
 

 

 
  

 

 

INTEGRUOJAMOJI INICIATYVUMO IR KŪRYBINGUMO 

KOMPETENCIJOS UGDYMO PROGRAMA 

5-8 kl. 
 

ĮVADAS 

Nuo 2009 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinamos atnaujintos 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (patvirtintos Švietimo ir mokslo ministro 

2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433). Viena svarbiausių ugdymo turinio kaitos krypčių 

įgyvendinant šias Bendrąsias programas – dėmesys bendrųjų kompetencijų ugdymui. 

Kompetencija - tai gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, 

įgūdžių, motyvacijos, energijos. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

rekomendacijoje  „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“ kompetencija 

apibūdinama kaip tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas sugebėjimas atlikti 

užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus. 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija leidžia mąstyti ir veikti išeinant už 

vienintelio, riboto, tradiciško, visuotinai pripažinto „teisingo atsakymo” ieškojimo ribų. Tai naujų 

idėjų, neįprasto žinomų problemų sprendimo, naujų sąsajų ieškojimas. Atviras, neišbaigtas, 

netradicinis mąstymas. Gali remtis visai kitokia, neįprasta mąstymo seka, logika. Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencija – tai mokėjimas ir sugebėjimas matyti idėjų sąsajas ir kurti naujas 

idėjas, originaliai mąstyti, pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų 

sprendimo būdus, būti atviram pokyčiams, nebijoti nežinomybės, pagrįstos rizikos, aktyviai 

dalyvauti įgyvendinant naujas idėjas, įtraukti kitus. 

Turintys iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją mokiniai yra atviri pokyčiams, 

nebijo neapibrėžtumo, nežinomybės, pagrįstos rizikos, aktyviai dalyvauja įgyvendindami naujas 

idėjas, įtraukia kitus. 

Ši programa parengta remiantis kitų šalių patirtimi, švietimo dokumentais, Projekto 

,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas” 

seminaruose įgyta patirtimi. 

Sudarant šią programą išskirtos tokios iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos  

(IKK) dalys: 

 

1. Kuriu ir siūlau idėjas. 

2. Įtraukiu kitus idėjoms įgyvendinti. 

3. Įgyvendinu savo idėjas iki galo 

4. Mano idėja yra netradicinė, nauja, netikėta. 

5. Susidūręs su sunkumais randu išeitį. 

Mokyklos ugdymo 

plano priedas 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio „Vyturio“ vidurinės 

mokyklos direktoriaus 2011 m. 

birželio 23 d. įsakymu Nr. V -213  
 



6. Įgyvendinta idėja atnešė naudą. 

Integruojamoji programa skirta 5-8 kl. mokinių Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijai ugdyti(s). Šia programa rekomenduojama vadovautis visų dalykų mokytojams 

sudarant ir įgyvendinant ilgalaikius/trumpalaikius dalykų ugdymo planus, mokinių projektų 

vadovams sudarant ir įgyvendinant projektinės veiklos programas, neformaliojo ugdymo vadovams 

sudarant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo  programas, klasių auklėtojams  įgyvendinant Klasės 

auklėtojo veiklos planą. Prieš sudarant integruotus planus, programas būtina išsiaiškinti, kaip 

iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją yra įsivertinę ugdytiniai, kokius iniciatyvumo ir 

kūrybingumo  gebėjimus būtina pagilinti, kokius siekius mokiniai yra išsikėlę. 

Integruojant iniciatyvumo ir kūrybingumo  kompetenciją (vienos iš šešių IKK dalių) 

ugdymą į konkrečią dalyko pamoką, projektinės veiklos ar neformaliojo ugdymo užsiėmimą, būtina 

su mokiniais aptarti, kokio gebėjimo ugdymas ir kodėl yra integruojamas. Pamokoje apibendrinant 

ir įsivertinant veiklą ir rezultatus svarbu į(si)vertinti pagilintą gebėjimą. 

