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PAGRINDIMAS (PAGRINDŽIANTI INFORMACIJA IR DUOMENYS) 

„Kadangi nežinome, ko labiausiai reikės ateityje, būtų beprasmiška stengtis išmokyti to iš anksto. Reikėtų stengtis išugdyti žmones, kurie 

taip pamėgs mokytis ir taip puikiai gebės tai daryti, kad galės išmokti visko, ko tik prireiks“ (John Holt). 

Mokyklos vadovai gilinasi į mokinių mokymosi situaciją mokykloje-centre. Aptarta, kad dažnai mokytojai už mokinius suformuluoja jų 

mokymosi tikslus, turinį, nurodo, kaip galima juos pasiekti, vertina vien jų pasiekimus, ne pažangą, todėl mokiniams nesudaromos sąlygos patiems 

personalizuotis pamokoje, jiems neleidžiama įprasminti savo veiklos, tad dažnai mokiniai tarsi netenka motyvacijos ir pelno nepaklusnių mokinių 

etiketes. Virtualių susirinkimų metu (nuo balandžio 6 d. iki gegužės 31 d.) kaip didžiausias problemas mokytojai taip pat įvardindavo tai, kad 

mokiniams trūksta motyvacijos, savarankiškumo, jie negeba susirasti informacijos įvairiose šaltiniuose, netinkamai pateikia darbus, netvarkingai 

atlieka namų užduotis, negeba planuoti savo laiko (pamokų ruošos, laisvalaikio). Taigi savivaldaus mokymo(si) tema yra aktuali mokyklai ir ji siejasi 

su kitais mokykloje vykdomais projektais, pvz. „Lyderių laiko 3“ projektu, kurio tema „Pasidalinta mokytojų, mokinių ir tėvų atsakomybė, siekiant 

geresnių mokinio pasiekimų“.  

Mokykloje dirba 33 mokytojai. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungus Traupio skyrių mokytojų padaugės ne mažiau kaip 15 

mokytojų. Mokykloje nagrinėja mokinių ugdymą(si) pamokose, kolegialiai tariasi dėl proceso ir turinio tobulinimo galimybių. Lietuvių, užsienio 

kalbų, dorinio ir meninio ugdymo metodinės grupės mokytojai kalbėjo, kad dažno mokinio tikslas pamokoje pasibaigia noru gauti  pažymį. Vykstant 

nuotoliniam ugdymui išryškėjo ir mokinių sąmoningumo stoka. Savivaldaus mokymosi tikslas būtų padėti mokiniui identifikuoti poreikius, gebėjimus, 

tikslus, taip kalbėjo socialinio, gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir IT metodinės grupės mokytojai.  Tikėtina, kad savivaldaus mokymosi sistema 

įgalintų mokinį prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, kompetencijų augimą. 

Pagalba mokiniui 

2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą 3 

2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius 3 

2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio 

ugdymosi sėkmės 

2 

Ugdymo(si) procesas 

3.1. Ugdymo(si) planavimas 2 

3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 3 

3.3. Ugdymo(si) organizavimas 2 

3.4. Mokymasis 2 

3.5. (Įsi)vertinimas ugdymui 2 



 2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. mokyklos stebėtų ir fiksuotų pamokų duomenys rodo, kad dauguma (62 proc.) jų buvo organizuotos 

tradicine mokymo forma, kai pamokoje dominuoja mokytojas, o mokiniui tenka pasyvaus informacijos gavėjo ir nurodymų vykdytojo vaidmuo. 

Tradicinė mokymo forma nesudarė efektyvių galimybių savivaldžiam mokymuisi. 

Netikėtai užklupus nuotoliniam mokymui(si) neturėjome vieningos virtualios aplinkos, kurioje galėtume talpinti metodinę medžiagą, gauti 

mokinių darbus, rašyti komentarus, testuoti, atlikti kitus veiksmus. Naudojome įvairias sistemas (Padlet, Facebook Messenger, Viber ir kt.). Mokykloje 

būtų pravartu įdiegti vieningą sistemą ir ja naudotis ne tik karantino metu, bet ir vykdant formalųjį bei neformalųjį švietimą, klasės valandėlių metu, 

per įvairius susirinkimus.  

Remiantis 2019 m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaita, tėvų anketavimo duomenimis, blogiausiai įvertintas teiginys – ,,Mano vaikas 

per pamokas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus“ (2.9 iš 4 galimų) ir ,,Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu“ (3.1 iš 4 galimų), o 

mokinių – ,,per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis (2.6 iš 4 galimų) ir ,,Į mokyklą einu su džiaugsmu“ (2.7  iš 4 galimų). 

