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pratarmė 

Antrojoje „Inovatyvių mokymo metodų ir 

IKT diegimo pradiniame ugdyme organiza-

vimo metodikos“ (toliau – Metodika) dalyje 

apie inovatyvų mokymą(si) ir naujų informa-

cinių technologijų diegimą savo mokyklose 

dalijasi projekto „Pradinių klasių mokytojų 

ir specialiojo ugdymo pedagogų kompe-

tencijų taikyti informacines komunikacines 

technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas ir 

diegimas“ (toliau – Projektas) dalyviai. Še-

šių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pe-

dagogų komandų atstovai pasakoja, kaip ir 

kodėl, kokiais lūkesčiais vedini jie įsitraukė į 

projektą, kaip sekėsi iš pradžių, ar sklandžiai 

vyko pokyčių diegimo procesas, kaip viskas 

atrodo dabar, tarsi iš šalies žvelgiant į nu-

eitą kelią ir jį apmąstant. Savo pastabomis, 

refleksijomis apie įvykusius pokyčius mo-

kyklų bendruomenėse ir pamokose dalijasi 

pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojai. Ir 

ne tik jie. Pokyčius pastebi ir jais džiaugiasi 

mokiniai bei jų tėvai. Savo nuomonę išsako 

mokyklų komandų vadovai, nariai  ir semina-

rų lektoriai.

Galbūt žmogui, skaitančiam ar vartan-

čiam šią knygą, susidarys įspūdis, kad tai, 

apie ką pasakoja mokyklų komandos, nėra 

jokia „inovacija“, nes jų pačių ar kita gerai 

žinoma mokykla dirba taip pat ar bent jau 

labai panašiai. Tačiau šioms šešioms mo-

kykloms tai, ką jos patyrė, atrado, sužinojo, 

išmoko, suprato, pritaikė šio projekto metu, 

yra ypač svarbu, nauja ir naudinga. Pirmojo-

je Metodikos dalyje atkreipiamas dėmesys, 

kad edukacinėje erdvėje inovacijos sampra-

ta nevienareikšmė. Inovacijoms neišvengia-

mai būdingas individualumas ir kontekstu-
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alumas. Tai, kas vieniems iš naujo atrasta, 

kitiems – seniai žinoma ir patirta. Tai, ką vie-

ni pritaikė, kiti šiek tiek pakoregavo ir gavo 

kitokį produktą ar rezultatą. Tai, kas seniai 

žinoma ir taikoma vienoje šalyje ar mieste, 

kitur gali būti siektina inovacija.

Šios Metodikos autoriams ir lektoriams, 

dirbusiems su mokyklų komandomis, vedu-

siems seminarus, konsultavusiems koman-

das, įsigilinusiems į kiekvienos mokyklos 

lūkesčius, buvo labai įdomu ne tik prisidėti 

prie mokyklų kaitos proceso, bet ir jį stebėti 

iš šalies. Savo refleksijomis lektoriai dalijasi 

kiekvieno šios knygos poskyrio pabaigoje.

Paskutiniame šios knygos skyriuje, rem-

damiesi šiuolaikine ugdymo filosofija ir te-

orija bei mokyklų įžvalgomis ir patirtimi, 

mokykloms, tęsiančioms atradimų ir poky-

čių procesą ar dar tik norinčioms jį pradėti, 

glaustai pristatome pagrindines gaires po-

kyčių plėtrai ir tvarumui užtikrinti.

pratarmė
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1.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

druskininkŲ 
„atgimimo“ 
vidurinėje  
mokykLoje

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai 
Elektroninis paštas: mokykla@atgimimas.w3.lt  
Interneto svetainė: http://atgimimas.w3.lt 
Mokyklos direktorė Danutė Časienė
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druskininkŲ „atgimimo“ vidurinė mokykLa

1.1.  kokia yra druskininkų  
 „atgimimo“ vidurinė mokykla:  
 mokyklos pristatymas 