Klasės bendruomenės stiprinimo dienos metu svarbu skirti laiko iniciatyvumo ir 

kūrybingumo  kompetencijos gilinimo planavimui ir įsivertinimui apžvelgiant įvairius mokymosi ir 

veiklos kontekstus. Šiai veiklai siūloma tikslingai panaudoti bendrųjų kompetencijų ugdymo, 

pažangos fiksavimo ir įsivertinimo knygeles - Kompetencijų knygeles.  

 

TIKSLAS 

Sudaryti sąlygas 5-8 kl. mokiniams dalykų pamokose ir įvairiose Kūrybinės – 

praktinės laboratorijos veiklose – Meno, Projekto, Skaitymo, Klasės bendruomenės 

stiprinimo dienų metu – ugdytis iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją. 

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Siekiant iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimus tikslingai integruoti į ugdymo 

planus ir programas, organizuoti mokytojams, mokinių projektų vadovams, neformaliojo 

ugdymo vadovams integruotų pamokų planavimo užsiėmimus.  

1.1. Pristatyti auklėtinių IKK įsivertinimo rezultatus ir išsikeltus siekius (rugsėjis, 

klasių auklėtojų atsakomybė). 

1.2. Susipažinti su 5-8 klasių mokinių IKK įsivertinimo rezultatais ir išsikeltais 

siekiais, išanalizuoti klasių auklėtojų parengtus pristatymus (rugsėjis, atsakingi dalykų mokytojai, 

mokinių projektinės veiklos vadovai, neformaliojo ugdymo vadovai). 

1.3.  Tikslingai integruoti IKK ugdymą į  ilgalaikius/trumpalaikius dalykų ugdymo 

planus,  mokinių projektinės veiklos programas, neformaliojo ugdymo  programas (rugsėjis,  

atsakingi dalykų mokytojai, mokinių projektinės veiklos vadovai, neformaliojo ugdymo vadovai). 

2. Organizuoti užsiėmimus ar pateikti užduotis, kurių metu mokiniai planuotų 

savo lūkesčius ir veiklas atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes, fiksuotų IKK ugdymosi 

pažangą. 

2.1. Su mokiniais aptarti, kokie buvo praėjusių mokslo metų IKK įsivertinimo 

rezultatai, išsikelti naujus mokymosi tikslus, juos aptarti ir užfiksuoti Kompetencijų knygelėse 

(rugsėjis, atsakingi projektų vadovai). 

2.2. Kartu su mokiniais sukurti kriterijus IKK Žinovui išrinkti (rugsėjis, atsakingi 

mokinių projektų vadovai). 

2.3. Fiksuoti mokinio IKK pažangą individualiose Kompetencijų knygelėse naudojant  

spaudą ar įrašant pagyrimus (atsakingi dalykų mokytojai, mokinių projektinės veiklos vadovai, 

neformaliojo ugdymo vadovai). 

2.4. Kartą per mėnesį, Klasės bendruomenės stiprinimo dienos metu, su auklėtiniais 

aptarti, kokią pažangą padarė mokiniai įvairiuose kontekstuose gilindami IKK (atsakingi klasių 

auklėtojai). 



2.5. Vadovaujantis programoje pateiktais klausimais refleksijai/įsivertinimui ir IKK 

Žemėlapiais, kurti kiekvienos užduoties vertinimo (įsivertinimo) kriterijus (atsakingi dalykų 

mokytojai, mokinių projektinės veiklos vadovai, neformaliojo ugdymo vadovai). 

2.6. Fiksuoti integruotas IKK ugdymo pamokas e. dienyne TaMo. 

3. Organizuoti IKK įsivertinimą. 

3.1.  Naudojant elektroninį IKK įsivertinimo įrankį organizuoti individualius mokinių 

IKK įsivertinimus, rezultatus užfiksuoti Kompetencijų knygelėse (gegužė, atsakingi mokinių 

projektų vadovai). 

3.2. Parengti klasės IKK įsivertinimo diagramą (gegužė, atsakingi klasių auklėtojai). 

3.3. Parengti mokyklos IKK įsivertinimo diagramą siekiant tikslingai numatyti 

tolimesnius mokyklos strateginius uždavinius (birželis, atsakingi strateginio uždavinio 

„Kompetencijų ugdymas“ grupės mokytojai). 