Iš to darome išvadą, kad mokiniams trūksta galimybės pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus, jie nėra aktyvūs mokymo(si) dalyviai, kuriems 

suteikiama galimybė prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, tad nei motyvacijos, nei noro mokytis jie neturi.  Mokiniai pageidavo papildomų erdvių 

mokykloje, kurioje būtų galima organizuoti formalius ir neformalius užsiėmimus; atnaujinti technologijų, informacinių technologijų kabinetus bei 

skirti daugiau dėmesio praktinei veiklai.  

 2018 m. sausio 22–25 d. mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojų pateiktose išvadose mokinių mokymosi patirtys įvertintos patenkinamai, 

o aspektai ,,Savivaldumas mokantis“ ir ,,Mokymosi socialumas“ įvardintini kaip tobulintini. Ten pat pažymima, kad ,,pamokose , kuriose taikytas 

tradicinis mokymas, mokytojai prisiėmė atsakomybę už mokinių išmokimą, perteikė žinias, faktus, mokiniai skatinti atkartoti žinias, vykdyti mokytojų 

nurodymus, todėl nesudarytos savivaldaus mokymosi galimybės“. Savivaldus mokymas būtų veiksmingas, jeigu mokytojai kartu su mokiniais išsikeltų 

mokymosi tikslus, mokiniai pasirinktų mokymosi metodus, būdus ir formas, reflektuotų mokymąsi, įsivertintų išmokimą ir matuotų asmeninę pažangą. 

Išorės vertintojai pastebėjo, kad mokymosi socialumui pasireikšti kliudė mokytojo dominavimas, neskatinęs mokinių poreikio diskutuoti, ieškoti 

bendrų sprendimų susitarti. Toks mokymo organizavimas nedidino mokinių aktyvumo įsitraukiant į grupės veiklą, nestiprino atsakomybės už bendrą 

darbo rezultatą (Išorės vertinimo išvados). 

Vaiko gerovės komisijos nariai taip pat svarstė mokinių mokymosi situaciją. Buvo patikinta, kad nuotolinio mokymosi metu dalis mokinių, 

stokodami mokėjimo savarankiškai mokytis įgūdžių, nesijungė į pamokas, neatlikinėjo užduočių, todėl nuo 2020-06-01 turėjo atvykti į mokyklą, 

lankyti pamokas, atlikinėti užduotis.  

Analizuojant rezultatus, kalbantis su mokančiais mokytojais, specialiąja pedagoge, išaiškėjo, kad pagalbos mokiniams poreikis didžiausias yra 

pradinėse klasėse, o 5–8 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos, chemijos. Mokykloje-centre dirba 0,5 etato mokytojo padėjėjas. 

Dėl didelio mokinių, turinčių specialiųjų poreikių skaičiaus, jo teikiama pagalba mokiniams ne visada savalaikė. 

Mokytojų ir mokinių apklausos duomenys rodo, kad mokyklos teritorijoje reikia kitokių mokymosi erdvių, kurios labiau atlieptų aktyvaus 

mokymosi organizavimo poreikius atsižvelgiant į oro sąlygas, užduočių organizavimo individualiai ir grupėse įvairovę, galimybes tyrinėti. Gamtoje 



galima atlikti stebėjimus ir tyrimus, vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti įvairius projektus, šventes, renginius. Mokykloje organizuojamos 

edukacinės mokinių išvykos, kuriose mokiniai atlieka tikslines užduotis, mokosi tyrinėdami ir stebėdami. 2019 m. mokyklos duomenimis buvo 

organizuota 20 išvykų. Mokymosi ne mokykloje erdvės bus skirtos ne tik mokinių ugdymo(si) procesui organizuoti, bet ir jų laisvalaikiui.  

Jau keletą metų mokykloje-centre vidaus įsivertinimo išvados, aplinkų stebėjimas ir analizavimas išryškino naujesnių ugdymo priemonių ir 

mokymo(si) aplinkų mokykloje kūrimo/ atnaujinimo poreikį: 

 Mokykloje 3 metus naudojama 3D klasė, kuri yra moderni ir inovatyvi mokymo priemonė, prikaustanti mokinių dėmesį ir sudaranti  

sąlygas mokiniams lengviau įsiminti dėstomus dalykus. Mokiniai gali išnaudoti visas savo galimybes per vaizdinį mokymąsi. 3D klasės plėtra suteiks 

sąlygas mokiniams mokytis šiuolaikiškai. Įsigydami 3D klasės licencijas sudarytume geresnes sąlygas mokytojams organizuoti aktyvų, patrauklų 

ugdymosi procesą. 