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla 

– pirmoji lietuviška mokykla Druskininkuose, 

įkurta 1944 m. Atkūrus nepriklausomybę 

jai suteiktas „Atgimimo“ vardas įpareigoja 

nuolat atsinaujinti, būti atvirai pokyčiams, 

drąsiai priimti iššūkius, ugdymo naujoves, 

eiti koja kojon su sparčiai besikeičiančia 

visuomene. Mokykla savivaldybėje garsėja 

vykdomų projektų gausa ir įvairove. Pradinių 

klasių mokytojų komandos sprendimas da-

lyvauti projekte „Pradinių klasių mokytojų ir 

specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų 

taikyti informacines komunikacines techno-

logijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus 

tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 

buvo ir naujas iššūkis, nes siekiant mokinių 

motyvaciją skatinančio kokybiško ugdymo, 

bendraujant ir bendradarbiaujant su savival-

dybės, šalies ar užsienio mokyklomis reikia 

gerai išmanyti naujausias informacines ir 

komunikacines technologijas, gebėti naudo-

tis naujausiomis kompiuterinėmis mokymo 

priemonėmis ir, žinoma, turėti pakankamai 

priemonių išsikeltiems tikslams įgyvendinti.

Mokykloje pradinių klasių mokiniai mo-

kosi atskirame korpuse. Iki dalyvavimo pro-

jekte pradžios pradinėse klasėse buvo tik 

penki kompiuteriai, penki multimedijos pro-

jektoriai ir viena interaktyvioji lenta, o kom-

piuterinės klasės įrengtos kitame mokyklos 

pastate. Dėl techninių priemonių ir įrangos 

trūkumo inovatyvūs mokymo metodai nau-

dojant IKT pradinėse klasėse buvo taikomi 

nenuosekliai, fragmentiškai. 
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druskininkŲ „atgimimo“ vidurinė mokykLa

1.2.  nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos 

pedagogŲ komanda

ŽYDRūNė BAlEŽENTIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
VIlMA BOlIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja 
DIANA GUDAVIčIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
VIOlETA lEKAVIčIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
lAIMA lUKOšEVIčIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RūTA MIcKEVIčIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė 
RITA MIKAlčIENė, muzikos vyresnioji mokytoja 
JOlITA MIlIAUsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
ONA MONTVYDIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja 
MINDAUGAs sTREIKUs, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas  
VIRGINIJA šEDIENė, muzikos mokytoja metodininkė
RITA JOlANTA šIKšNIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VAlė šMITIENė, choreografijos vyresnioji mokytoja 
VIOlETA TAMUlIONIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja 
GIEDRė UlčINsKAITė, specialioji vyresnioji pedagogė 
VIlIJA VAlUNGEVIčIūTė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
EDITA VYsOcKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
KRIsTINA ŽAKEVIčIūTė-VYšNIAUsKIENė, anglų k. vyresnioji mokytoja 
VIRGINIJA ŽėKAITė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybos 
kvalifikacinė kategorija
EDITA ŽUKAUsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

koordinatorė    
Violeta Vaitukevičienė

pradinių klasių 
vyresnioji mokytoja
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druskininkŲ „atgimimo“ vidurinė mokykLa

Dalyvavimas projekte pamažu keitė mo-

kytojų požiūrį į ugdymo procesą, jo organi-

zavimą bei kokybę. Projekto pradžioje kiek-

vienas mokyklos komandos narys įsivertino 

savo gebėjimus ir kompetencijas dirbti su 

IKT. Po mokymų projekto seminaruose mo-

kyklos komandos nariai apsisprendė ir susi-

tarė, kokių pokyčių sieks, suformulavo poky-

čių viziją, misiją ir tikslus:

 ● Vizija – „Atgimimo“ mokykla yra  šiuolai-

kiška Druskininkų savivaldybės mokykla, 

kokybiškam ugdymui taikanti inovatyvius 

mokymo(si) metodus ir IKT.

 ● Misija – atvirumas ugdymo naujovėms, 

kūrybiškas požiūris į ugdymo procesą ir 

nuolatinis, kolegialus jo tobulinimas. 