3.4. Pagal sudarytus kriterijus išrinkti IKK Žinovus (atsakingi klasių auklėtojai). 

 

DIDAKTINĖS NUOSTATOS 
 

Programos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti būtinos individualumo, sąmoningumo, 

bendradarbiavimo, praktinės veiklos, sistemiškumo  nuostatos. 

 Individualumas.  

o Organizuojant ugdymą kiekvieno mokinio požiūris ir nuomonė yra vienodai 

svarbūs. 

o Organizuojant veiklas rūpinamasi kiekvienu asmeniu, pripažįstamas kiekvieno 

unikalumas, padedama jam atrasti save, atsiskleisti pajėgumams, privalumams, talentams. 

o Parenkant ugdymosi aplinkas pripažįstami kiekvieno mokinio poreikiai, 

mokymosi stiliai, tempas, sudaroma galimybė patiems mokiniams kurti ugdymosi aplinkas, 

pasirinkti skirtingus veikimo būdus ir vaidmenis. 

 Sąmoningumas. 

o Mokiniams sudaroma galimybė savarankiškai ir savanoriškai rinktis veiklos sritis, 

išsikelti tikslus, aktyviai jų siekti, išbandyti save įvairiose srityse, susipažinti su įvairiais dalykais 

ieškant to, kas kiekvienam yra artimiausia. 

o Mokiniai nuolat vertina ir analizuoja savo veiklą. Skatinama kryptinga ir nuolatinė 

patirties analizė, paremta įsipareigojimu tobulėti. Mokinys skatinamas įgyvendinti tai, ką pasiryžo 

refleksijos metu. 

 Praktinės veiklos nuostata. IKK ugdymas integruojamas į visas Kūrybinės - 

praktinės laboratorijos veiklas.  

 Bendradarbiavimas. 
o Mokymasis paremtas bendradarbiavimo kultūra. Glaudus mokytojų, mokinių, tėvų 

bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, pagarba, pagalba, tolerancija. 

o Mokyklos bendruomenė kartu įžvelgia kliūtis, numato veikimo būdus, 

tobulinimąsi, kartu mokosi. 

o Dalydamiesi patirtimi, keisdamiesi nuomonėmis mokiniai įgyja galimybę 

pasitikrinti savo suvokimą įvairiais klausimais. 

o Tėvai skatinami Kompetencijų knygelėje vertinti vaiko pažangą ugdantis IKK.   

 Sistemiškumo nuostata.  
o Su mokiniais bus dirbama sistemingai, nuolat įvairių veiklų metu.  

o Kartą per mėnesį klasių auklėtojai su auklėtiniais aptars IKK ugdymosi pažangą, 

reflektuos, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų. 

o Įvairių veiklų metu naudojamos tos pačios IKK ugdymosi, pažangos fiksavimo, 

į(si)vertinimo priemonės: IKK žemėlapiai, Kompetencijų knygelės, spaudas, klausimynas 

refleksijai ir įsivertinimui. 

Ugdymo(si) metodus rekomenduojama pasirinkti priklausomai nuo suplanuotos 

konkrečios ugdymo(si) veiklos, mokymo(si) tikslo, mokinių savybių (amžiaus, motyvacijos, 



patirties ir rezultatų), jau įgytų ir planuojamų gilinti iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimų. 

Mokytojas savo nuožiūra gali taikyti tradicinius ir aktyvaus ugdymo metodus, juos derinti 

tarpusavyje ar keisti ir pritaikyti skirtingiems mokinių mokymo(si) stiliams. Svarbu, kad šie 

metodai skatintų tobulėti, būti kūrybiškiems. 