 Planšečių klasė sudarytų sąlygas mokiniams planuoti savo mokymąsi, stebėti pažangą, reflektuoti, ieškoti mokymuisi reikalingos 

informacijos, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais. Šiuo metu yra sukurtų įvairių motyvuojančių programėlių, kurios taps puikiais 

pagalbininkais mokiniams eiti savivaldaus mokymosi keliu.  

  Technologijų kabinetų atnaujinimas garantuos ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę, nes bus pakeista susidėvėjusi, pasenusi įranga.  Itin svarbu 

technologijų kabinetus aprūpinti informacinių technologijų priemonėmis (nešiojamais kompiuteriais, belaidžiu interneto ryšiu). Projekto įgyvendinimo 

metu gauta kompiuterinė padėtų šiuolaikiškai organizuoti technologinio ugdymo procesą, plačiau ir išsamiau supažindinti mokinius su įvairia 

informacija, susijusia su darbo priemonėmis, darbo aplinka, technologiniais procesais ir kt. 

 Informacinės komunikacinės technologijos padės kurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairove pasižyminčia 

ugdymo(si) aplinką. Karantino metu patyrėme, kad mokyklos ugdymo(si) erdvės nebeišsitenka tarp mokyklos sienų ar mokyklos kiemo, jos keliasi taip 

pat į virtualią erdvę. Projekto metu mokykloje bus įdiegta vieninga virtuali mokymo(si) aplinka, kuri sudarys sąlygas ugdymo(si) procese taikyti 

šiuolaikinius mokymosi metodus, įgalins įtraukti į ugdymosi procesą mokinius, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nelanko mokyklos, nedalyvauja 

pamokose. Mokyklos ugdymo(si) erdvių plėtra, lauko klasė turės įtakos visam ugdymo procesui.  

Tikslinė grupė – 8 klasės mokiniai (2020–2021 m. m.), 7–9 klasių mokiniai (2021–2022 m. m.). Projekto metu dauguma tobulinti pasirinktų 

veiklų įgyvendinamos visoje mokykloje-centre, dėl to tikėtina, pažangą ir kompetencijas gerins ar išlaikys dauguma mokinių. Su 15 8 klasės mokinių 

2020–2021 m. m. dirbs 16 mokytojų, kurių dauguma pamokose ir kitose veiklose taikys Savivaldaus mokymo(si) strategijos elementus. 2019–2020 m. 

m. I trimestro duomenims 8 (53,33 procentai) šios klasės mokiniai mokėsi pagrindiniu ir aukštesniu lygiu. 2019 m. I pusmečio 8 klasės mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros įvertintų aukštesniuoju lygiu – 26,67 proc., pagrindiniu – 40 proc.; patenkinamu – 33,33 proc., matematikos – 

aukštesniuoju lygiu – 26,67 proc., pagrindiniu – 46,67 proc., patenkinamu – 26,66 proc.; anglų kalbos – aukštesniuoju lygiu – 40 proc., pagrindiniu – 

20 proc., patenkinamu – 40 proc.; biologijos – aukštesniuoju lygiu – 40 proc., pagrindiniu – 33,33 proc., patenkinamu – 26,67 proc.; fizikos – 

aukštesniuoju lygiu – 20 proc., pagrindiniu – 46,67 proc., patenkinamu – 33,33 proc. 



Projekto įgyvendinimo metu tikimės sužinoti, kaip savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje gali laiduoti akademinių pasiekimų ir 

asmenybės ūgties dermę; išanalizuoti ir suprasti, kaip sukurti sąlygas, kad mokinys taptų savo mokymosi „šeimininku“, t. y. atsakingu už savo 

mokymąsi, kad atpažintų save kaip besimokantįjį ir mokytojas – kaip mokymosi tarpininkas. 

 

Tikslas. Savivaldaus mokymo(si) diegimas ir aplinkų kūrimas, siekiant individualios mokinio pažangos.  

Uždaviniai: 

1. Diegti savivaldaus mokymo(si) strategiją 8 klasėje, sudarant sąlygas prasmingam šiuolaikinės pamokos organizavimui 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

1.1. Savivaldaus mokymo(si) 

strategijos taikymas pamokose 8 

klasėje. 