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mo-

kyklos mokytojų komanda numatė mokytis, 

įgyti naujų gebėjimų dirbti su IKT, tobulinti 

ugdymo kokybę, įgytas žinias taikyti prak-

tikoje. Projekto dalyviai iškėlė šiuos tikslus:

 ● Sudaryti palankias sąlygas IKT naudoti 

ugdymo procese.

 ● Kurti jaukią ir saugią mokymosi aplinką. 

1.3. kaip dirbo komanda: pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas 

 Pirmas žingsnis įgyvendinat išsikel-

tus tikslus – nuodugniai išanalizuota esa-

ma mokyklos situacija, aptarta materialioji 

bazė, mokytojų kvalifikacija, stiprybės bei 

silpnybės, galinčios daryti įtaką pokyčiams. 

Mokyklos stiprybė: mokytojų teigiamas po-

žiūris į naujoves, glaudus tarpusavio ben-

dradarbiavimas, patirties sklaida; puikūs 

daugelio mokytojų gebėjimai taikyti IKT; 

kvalifikuota specialiojo ugdymo komanda 

(specialusis pedagogas, logopedas, psicho-
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logas, mokytojo padėjėjas); aktyvus mokinių 

domėjimasis IKT; renovuotas ir pritaikytas 

kokybiškam ugdymui mokyklos pastatas; 

klasės su interneto ryšiu. Silpnybės: mokyto-

jų turimų kompetencijų dermė su sparčiu IKT 

galimybių augimu; kompiuterių priemonių ir 

pradinukams skirtos kompiuterinės klasės 

trūkumas; mokinių sąlygų namuose skirtu-

mai, susiję su kompiuterio ir interneto nau-

dojimu namuose. Mokyklos komanda vienin-

gai sutarė, jog IKT ugdymo procese turi būti 

naudojamos apgalvotai ir tikslingai, siekiant 

kokybiškai įgyvendinti ugdymo turinį, skati-

nat mokinių mokymosi motyvaciją. Projekto 

seminaruose įgytas žinias, naujoves, idėjas 

bei asmeninę patirtį mokytojai reflektuoda-

vo kas savaitę tiksliniuose susirinkimuose, 

diskutuodami apie inovacijas ir ieškodami 

veiksmingesnių būdų bei galimybių ugdymo 

procese naudoti IKT. Pagal sudarytą grafiką 

dirbo su interaktyviosiomis lentomis ir vedė 

pamokas kompiuterių klasėje. Mokyklos ko-

manda mokėsi naudotis užsienyje ugdymui 

plačiai taikomomis kompiuterinėmis pro-

gramomis (Kidspiration, Inspiration, Mouse 

Mischief, EclipseCrossword, Flaschcard ir 

kt.), savo klasėse išbandė projekte lokalizuo-

jamas kompiuterines mokymo priemones. 

Komandos mokytojos aktyviai kūrė ir dėjo 

mokymo medžiagą projekto virtualioje mo-

kymosi aplinkoje, konsultavo ir skatino viena 

kitą, dalijosi patirtimi, vedė atviras pamokas, 

dalyvavo konkurse „Virtuali kelionė klasėje“, 

konferencijose skaitė pranešimus, aktyviai 

mokėsi savarankiškai ir įvairiuose semina-

ruose, kūrė aplankus, kuriuose dėjo mokytojų 

sukurtas pateiktis, interneto išteklius. 

Pusė komandos mokytojų sukūrė savo kla-

sių interneto puslapius, mokinių šeimoms pa-

ruošė informacinį lankstinuką apie saugų nau-

dojimąsi kompiuteriu, klasėse įrengė stendus 

„Kompiuteris – mano draugas ir pagalbinin-

kas“. Bendradarbiavimas, savitarpio pagalba 

ir mokymasis vieniems iš kitų sudarė prielaidą 

kiekvieno komandos nario asmeniniam tobu-

lėjimui ir pasirengimui dirbti inovatyviai. 