Rekomenduojami metodai 

o Psichologinio aktyvinimo metodai: „Minčių lietus“, ,,Ledlaužis“, ,,Tinklo 

nėrimas“. 

o Kūrybiniai darbai. 

o Mokymasis bendradarbiaujant: ,,Kompozicija“, ,,Abipusis mokymas“, 

,,Apskritasis stalas“, ,,Kampai“, ,,Darbas grupėse“, ,,Darbas poromis“. 

o Koliažas.  

o Inscenizacija. 

o Pantomima. 

o Projektavimas. 

o Demonstravimas. 

o Vaidmenų, situacijų žaidimai. 

o Modeliavimas. 

o Raiškusis skaitymas. 

o Skaitymas vaidmenimis. 

o Skaitytojo dienoraštis. 

o Literatūriniai rašteliai. 

o Pokalbis. 

o Atviri ir uždari klausimai. 

o Autoriaus kėdė. 

o Klausimai ir užuominos. 

o Pagrindinių veikėjų sukeitimas antraeiliais. 

o Išankstiniai įspūdžiai. 

o Literatūrinis teismas. 

o Veikėjų lyginamoji charakteristika. 

o Veikėjų stebėjimas. 

o Situacijos analizė. 

o Idėjų bankas. 

o Stebėjimas. 

o Eksperimentas. 

o Prezentacija. 

o Ekspozicija. 

o Konferencija. 

o Paroda. 

o Vaizdinis metodas- vaizdinių priemonių demonstravimas. 

o Savianalizė. 

o Asistentas. 

o Vaidmenų, situacijų žaidimai.  

o Įvairių formų diskusijos. 

o Inscenizacija. 

o Viktorinos. 

o Individualus ir grupinis darbas. 

 

 

TURINYS 

 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo  kompetencija siejama su tokių gebėjimų ir nuostatų 

įgijimu:  



 

 

1. Kuriu ir siūlau idėjas. 

2. Įtraukiu kitus idėjoms įgyvendinti. 

3. Įgyvendinu savo idėjas iki galo 

4. Mano idėja yra netradicinė, nauja, netikėta. 

5. Susidūręs su sunkumais randu išeitį. 

6. Įgyvendinta idėja atnešė naudą. 

 

1. Kuriu ir siūlau idėjas 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 

 

o Žinau ir taikau būdus 

idėjoms kurti 

o Drąsiai siūlau idėjas 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

o Esu smalsus, domiuosi 

naujovėmis 

o Mėgstu eksperimentuoti 

o Atskleidžiu savo kūrybinius 

gebėjimus 

o Drąsiai reiškiu savo nuomonę 

o Išlaikau savo individualų 

požiūrį 

o Kūrybingai naudoju  žinias 

o Ieškau būdų, kaip rasti 

tinkamą sprendimą 

o Gebu kritiškai mąstyti 

o Noriu daryti naujai arba 

geriau 

o Užduodu klausimus 

norėdamas išplėsti savo 

mąstymą 

o Susidomėjęs kuo nors 

gilinuosi į tai  ir ne pamokų 

metu 

 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įtraukiu kitus idėjoms įgyvendinti 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 

 

o Įtraukiu kitus idėjoms 

įgyvendinti 

o Jungiu savo ir kitų 

pasiūlymus 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

 

o Pastebiu kitų galimybes ir 

pasiekimus 

o Bendradarbiauju su kitais, 

ieškodamas originalių 

sprendimų 

o Inicijuodamas idėjų 

įgyvendinimą įtraukiu kitus 

o Abejoju ir svarstau savo ir 

kitų idėjas 

o Iš klausau ir kritiškai įvertinu 

kitų pastebėjimus 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Įgyvendinu savo idėjas iki galo 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 

 

o Pagal sutartus 

kriterijus sukuriu 

produktą 

 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

 

 
o Tiksliai išsiaiškinu produkto 

kriterijus 

o Ryžtingai apsisprendžiu 

o Nusistatau prioritetus 

o Užfiksuoju pradinį tašką 

o Nusistatau aiškius tikslus 

o Planuoju darbo veiklą 

o Sukurtas idėjas ryžtingai  

įgyvendinu 

o Atkakliai siekiu 

pageidaujamų rezultatų 

o Drąsiai  pristatau savo darbą 

kitiems 

 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mano idėja yra netradicinė, nauja, netikėta 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 

 

 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

 

o Idėjų nekopijuoju  

o Išradingai jungiu savo ir 

kitų idėjas bei patirtį 

o Kūrybingai naudoju 

žinias 

o Mano idėja originali 

o Mano idėja sudominanti 

 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Susidūręs su sunkumais randu išeitį 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 