75 proc. 8 klasės mokytojų pamokose 

taikys savivaldaus mokymo(si) 

elementus.  

Daugiau nei 60 proc. 8 

klasės mokinių (15) baigs 

mokslo metus pasiekę 

pagrindinį ar aukštesnįjį lygį 

(dabar 53,33 proc. 8 klasės 

mokinių). 

 

8 klasės bendras pažymių 

vidurkis lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, 

anglų kalbos, biologijos 

padidės ne mažiau 0,1,  

(2019 m. I trimestro lietuvių 

kalbos ir literatūros vidurkis 

– 6,87, matematikos – 7,07, 

anglų kalbos – 6,87, 

biologijos – 7,20 ). 

 

2020 m. IV ketv. 

1.2. Mokytojų kompetencijų 

tobulinimo programos: „Savivaldus 

ugdymas(is)“. 

 

 

 

Programa – 40 ak. val. 

(8 val. x 5 d.) 

Dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. 

mokyklos- centro mokytojų (dirba 

šiuo metu 48 mokytojai). 

2020 m. IV ketv. 

 

1.3.Stažuotės į šalies mokyklas, 

kuriose didelis dėmesys mokinių 

mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymui (Panevėžio Vyturio 

progimnazija, Šiaulių Salduvės 

progimnazija). 

Dalyvauja kiekvienoje stažuotėje 20 

mokytojų. 

 

1 stažuotė  

2020 m. IV ketv. 

 

1 stažuotė  

2021 m. IV ketv. 



1.4.Virtualios aplinkos ir planšečių 

aplikacijų, skirtų savivaldžiam 

mokymuisi mokymai: 

-Virtualios aplinkos naudojimas 

ugdymo(si) procese. 

- Planšečių veiksmingo panaudojimo 

ugdymo procesui mokymai. 

 

Programa, 56 ak. val.  

(8 val. x 7d.) 

Dalyvauja bent 90 proc. mokyklos-

centro mokytojų.  

 

 

 2020 m. IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

2021 m. IV ketv.  

1.5.Savivaldaus mokymo dienos 

planavimas ir įgyvendinimas. 

Viena savivaldaus mokymosi diena su 

konsultanto pagalba. 

Dalyvauja ne mažiau kaip 5–10 klasių 

80 proc. mokyklos mokinių ( iš viso – 

85 mokiniai). 

 

2021m. IV ketv.  

1.6.Gerosios mokytojų patirties 

Savivaldaus mokymo tema sklaidos 

renginių organizavimas. 

Suorganizuoti 2 mokytojų patirties 

dalijimosi renginiai, dalyvaus ne 

mažiau kaip ir 75 proc. mokyklos 

mokytojų, 10 mokinių tėvų. 

 

2021 m. II ketv. 

 

 

2022 m. II ketv. 

1.7.Mokinių projektinių darbų, 

sukurtų savivaldaus mokymosi 

strategijos kontekste, pristatymų 

organizavimas. 

Suorganizuoti 2 renginiai per dvejus 

metus 

 

Dalyvauja bent 20 mokyklos 

mokytojų ir 10 tėvų ir visi 7, 8, 9 

klasės (45) mokiniai.  

 

2021 m. II ketv. 

 

 

2022 m. II ketv. 

1.8.Tikslinga mokinių edukacinė 

programa-išvyka, kurioje mokiniai 

ugdosi mokėjimo mokytis. 

kompetencijas (Keramikos muziejus 

Leliūnuose, Širvintų vikingų kaimas, 

Valdovų rūmai Vilniuje).  

Suorganizuotos trys 8 klasės mokinių 

edukacinė programos- išvykos. 

 

Mokiniams suorganizuota 20 

procentų daugiau edukacinių – 

patyriminių išvykų (2019 m. – 20).  

2021 m. III ketv.  

 

 

 

2021 m. IV ketv. 

 

 

2022 m. I ketv. 



 

2. Ugdymo(si) aplinkų kūrimas, palaikymas ir modernizavimas. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

2.1.Išplečiant mokiniams mokymosi 

galimybes, pratęsti 3D klasės 

licencijos galiojimą. 

 

Licencijos pratęsimas 3 metams. Mokinių apklausos 

duomenimis įsivertinimo 

rodikliai pagerės bent 0,2 

įverčio. 

(Teiginys ,,Į mokyklą einu su 

džiaugsmu“ 2019 m. 

įvertintas 2.7.). 