Mokytojų komanda, siekdama ugdymo 

turinio ir ugdymo aplinkos dermės, sukūrė 

mokyklos vidaus ir lauko erdvių tobulini-

mo projektą. Dalyvaujant projekte moky-

kloje įvyko akivaizdžių pokyčių. Pirmiausia, 

mokytojai įgijo arba patobulino ne tik IKT 

naudojimo, bet ir komandinio darbo, ben-

dradarbiavimo, mokymosi visą gyvenimą ir 

kitas kompetencijas. Antra, teigiamą pokytį 

mokykloje pajuto ne tik mokytojai, mokiniai, 

bet ir visa mokyklos bendruomenė, nes į pro-

jektinę veiklą buvo įtraukti tėvai ir globėjai. 

Kiekvienas projekte dalyvaujančios koman-
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dos mokytojas patyrė ir asmeninį pokytį, 

pažangą. Matydami pozityvius rezultatus ir 

skatinami naujai atsivėrusių galimybių, ino-

vatyvius ugdymo metodus bei IKT pradėjo 

taikyti ir iki tol skeptiškai nusiteikę mokyto-

jai. Dabar dauguma mokytojų ugdymo pro-

cese drąsiai naudoja įvairias kompiuterines 

mokymo priemones, interaktyvias užduotis, 

mokomuosius žaidimus, dalijasi patirtimi 

VMA, dirba kompiuterių klasėje, pamokose 

pasitelkia iPodus. Dauguma mokytojų išma-

no interaktyviųjų lentų teikiamas galimybes 

ir veiksmingai jomis naudojasi ugdymo pro-

cese. Pasikeitė ir pradinių klasių mokinių po-

žiūris į IKT. Dabar jie geba tikslingai naudotis 

IKT ir žino, kad kompiuteris – puiki mokymosi 

priemonė, o ne „veiksmo žaidimų aparatas“. 

Projekto įgyvendinimo metu pasikeitė moky-

klos vidaus erdvės ir išorės aplinka, pagerėjo 

klasių įranga, kiekvienoje klasėje yra vaizdo 

projektorius, interneto ryšys, vienas ar du 

kompiuteriai, pradinėse klasėse – penkios 

interaktyviosios lentos, keliose klasėse –  

spausdintuvai, skeneriai. 

edita Žukauskienė,
pradinių klasių vyresnioji mokytoja:
Rezultatai yra, nes išmokau dirbti su interaktyviąja lenta, kurti užduotis Lynx bei Smart programomis, 

taip pat moku kurti įvairias užduotis su Hot Potatoes, Kidspiration, Inspiration, AutoCollage, MovieMaker, 
PhotoStory, Microsoft Mouse Mischief programomis. Turiu šiek tiek darbo su iPod bei Apple kompiuteriais 
patirties. Savo mokinius išmokiau naudotis „Mano darbeliais“, „Mažuoju Mocartu“ ir kitomis kompiuterinėmis 
mokymosi priemonėmis.
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jolita miliauskienė, 
pradinių klasių vyresnioji mokytoja:
Išmokome dirbti bei naudotis naujomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, jomis galime sudominti 

mokinius, paįvairinti ugdymo procesą, mokymo medžiagą pateikti patraukliau, vaizdžiau, aiškiau.

diana gudavičienė, 
pradinių klasių vyresnioji mokytoja:
Neatsiliekame nuo mokinių, einame koja kojon su naujovėmis, taikome įvairesnius mokymosi metodus, 

drąsiai bendraujame VMA, dalijamės patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.
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1.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

aureLija kunigėLienė,  

lektorė, Vilniaus Gerosios Vilties  viduri-

nės mokyklos mokytoja metodininkė:

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės moky-

klos komandą sudaro mokytojai, kurių gebė-

jimai bei pasiruošimas dirbti su IKT iš pradžių 

buvo labai skirtingi, tačiau juos vienijo bendras 

tikslas – siekis tobulinti ugdymo procesą. Se-

minarų metu buvo smagu stebėti mokytojų 

pažangą, vis didėjantį norą išbandyti naujoves. 