 

o Prisiimu atsakomybę 

baigti darbą 

o Mokydamasis iš klaidų 

nebijau keisti plano 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

 

o Suprantu visas 

sprendimų pasekmes 

o Prisiimu atsakomybę už 

savo darbą 

o Susidūręs su sunkumais 

ieškau išeities 

o Teigiamai reaguoju į 

pokyčius 

o Lanksčiai keičiuosi ir 

judu į priekį 

o Nusistatau, kokie 

patobulinimai būtų 

naudingi 

o Ryžtingai apsisprendžiu 

keisti planą 

o Išmėginu viską, ir kažkas 

vis tiek suveikia 

o Padarau, o jei vėliau 

reikia, pataisau 

o Mokausi iš klaidų 

o Pritaikau idėjas prie 

besikeičiančių aplinkybių 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Įgyvendinta idėja atnešė naudą 

 

Raktiniai žodžiai Integracija 
Klausimai refleksijai, 

įsivertinimui 
Pastabos 

 

o Buvau nominuotas ar 

laimėjau konkursą 

o Pasirodžiau viešai 

mokykloje, mieste ar 

šalyje 

 

Dalykų pamokos: 

Lietuvių kalba 

Technologijos 

Dailė 

Klasės bendruomenės stiprinimo 

diena 

Projektų diena 

Skaitymo diena 

Menų diena 

 

 

o Buvau nominuotas ar 

laimėjau mokykloje 

organizuotame konkurse 

o Buvau nominuotas  ar 

laimėjau mieste 

organizuotame konkurse 

o Buvau nominuotas  ar 

laimėjau šalyje 

organizuotame konkurse 

o Pasirodžiau viešai 

mokykloje 

o Pasirodžiau viešai  

mieste  

o Pasirodžiau viešai  šalyje 

 

Integruoja 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

projektų 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEKTINI REZULTATAI 

 

Dirbant pagal programą mokiniai įgys tokius gebėjimus, žinias, supratimą bei 

nuostatas: 

 gebėjimą drąsiai kelti ir kurti idėjas, 

 gebėjimą atrinkti ir išsakyti idėjas, 

 gebėjimą kurti netradicines, naujas, netikėtas idėjas, 

 gebėjimą sukurti veiksmų planą, 



 gebėjimą įtraukti kitus, 

 gebėjimą drąsiai ir kryptingai veikti, 

 gebėjimą drąsiai pristatyti savo darbą kitiems, 

 gebėjimą įvertinti riziką, 

 nuostatą nebijoti suklysti, 

 gebėjimą drąsiai keisti veiksmų planą 

 gebėjimą siekti naudos 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS 

 

Individualios pažangos ugdantis IKK  į(si)vertinimas 

Įgytai ar pagilintai IKK kompetencijai vertinti įvairių neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų, projektinės veiklos, dalyko pamokų metu rekomenduojama taikyti  neformalųjį 

vertinimą.  

Dalyko pamokose  rekomenduojama mokytojui savo nuožiūra įgyto ar pagilinto 

iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimo vertinimą įtraukti kaip sudedamąją pažymio dalį. 

Individualios pažangos fiksavimui ir į(si)vertinimui rekomenduojama naudoti dvi 

priemones: Kompetencijų knygeles ir elektroninį įsivertinimo įrankį. 

Kompetencijų knygelės. Gebėjimų knygelėse skirti puslapiai IKK pažangai fiksuoti. 

Šiuose puslapiuose mokinys numato mokymosi tikslą, žingsnius tikslui pasiekti, fiksuoja pažangą, 

reflektuoja. Mokinio pažanga fiksuojama spaudu, įrašais (pagyrimais). Ugdymo proceso metu 

individualią IKK ugdymosi pažangą rekomenduojama į(si)vertinti pačiam mokiniui. Mokinio 

pažangą gali vertinti draugai, dalykų mokytojai, projektų vadovai, klasių auklėtojai, neformaliojo 

ugdymo vadovai, tėveliai, kiti specialistai. Kompetencijų  knygelėse atsispindi, kaip mokinys įgijo 

ar pagilino IKK įvairiuose kontekstuose per mokslo metus. 

