoti mąstymo 
įgūdžius, parodyti 

bendravimo ir socialinius 
įgūdžius); 



63

Eksperto V. Bacio komentaras: „Geras mokytojų pasirengimas lėmė mokinių mokymosi sėkmę“.

APIE POKYČIUS...

Mokinė Justina: „Iš pradžių galvojau, kad bus labai sunku. Padarius projektą pasidarė drąsiau, aiškiau, daug naujo 
sužinojau.“
Mokinys Valdas: „Reikėtų tokius projektus nuo 5 klasės pradėti...“
Mokinio mama Vidmantė: „Vaikas pasakojo šeimos nariams, ką išmoko atlikdamas asmeninį projektą, pastebėjau, 
jog įdomu pritaikyti įgytas žinias. Gilinosi į fotografavimo galimybes. Taigi daugiau fotografuoja namuose šeimos narius, 
renkasi vietą, apšvietimą ir pan.“
Mokytoja Lina: „Kuo toliau, tuo labiau imu vertinti asmeninių projektų naudą mokiniams, ir tik teigiamai. Labai įdomu 
stebėti mokinių tobulėjimą ir savimonę.“
Kupiškio r. savivaldybė: „Pokyčių valdymas nėra lengvas procesas. Jame pagrindinis vaidmuo tenka vadovui, jo lyder-
ystės raiškai. Gimnazijos mokinių gebėjimai ir motyvacija siekti daugiau, skatina bendruomenę nesustoti, kryptingai veikti 
ugdant ir ugdantis.“
„Gimnazijos pasirinkta priemonė asmeninis tyrinėjimas – vienas iš būdų, kaip lavinti mokinių problemų sprendimo įgūdži-
us, daryti įvairius eksperimentus ir suteikti sąlygas atrasti naujus dalykus.“

PAMOKOS:

Vykdant ugdymo proceso kaitą, kuri susijusi su mokiniais, svarbus pačių mokinių aktyvus dalyvavimas veiklose, taip pat 
diskusijos su mokiniais apie įgytą patirtį. Tai padėjo sulaužyti nuostatą, kad „ne kiekvienas gali“.
Labai svarbus tėvų įtraukimas. Supažindinimas su nauja veikla, skatinimas padėti vaikams įgyvendinti veiklas. Projekto 
metu reikėjo skirti laiko pokalbiams su tėvais. Kildavo netgi tam tikras pasipriešinimas naujoms veiklos (kam to reikia 
mano vaikui?).
Svarbu mokytojams leisti patiems priimti sprendimus, kurias priemones įgyvendins mokyklos komanda (patys pasirinko 
asmeninio projekto įgyvendinimą). Tam reikia laiko, kantrybės, pasitikėjimo mokytojais.
Mokytojų patirtis labai svarbi įgyvendinant pokyčius mokykloje. Dažnai turima patirtis gali būti ne tik pastiprinimas, bet 
ir kliuvinys. Mokytojai rėmėsi savo patirtimi įgyvendinant projektus. Reikėjo skirti laiko suprasti, kuo asmeninis projektas 
skiriasi nuo projektinės veiklos.

Rekomendacijos. Mokyklos, kurios norėtų įgyvendinti asmeninio projekto metodą, turėtų pagalvoti:

Ar ši veikla 
būtina ugdant 
Jūsų mokinių 

mokymosi mokytis 
kompetenciją, skatinant 
mokymosi motyvaciją. 

Gal jau turite 
pakankamai veiklų, 

ugdančių šią 
kompetenciją?

Ar pakaks 
žmogiškųjų išteklių? 
Mokytojui teks ne 

tik norėti, bet ir rasti 
laiko garantuoti 
nuoseklią veiklą 

įgyvendinant asmeninį 
projektą. Mokiniai nuolat 

laukia mokytojų kon-
sultacijų.

Ar pajėgsite
 į šias veiklas 
įtraukti visus 

mokinius, suvokdami 
jų skirtumus,
 gebėjimus?
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KUO MANO MOKYKLA PANAŠI?

KOKIOS VEIKLOS BŪTŲ PRASMINGOS MANO MOKYKLAI? KODĖL?

KUO MANO MOKYKLA SKIRIASI?

KOKIOS MAN PAMOKOS AKTUALIOS?