Teigiamos seminarų dalyvių emocijos, domėji-

masis inovatyviais mokymo metodais bei nau-

jomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis 

pozityviai nuteikdavo ir mus – lektorius. 

Buvo įdomu klausytis, kaip mokytojai pa-

sakoja apie savo pamokas, diskutuoja apie IKT 

taikymą, pasiektus rezultatus. Dalijimasis patir-

timi, idėjomis tapo šios mokyklos pradinių klasių 

mokytojų kasdienybe. Druskininkų „Atgimimo“ 

vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų komanda projek-

te išmoko dirbti bendradarbiaudama, suprato, 

jog kiekvieno mokytojo tobulėjimas, asmeninė 

pažanga yra svarbi siekiant bendro tikslo  ir pri-

sideda prie reikšmingų pokyčių visoje mokykloje.
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2.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

KAUNO 
 „varpeLio“ 

pradinėje 
mokykLoje

Adresas: Vakarų g. 15, Kaunas 
Elektroninis paštas: pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt
Interneto svetainė: http://www.varpeliom.kaunas.lm.lt
Mokyklos direktorė Daina Gitana Paražinskienė 
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Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla kas 

rytą kviečia Kauno miesto 7–11 metų am-

žiaus vaikus susiburti įdomiai veiklai moky-

kloje. Kodėl būtinai įdomiai? 

Argi mokyklos veikla gali būti nuobodi, 

jeigu mokiniai savo rankomis kuria moky-

klos interjerą (aktų salėje mokiniai nulipdė 

keramikinę sienelę), naudojasi informacinio 

centro paslaugomis, mokosi ekonomikos 

pagrindų (visos pradinių klasių mokytojos ir 

mokyklos vadovai turi teisę pradinėse kla-

sėse mokyti ekonomikos). Siekdami ugdyti 

vaikų meninius gabumus mokytojai ben-

dradarbiauja su Kauno moksleivių laisvalai-

kio rūmais, mokykloje įkurta vaikų gabumų 

ugdymo akademija „Smalsutis“, rengiamos 

tradicinės ketvirtos klasės mokinių kūrybos 

popietės, mokyklos tinklapyje publikuojamas 

laikraštis „Mes kartu“, dalyvaujama kituose 

Kauno miesto bendruomenės renginiuose 

bei nacionaliniuose projektuose.

2.1.  Kokia yra Kauno  
 „varpelio“ pradinė mokykla:  
 mokyklos pristatymas 

Jau dešimtmetį mokykloje puoselėjamos 

šios prioritetinės veiklos sritys:

 ● gabių ir itin gabių mokinių ugdymas;

 ● šiuolaikinių informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese;

 ● saugios ir sveikos ugdymo aplinkos kūrimas. 

Kryptingai dirbanti ir atsižvelgianti į nu-

matytus prioritetus mokykla buria iniciaty-

vius ir kūrybingus Lietuvos pradinių klasių 

mokytojus respublikinėje pradinių klasių mo-

kinių gabumų ugdymo akademijoje ,,Smal-

sutis‘‘. Todėl neatsitiktinai „Varpelis“ pateko 

ir tarp šešių projekto „Pradinių klasių moky-

tojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompe-

tencijų taikyti informacines komunikacines 

technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas 

ir diegimas‘‘ pilotinių mokyklų. Šio projekto 

tikslas tiesiogiai susijęs su „Varpelio“ numa-

tytu vienu iš prioritetų: naujų informacinių 

technologijų taikymu ugdymo procese.
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2.2. nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos

pedagogŲ komanda

EMIlIJA AKsAMITAUsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
OVIDIJA BUDNIKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
AIMA DAUJOTIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RAsA DOMEIKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
AsTA GADIšAUsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
AURIKA JOlANTA JONAUsKIENė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
RITA KAPOčIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja 
RAsA KUKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
ZITA KUNDROTIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė 
DANUTė MOcKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
sOlVEIGA NAlIVAIKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
NIJOlė PAlIONIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
GIEDRė slATKEVIčIūTė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
lORETA sTANAITIENė, etikos vyresnioji mokytoja 
ZITA ūsIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
DARIUs VENčKAUsKAs, tikybos ir IT vyresnysis mokytojas
VIDA VIRBIcKAITė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
EUGENIJA ŽARsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RūTA ŽARsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
RAIMONDA ŽEMAITAITIENė, vyresnioji logopedė