 

 

 

 

5–8 klasių mokinių bendras 

pažymių vidurkis 

technologijų dalykų padidės 

ne mažiau 0,1, (dabar 

vidurkis – 9,03). 

 

 

2021 m. IV ketv.  

2.2.Darant mokymo(si) procesą 

įdomesniu ir prasmingesniu, įkurti 

mokymosi erdves mokyklos-centro 

teritorijoje. 

 

Įkurta mokymosi erdvė įvairesnėms 

veikloms lauke organizuoti. 

2021 m. III ketv. 

2.3.Įgalinant mokinius tinkamai ir 

kokybiškai atlikti praktinius darbus, 

modernizuoti technologijų 

kabinetus.  

 

Modernizuotame technologijų 

kabinete bus pravesta kasmet ne 

mažiau kaip 500 pamokų 5–10 klasių 

mokiniams (85) praktiniai užsiėmimai.  

2020 m. IV ketv.  

 

 

 

 

 

2021 m. IV ketv. 

 

2.4.Siekiant mokytis dirbti virtualiu 

būdu, atnaujinti mokyklos IKT bazę  

Mokymasis dirbti virtualiu būdu: 

 

Bus pravesta per metus ne mažiau 

kaip 132 virtualių pamokų. 

2021 m. IV ketv.  

 

3. Individualios mokinio pažangos stebėsenos tobulinimas. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

3.1. 8 klasės mokinių 

konsultavimas dėl savivaldaus 

mokymo(si) organizavimo(si), 

tikslinė pagalba mokantis.  

8 klasėje po 1 val. per savaitę 5 

mokytojų konsultacijos,  

po 0,5 val. per savaitę 10 mokytojų 

konsultacijų.  

Padariusių pažangą ne 

mažiau kaip 3 proc. 8 klasės 

mokinių dalis lietuvių 

kalbos ir literatūros, anglų 

2020 m. IV ketv. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–9 klasėse po 1 val. per savaitę 5 

mokytojų konsultacijos, po 0,5 val. per 

savaitę 10 mokytojų konsultacijų. 

 

kalbos, matematikos, fizikos 

ir biologijos dalykuose  

(pokytis vertinamas 

analizuojant 

apibendrinamuosius 

mokymosi pasiekimų 

rezultatus:  

2019 m. I pusmečio lietuvių 

kalbos ir literatūros 

įvertintų aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu 66,67 

proc., patenkinamu – 33,33 

proc.; matematikos – 

aukštesniuoju ir pagrindiniu 

lygiu – 73,34 proc., 

patenkinamu – 26,66 proc.; 

anglų kalbos – 

aukštesniuoju ir pagrindiniu 

lygiu – 60 proc., 

patenkinamu – 40 proc., 

biologijos - aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu – 73,33 

proc., patenkinamu – 26,67 

proc., fizikos - aukštesniuoju 

ir pagrindiniu lygiu – 66,67 

proc., patenkinamu – 33,33 

proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021m. I – II ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 m. m.  

3.2.Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, rezultatų 

Veiklos koordinatorius darbas (8 

klasės vadovas) – po 2 val. per savaitę. 

2020 m. IV ketv. 

 



analizavimo naudojimo tvarkos 

kūrimas ir tobulinimas. 

Sukurtas individualios mokinio 

pažangos stebėjimo tvarka. 

 

90 proc. mokytojų rezultatus analizuos 

individualią mokinio pažangą ir gautus 

rezultatus panaudos, tobulinant 

ugdymo procesą. 

 

 

 

 

 

2021-2022 m. m. 

3.3.Individualios ir grupėms 

pagalbos teikimas, ugdymo 

personalizavimas.  

Kiekvienoje klasėje 2 klasėse po 2 val. 

per savaitę lietuvių k. ir literatūros, 

matematikos pamokose;  

3 klasėje 3 val. per savaitę lietuvių k. 

ir literatūros, matematikos, anglų k. 

pamokose; 

 5–8 klasėse po 2 val. per savaitę 

lietuvių k. ir literatūros, ir 

matematikos pamokose; po 1 val. per 

savaitę anglų k., pamokose; 

7–8 klasėse po 1 val. pamoką per 

savaitę fizikos, chemijos pamokose 

dirba mokytojo padėjėjas.  

2020 m. IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m. m. 

 

 

 

 

2021-2022 m. m. 

 

 Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti  ugdymo 

reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio). 

Partnerio atsakingas asmuo 

 
_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 
_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