KĄ PASIŪLYSIU SAVO KOLEGOMS MOKYKLOJE/ SAVIVALDYBĖJE?
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REKOMENDACIJOS
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REKOMENDACIJOS

Šios rekomendacijos parengtos remiantis Kupiškio rajono savivaldybės penkių mokyklų dalyvavi-
mo „Iniciatyva savivaldybėms“ projekte patirtimi. Rekomendacijomis siekiama atsakyti į projekto 
pradžioje dr. P. Gudyno iškeltus klausimus, tapusius projekto ašimi, susijusius su mokinių pasie-
kimų gerinimu:
Kaip teikti tinkamą socialinę ir pedagoginę pagalbą?
Kaip kompensuoti mokymosi aplinkos namuose trūkumus?
Kaip motyvuoti mokinius?
Kaip stiprinti mokytojų kompetencijas?

Taip pat projekto metu buvo gilinamasi į švietimo vadybos aspektus siekiant mokinių pažangos, 
todėl viena rekomendacijų dalis yra skirta šiai sričiai:
Kaip stiprinti švietimo vadybą visais lygmenimis siekiant mokinių pažangos?

Rekomendacijos yra skirtos šioms suinteresuotoms šalims:

Rekomendacijų dalys pateikiamos penkiuose plakatuose, kurie leidžia skaitytojui pamatyti siūlomų 
sprendimo kelių nuoseklią ir sistemišką seką. Pateikti pasiūlymai nebūtinai pasuponuos atsaky-
mus, kaip elgtis konkrečiai mokyklai sprendžiant dr. Prano Gudyno iškeltus klausimus. Rekomen-
dacijų tikslas yra sukelti norą mąstyti apie pateiktą problematiką, ieškoti kiekvienai mokyklai tin-
kamiausio kelio, atsižvelgiant į rekomendacijose pateiktas esmines sritis, turinčias įtakos mokinių 
pasiekimų gerinimui. 

MOKYTOJUI MOKYKLAI SAVIVALDYBEI ŠVIETIMO IR 
MOKSLO 
MINISTERIJAI

Ar kompensuojame mokymosi 
aplinkos namuose trūkumus?

ESMINIAI KLAUSIMAI

Ar gebame ir norime 
mokinius motyvuoti ir 
mokyti mokytis?

Ar turime gerus dalykininkus?

Ar teikiame tinkamą 
socialinę ir pedagoginę 
pagalbą?

Motyvuoti 
ir moka mokytis

8,333 %

0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

41,67 % 

Nepalanki 
mokymosi 
aplinka namie

Nemotyvuoti 
ir nemoka 
mokytis

Žemesnis tėvų išsilavinimas 
ir blogesnė darbo situacija
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KOKIAIS KLAUSIMAIS
PROJEKTE DALYVAVUSIOS 
KUPIŠKIO R. MOKYKLOS 
GALI KONSULTUOTI 
KITAS MOKYKLAS
 IR MOKYTOJUS

NORIŪNŲ JONO ČERNIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA:

Kontaktas: 
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Grinevičienė
Tel.: 8 459 56254, 8 614 25399, el. paštas ritagrineviciene@gmail.com 

Kontaktas: 
Kupiškio A. Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė
Vanda Vanagienė
Tel. 8 459 35 694, el. paštas sepetosmokykla@gmail.com

„eTwinning“ projekto veiklų in-
tegravimas ugdymo procese, 
nes projektinės veiklos skatina 
ir išlaisvina mokytoją organizuo-
ti aktyvaus mokymosi veiklas, 
motyvuojančias kiekvieną mok-
inį įsitraukti į ugdymąsi, mokytis 
netradicinėse erdvėse, kūry-
biškai naudotis išmaniosiomis 
technologijomis, bendradar-
biauti komandoje. Šia patirtimi 
Noriūnų mokykla gali dalintis su 
kitomis mokyklomis.

Mokomosios medžiagos struk-
tūravimas, kuris mokytojams 
palengvina tinkamai pasiruoš-
ti pamokai, o mokiniams, tu-
rintiems mokymosi sunkumų, 
įsisavinti pamokos informaciją.

Teksto rašymo šablonų panau-
dojimas pamokose, kuris pad-
eda mokiniams geriau suvokti ir 
iš teksto išsirinkti esminę infor-
maciją.

Noriūnų J. Černiaus pagrindinė mokykla 
sukaupė savitos patirties, kaip mokytojams 
rašyti refleksijas, kaip teikti grįžtamąjį ryšį, 
skatinant asmeninį ir profesinį mokytojo to-
bulėjimą. Sistemingai raštu apmąstydami 
praktikas, kurios padeda mokiniams moky-
tis, siekti geresnių rezultatų, ir kliuvinius, 
stabdančius pažangą, mokytojai susikūrė 
tobulėjimo kasdienėje veikloje galimybes. 
Mokytojas, kuris stebi ir reflektuoja savo 
veiklą, gali geriausiai žinoti, kas jo mokiniams 
padeda mokytis. Noriūnų mokyklos peda-
gogai, pradėję šiuo keliu eiti, gali dalintis su 
kitomis rajono mokyklomis šia patirtimi. 