Elektroninis įsivertinimo įrankis (žr. 1 priedas). Elektroninį IKK įsivertinimo įrankį 

sudaro šešios IKK dalys: 1. Kuriu ir siūlau idėjas.  2. Įtraukiu kitus idėjoms įgyvendinti. 3. 

Įgyvendinu savo idėjas iki galo. 4. Mano idėja yra netradicinė, nauja, netikėta. 5. Susidūręs su 

sunkumais randu išeitį. 6. Atnešta idėja atnešė naudą. 

 Kiekviena dalis turi teiginius, kuriuos siūloma įsivertinti naudojant dažnumo skalę: 

Labai retai. Retai. Dažnai. Labai dažnai. Šalia kiekvieno teiginio mokinys pažymi vieną iš 

atsakymų: Labai retai. Retai. Dažnai. Labai dažnai.  

Atsakymas „Labai retai“ parodo pirmą IKK lygį, atsakymas „Retai“ – antrą lygį, 

„Dažnai“ – trečią lygį, „Labai dažnai“ – 4 lygį. 

Pažymėjęs atsakymus į visus teiginius mokinys sužino, kurį IKK lygį jis pasiekė - 

įrankis išveda pasirinktų atsakymų vidurkį. Mokinys taip pat sužino,  kuriuo lygiu įvertinta 

kiekviena iš penkių IKK dalių. Atsižvelgęs į šiuos rezultatus, įvertinęs savo poreikius ir galimybes, 

pasitaręs su kitais (klasės auklėtoju, projekto vadovu, tėveliais, draugais) mokinys numato 

tobulintinas sritis. 

Elektroninį įsivertinimo įrankį siūloma naudoti mokslo metų pabaigoje. Įsivertinimo 

užsiėmimą rekomenduojama organizuoti projekto vadovui, tačiau svarbu, kad mokinys, 

įsivertindamas IKK apgalvotų, kokius mokėjimo mokytis gebėjimus taiko įvairių dalykų ir įvairių 

Kūrybinės – praktinės laboratorijos veiklų metu.  

Mokslo metų pabaigoje mokiniai apibendrina įrašus ir spaudus Kompetencijų 

knygelėse, pasitaria su klasės draugais ir klasės auklėtoju ir, atsižvelgę į iš anksto suformuluotus ir 

aptartus kriterijus, išrenka klasės IKK Žinovą, kuriam įteikiamas kompetencijos Žinovo ženklelis. 

 

Konkrečios klasės pažangos ugdantis IKK  į(si)vertinimas 

 

Rekomenduojama apibendrinti visų mokinių rezultatus, gautus mokiniams naudojant 

elektroninį įsivertinimo įrankį, ir sudaryti klasės pažangos ugdantis IKK diagramą. Diagramoje 



atsispindi, kokie pagilinti  ar įgyti iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimai yra klasės sėkmė, o kurių 

gebėjimų ugdymą reikėtų sustiprinti. Diagrama rekomenduojama vadovautis dalykų mokytojams 

planuojant integruotas dalyko bei iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimų ugdymo pamokas. 

 

Mokyklos pažangos ugdantis IKK į(si)vertinimas 

 

Rekomenduojama apibendrinti visų 5-8 klasių rezultatus, gautus mokiniams naudojant 

elektroninį įsivertinimo įrankį, ir sudaryti mokyklos pažangos ugdantis IKK diagramą. Diagramoje 

atsispindi, kokie pagilinti  ar įgyti iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimai yra mokyklos sėkmė, o 

kurių gebėjimų ugdymą reikėtų sustiprinti. Diagrama rekomenduojama vadovautis rengiant 

mokyklos ugdymo planą, susitariant dėl mokyklos tobulinimo strategijų bei formuluojant 

konkrečias užduotis mokytojams, ruošiantiems ilgalaikius planus, programas. 