koordinatorė    
Daina Gitana 

Paražinskienė, 
mokyklos direktorė
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Mokyklos komandos pedagogai pasa-

kojo, kad mintys apie mokykloje būtinus 

pokyčius ir sistemingą bei tikslingą in-

formacinių technologijų taikymą ugdymo 

procese kilo gerokai anksčiau, dar iki pro-

jekto pradžios, tačiau trūko ryžto ir išteklių. 

Mokytojai teigė, kad mokykloje nepakanka 

kompiuterių, klasėse nėra interneto priei-

gos, o jie patys dar nepasirengę sėkmingai 

naudotis informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis, todėl su nepasitikėjimu 

sutiko idėją naudoti mokykloje elektroninį 

dienyną, abejojo savo pačių bendradarbia-

vimo su kolegomis naudojantis IKT realu-

mu. Reikalai ir požiūris ėmė keistis prasidė-

jus projektui, kai buvo gauta kompiuterinė 

technika, įdiegtas interneto ryšys, įrengta 

kompiuterių klasė, o mokytojai susimąstė 

apie pokyčius.

2.3.  kaip dirbo komanda:  pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas 

Dalyvaudami projekto seminaruose, mo-

kyklos komandos pedagogai aktyviai svarstė 

naujas pageidaujamo pokyčio idėjas, formu-

lavo pokyčio viziją ir misiją, tikslus, analizavo 

ugdymo aplinką IKT diegimo aspektu, ta-

rėsi dėl įgyvendinimo priemonių, reflektavo 

projekte nuveiktus darbus. Kauno „Varpelio“ 

mokyklos pokyčio komandos vizijos, misijos 

ir tikslų formuluotės:

 ● Vizija – tapti patraukliausia inovatyvia 

pradine mokykla mieste.

 ● Misija – kurti naujas edukacines erdves 

ir taikyti inovatyvius mokymo metodus 

mokykloje. 

 ● Artimiausi tikslai – per dvejus metus 

mokykloje įdiegti elektroninį dienyną ir 

įkurti IKT laboratoriją.

Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos ko-

mandai tereikėjo tik pradinio impulso ir 

erdvės bei laiko susitarti. Taip atsitiko su 
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elektroninio dienyno įdiegimu. Kelias nuo 

mokyklos, besinaudojančios įprastu dieny-

nu, iki mokyklos, kuri išbando ir siūlo naujas 

dienyno funkcijas, įveiktas vos per 2 mėne-

sius, ir mokykla tapo nuolatine konsultante 

kitoms besirengiančioms šiam žingsniui 

mokykloms. Atsiliepimai apie šios naujovės 

diegimą mokykloje trumpi ir tikslūs – terei-

kėjo sudaryti sutartį dėl naudojimosi dieny-

nu, paskirti bandomąjį laikotarpį, kurio metu 

mokytojai mokėsi pildyti elektroninį dienyną, 

o vėliau stengėsi perprasti naują priemonę, 

teikė pastabų, pasiūlymų administracijai dėl 

dienyno tobulinimo, supažindino mokinių tė-

vus pristatydami jiems elektroninio dienyno 

privalumus. Visam tam prireikė kelių semi-

narų, susirinkimų, savarankiško praktinio 

darbo ir diskusijų su kolegomis.

