
Pokyčio projekto tema Apie ką yra 
projektas?

Šiuolaikiškos, pažangios, patrauklios mokytis mokyklos kūrimas pasitelkiant informacines komunikacines 
technologijas (IKT).

Vizija kokią mokyklą 
norėtume matyti po 
metų?

Mokykla su IKT pagalba ir pasitelkdama įtraukiojo ugdymo principus, organizuoja patrauklesnį ir 
kiekvienam mokiniui prieinamesnį ugdymo(si) procesą.

Dabartinė situacija Kas buvo nuveikta 
per pirmus projekto 
metus?

1. Mokykla susikūrė virtualią biblioteką, kurioje mokytojos gali rasti reikalingą informaciją bei

dalintis savo metodinėmis žiniomis ir nuorodomis (virtuali biblioteka nuolat pildoma).
2. Pravestos pamokos „Informatika be kompiuterio“ (projekto plane buvo numatyta pravesti po

5 pamokas, tačiau dėl COVID-19 pandemijos mokytojos spėjo pravesti po 1-2 pamokas).
3. Atlikome papildomą tyrimą su priemone SELFIE (priemonė padeda išsiaiškinti, kaip 

mokyklai sekasi mokytis skaitmeniniame amžiuje) ir su mokytojų kolektyvu išanalizavome 
rezultatus.

4. Įrengėme kompiuterių klasę (28 kompiuteriai + mokytojos), kurioje šiuo metu vyksta 

Informatikos pamokos.
5. Kėlėme mokytojų kvalifikaciją (konferencijos, mokymai, seminarai nuotoliniu būdu).

6. Bendradarbiavome su kitomis mokyklomis. Vykome į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją, 

susipažinome, pradėjome jų mokymų ciklą. Dalyvavome Vilniaus Barboros Radvilaitės 
progimnazijos organizuotoje konferencijoje.

7. Įsitraukėme į Vilniaus švietimo pažangos centro įgyvendinamą projektą „Informatikos ir 

technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“.

Aktualumas Kaip tai gali 
pasitarnauti vizijai?

Įgyvendintos veiklos padeda organizuoti ugdymą atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, 
galias, žinias. Ugdymo procese tampa lengviau diegti įtraukiojo ugdymo(si) principus.

TOLIMESNĖS VEIKLOS
Ką planuojame nuveikti per šiuos mokslo metus?

Iki gruodžio mėn. Iki kovo mėn. Iki birželio mėn.
Mokyklos 
politika

t. y. dokumentai, tvarkos, 
sprendimai, strategijos, 
susitarimai

 Mokyklos 2021-2025 m. 
Strateginio plano rengimas (1 
ir 2 strateginiai tikslai susiję su
įtraukiuoju ugdymu ir IKT 

 Mokytojos rengia 
mokykloje patvirtintas 
RM ataskaitas (jų 
įgyvendintos veiklos).



taikymu).
Mokyklos 
kultūra

t. y. vertybės, tradicijos, 
santykiai, elgsena, 
principai

 Dalijimasis gerąja patirtimi 
tarp mokytojų (metodiniai 
susirinkimai, užsiėmimai, 
naujų metodų išbandymas 
praktikoje kartu, virtualios 
bibliotekos pildymas).

 Edukacinių užsiėmimų 
organizavimas mokiniams.

 Bendradarbiavimo ryšių 
palaikymas ir tolimesnės 
veiklos planavimas su 
socialiniais partneriais.

 Dalijimasis gerąja patirtimi
tarp mokytojų (metodiniai 
susirinkimai, užsiėmimai, 
naujų metodų išbandymas 
praktikoje kartu, virtualios 
bibliotekos pildymas).

 Edukacinių užsiėmimų 
organizavimas mokiniams.

 Susitikimai su socialiniais 
partneriais.

 Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas.

 Dalijimasis gerąja 
patirtimi tarp mokytojų 
(metodiniai susirinkimai, 
užsiėmimai, naujų 
metodų išbandymas 
praktikoje kartu, 
virtualios bibliotekos 
pildymas).

 Edukacinių užsiėmimų 
organizavimas 
mokiniams.

 Bendruomenės šventės 
organizavimas.

 Susitikimai su socialiniais
partneriais.

 Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas.

Mokyklos 
praktika

t. y. kasdienės situacijos, 
atspindinčios mokyklos 
politiką ir kultūrą.

 Informatikos pamokų vedimas.
 Skaitmeninio turinio 

naudojimas pamokose.
 Netradicinių pamokų 

organizavimas.

 Informatikos pamokų 
vedimas.

 Skaitmeninio turinio 
naudojimas pamokose.

 Netradicinių pamokų 
organizavimas.

 Informatikos pamokų 
vedimas.

 Skaitmeninio turinio 
naudojimas pamokose.

 Netradicinių pamokų 
organizavimas.

Poveikis /
Rodiklis

Kas turėtų pasikeisti po 
nuveiktų veiklų?

1. Mūs mokykooje mokytojam̄ dažai truk̄ta oaiko bědradarbiavimuii - „Nēuitǐkui“ padidē 11 %.
2. Mokytojam̄ pakǎka priemǒis per̄ǒaoizuiotam mokymuiīi orgǎizuioti - „Suitǐkui“ padidē 11 %.
3. Mǎ pavyk̄ta pāiteokti e – priemǒē uizduiotim̄ diferěcijuioti - „Suitǐkui“ padidē 5 %.
4. Mǎ idomui tai, ko mokauīi mokykooje - „Suitǐkui“ padidē 11 %. 
5. Mokydamiēi mē dažai ̌auidojame kompiuiteriuī, poǎsetē, teoefǒuī ir kt. - „Suitǐkui“ padidē 21 %.
6. Ruiosdamāī pamokai parěgiui ̄kirtǐgo oygio uizduiotī ir ̌uimataui gaoimybē mokytī ̄kirtǐgaī budaī - 
„Suitǐkui“ padidē 5 %. 
7. Poǎuiodamā pamoka ̌uimataui, kaip itrauikti kiekviěa mokǐi - „Suitǐkui“ padidē 5 %.
8. Mǎo pamokōe ̌oriai mokōi dauiguima koāē mokǐis - „Suitǐkui“ padidē 5 %.
9. Mokytojai mǎo vaikuii padeda ̄iekti geriauīio rezuiotato - „Suitǐkui“ padidē 5 %. 
11. Mokykooje iprāta vēti pamokā biboiotekoje, gamtoje, muiziejuije, imǒēe ir t. t. - „Suitǐkui“ padidē 5 %.
11. Mokykooje iprāta, kad pamokōe daoyvauija idomū, aktuiaoia mokymōi temai patirti tuirǐtȳ zmǒē - 
„Suitǐkui“ padidē 5 %.
12. Mokykoō bědradarbiavimā ̄ui ̄ociaoǐiaī parťeriaī yra oabai formaouī - „Nēuitǐkui“ padidē 5 %. 
13. Mūs mokykooje kiekviěā vaikā atrǎda ̄riti, kuirioje jam ̄ekāi - „Suitǐkui“ padidē 5 %. 