 

INTEGRUOJAMOSIOS IKK UGDYMO PROGRAMOS VERTINIMAS 

 

Integruojamosios IKK ugdymo programos veiksmingumas bus įvertinamas 

išanalizavus: 

 5-6 ir 6-8 kl. individualias Kompetencijų knygeles, 

 e.dienyno TaMo įrašus apie pravestas integruotas IKK ugdymo pamokas, 

 klasių diagramas, parodančias pažangą ugdantis IKK, 

 diagramą, parodančią visos mokyklos pažangą ugdantis IKK. 
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1 priedas 

ELEKTRONINIO ĮSIVERTINIMO ĮRANKIO MEDŽIAGA 

 

1. Kuriu ir siūlau idėjas 

 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 



 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Esu smalsus, domiuosi naujovėmis     
o Mėgstu eksperimentuoti     
o Atskleidžiu savo kūrybinius gebėjimus     
o Drąsiai reiškiu savo nuomonę     
o Išlaikau savo individualų požiūrį     
o Kūrybingai naudoju  žinias     
o Ieškau būdų, kaip rasti tinkamą sprendimą     
o Gebu kritiškai mąstyti     
o Noriu daryti naujai arba geriau     
o Užduodu klausimus norėdamas išplėsti savo mąstymą     
o Susidomėjęs kuo nors gilinuosi į tai  ir ne pamokų metu     

 

2. Įtraukiu kitus idėjoms įgyvendinti 

 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 

 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Pastebiu kitų galimybes ir pasiekimus     
o Bendradarbiauju su kitais, ieškodamas originalių sprendimų     
o Inicijuodamas idėjų įgyvendinimą, įtraukiu kitus     
o Abejoju ir svarstau savo ir kitų idėjas     
o Iš klausau ir kritiškai įvertinu kitų pastebėjimus     

 

3. Įgyvendinu savo idėjas iki galo 

 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 

 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Tiksliai išsiaiškinu produkto kriterijus     
o Ryžtingai apsisprendžiu     
o Nusistatau prioritetus     
o Užfiksuoju pradinį tašką     
o Nusistatau aiškius tikslus     
o Planuoju darbo veiklą     
o Sukurtas idėjas ryžtingai įgyvendinu     
o Atkakliai siekiu pageidaujamų rezultatų     
o Drąsiai  pristatau savo darbą kitiems     



4. Mano idėja yra netradicinė, nauja, netikėta 

 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 

 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Idėjų nekopijuoju      
o Išradingai jungiu savo ir kitų idėjas bei patirtį     
o Kūrybingai naudoju žinias     
o Mano idėja originali     
o Mano idėja sudominanti     

 

5. Susidūręs su sunkumais randu išeitį 
 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 

 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Suprantu sprendimų pasekmes     
o Prisiimu atsakomybę už baigtą darbą     
o Susidūręs su sunkumais ieškau išeities     
o Teigiamai reaguoju į pokyčius     
o Lanksčiai keičiuosi ir judu į priekį     
o Nusistatau, kokie patobulinimai būtų naudingi     
o Ryžtingai apsisprendžiu keisti planą     
o Išmėginu viską, ir kažkas vis tiek suveikia     
o Padarau, o jei vėliau reikia, pataisau     
o Mokausi iš klaidų     
o Pritaikau idėjas prie besikeičiančių aplinkybių     

 

6. Įgyvendinta idėja atnešė naudą 

 

 

1 lygis 

 

Pirmieji žingsniai 

 

2 lygis 

 

Einama teisinga 

kryptimi 

 

3 lygis 

 

Jau arti tikslo 

 

 

4 lygis 

 

Įgyjama kompetencija 

Labai retai Retai Dažnai Labai dažnai 

 

 Labai 

retai 

Retai Dažnai Labai 

dažnai 
o Buvau nominuotas ar laimėjau mokykloje organizuotame     



konkurse 

o Buvau nominuotas  ar laimėjau mieste organizuotame 

konkurse 

    

o Buvau nominuotas  ar laimėjau šalyje organizuotame 

konkurse 

    

o Pasirodžiau viešai mokykloje     

o Pasirodžiau viešai mieste     

o Pasirodžiau viešai  šalyje     

______________________ 