Išmokimo metodų taikymas pamokose, 
kurie padeda pakelti mokinių, turinčių moky-
mosi sunkumų, motyvaciją mokytis ir didi-
na nusiteikimą siekti aukštesnių mokymosi 
tikslų. Taikant aukščiau minėtus metodus, 
mokiniai trys kartus per pamoką gauna žinių 
įvertinimą, kurie tampa kaupiamaisiais balais 
į metinį pažymį.

KUPIŠKIO R. ŠEPETOS A. ADAMKIENĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA



Kontaktas: 
Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Liudvinavičienė
Tel.: 8 616 16413, el. paštas mokykla@skpm.lt

 Kontaktas:
Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Aušra Tvarijonienė
Tel. 8 459 55285, el.paštas rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

 Kontaktas:
Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus
Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro vedėja Virginija Vanagienė
Tel. 8 459 46335, el. paštas mokykla@antasava.kupiskis.lm.lt

Asmeninio projekto įgyvendinimas 5–8 
klasėse. Mokykla turi susikūrusi tvarkas, 
išbandžiusi aprašą praktikoje. Mokykla gali 
konsultuoti, kaip dirbti su mokiniais, tėvais 
diegiant asmeninį projektą mokykloje. Patir-
tis ypač naudinga mokykloms, kurios siekia 
padėti mokiniui pasiruošti brandos darbui.

Bendruomeninių šeimos namų mo-
delis. Mokykla gali konsultuoti, kaip teikti 
paslaugas „vieno langelio“ principu. Pro-
jekto metu buvo išmėgintas socialinių pas-
laugų teikimo mokykloje modelis.

Mokinių individualios pažangos 
stebėjimo, vertinimo ir skatinimo 
patirtis. Mokykla susikūrė VIP siste-
mą, kaip kiekvienoje pamokoje mo-
kinys įsivertina savo mokymąsi, kaip 
mokytojai stebi ir kas savaitę fiksuoja 
individualią mokymosi pažangą, kaip 
skatinama klasių ir visos mokyklos 
pažanga. Be to, mokykla pasirengė 
ir veiksmingą pagalbos kiekvienam 
mokiniui sistemą, paremtą VIP siste-
mos duomenimis. Skapiškio moky-
kla gali dalintis šia patirtimi su Lietu-
vos mokyklomis.

Pamokos veiksmingumo didinimas 
laikantis mokyklos bendruomenėje 
priimtų susitarimų. Skapiškio peda-
gogai pasirengė pamokos veiksmingu-
mo vertinimo lentelę (pamokos „tinkle-
lį“). Instrumentas rodo, kaip nuosekliai 
diskutuojant, tariantis, remiantis sava 
patirtimi, be to, vadovaujantis Lietuvos 
švietimo dokumentais (Geros moky-
klos koncepcijos, Pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo programų aprašo ir 
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 
ugdymo programas, veiklos kokybės 
įsivertinimo metodikos nuostatomis), 
galima priimti bendrus susitarimus dėl 
geros pamokos sampratos, apsibrėžti 
kriterijus ir drauge siekti kokybės. „Tin-
klelis“ padeda mokytojams, vadovams 
laikytis bendrų susitarimų, drauge ge-
rinti ugdymo kokybę, siekti asmeninio 
profesinio tobulėjimo. Skapiškio moky-
kla gali dalintis šia patirtimi su rajono ar 
Lietuvos mokyklomis.

Visos mokyklos bendruomenės 
(mokinių, darbuotojų, šeimų) 
įtraukimas į neformalaus ugdy-
mo veiklas, bendradarbiavimo ry-
šių kūrimas praturtinant ugdymo 
procesą. 

 IT įrankių naudojimas VIP. 
Mokykla gali konsultuoti, kaip 
naudoti IT įrankius fiksuojant 
mokinių asmeninę pažangą. 
Naudojami įrankiai sudaro są-
lygas mokytojams matyti, kaip 
pažangą fiksuoja kolegos. 

Socialinis emocinis ugdymas 
pamokoje. Mokykla gali konsul-
tuoti, kaip planuoti, stebėti pamo-
kas, kuriose ugdomas socialinis 
emocinės kompetencijos.

SKAPIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA:

SUBAČIAUS GIMNAZIJA:

KUPIŠKIO R. SALAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS
ANTAŠAVOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
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UŽRAŠAMS
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UŽRAŠAMS



   

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS 
Adresas Rožių al. 2, 03106 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 261 0592, faks. (+370 5) 249 7137
El. p. info@smpf.lt