Kitas pedagogų komandos numatytas 

labai įdomus ir originalus pokytis siejosi su 

gamtamokslinės virtualios laboratorijos įkū-

rimu mokykloje ir nuolatiniu jos naudojimu 

pasaulio pažinimo pamokose, siekiant, kad 

mokiniai įgytų stebėjimo, tyrinėjimo, eks-

perimentavimo ir kitų įgūdžių, geriau pažin-

tų tiek gyvąją, tiek negyvąją gamtą. Idėjai 

įgyvendinti buvo sukurta speciali interneto 

svetainė – gamtamokslinė laboratorija. Sve-

tainė buvo pavadinta ,,Vandens meškučiu‘‘ 

(svetainės adresas: http://meskutis.creati-

vefellas.lt/). Internetinėje gamtamokslinėje 

laboratorijoje visi mokytojai ir mokiniai gali 

naudotis informacija gamtamokslinio ugdy-

mo temomis bei susipažinti su Kauno ,,Var-

pelio‘‘ pradinės mokyklos mokytojų atliktais 

ir aprašytais eksperimentais. 

Vykdyto projekto metu Kauno „Varpelio“ 

pradinė mokykla įgyvendino du pokyčius – 

įdiegė elektroninį dienyną ir sukūrė gamta-

mokslinę laboratoriją „Vandens meškutis“. 

Šių pokyčių naudą greitai pastebėjo mo-

kyklos bendruomenė: elektroninio dienyno 

įdiegimas pagerino bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais galimybes, ištobulėjo moky-

tojų IKT taikymo ugdymo procese įgūdžiai, 

mokyklos komanda įprato bendrauti ir ben-

dradarbiauti projekto virtualioje mokymosi 

aplinkoje, mokinių veikla tapo įdomesnė, 

vaizdingesnė ir inovatyvesnė, mokiniai išmo-

ko naudotis kompiuteriais, o nuolat tobuli-

nama IKT laboratorija teikia naujų galimybių 

efektyviau organizuoti ugdymo procesą.
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2.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

virgiLijus pupeikis, 

lektorius, Vaikų meninės 

studijos „Diemedis“ direktorius:

Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos ko-

manda išsiskyrė ypatinga energija: kai kurie 

komandos sprendimai buvo įgyvendinti taip 

greitai ir su tokiu įkarščiu, kad tiesiog nega-

lėjai patikėti paties vyksmo greičiu. Reikia 

pripažinti, kad seminaruose su tokia energin-

ga komanda dirbti buvo nelengva, tačiau be 

galo įdomu. Mokytojai sugebėjo įtraukti visus, 

todėl mes, lektoriai, visuomet jautėmės visa-

verčiais komandos nariais. Tuo džiaugėmės 

ir kartu dalijomės atsakomybe už rezultatus. 

Smagu buvo stebėti, kaip komanda aktyviai 

ir audringai diskutuodavo pokyčių klausimais. 

Man būtų buvę neįdomu bendrauti su abejingų 

neiniciatyvių mokytojų – vykdytojų komanda. 

Žinau, kad šioje pradinėje mokykloje dirbti mo-

kytoju nėra lengva, tačiau esu įsitikinęs, kad 

pasisekė tiems mokiniams, kurie lanko šią mo-

kyklą. Džiaugiuosi ir tikiu, kad inovatyvūs poky-

čiai Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje vyks 

nuolat, nes ši komanda ne tokia, kuri nurimtų 

ir ramiai lauktų rytdienos.
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3.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

kLaipėdos 
„giLijos“ 
pradinėje 
mokykLoje

Adresas: Taikos pr. 68, Klaipėda 
Elektroninis paštas: gilijosmok@takas.lt
Svetainė: www.gilija.w3.lt
Mokyklos direktorė Aldona Kasnauskienė
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„Gilijos“ pradinė mokykla – tai vienintelė 

pradinė mokykla Klaipėdos mieste. Mokykla, 

kuri didžiuojasi savo tradicijomis ir gebėji-

mu išlaikyti šiuolaikišką požiūrį į mokymąsi 

ir mokinį, išsiskiria darbščiu, kompetentingu, 

kūrybingu ir besidominčiu ugdymo naujovė-

mis pedagogų kolektyvu, visada tvarkinga, 

estetiška bei informatyvia klasių aplinka. 

Daugiau kaip dešimtmetį mokykloje dirbama 

pagal „Geros pradžios“ metodiką, įgyvendi-

namos socialinius ir emocinius įgūdžius sti-

prinančios ugdymo programos „Zipio drau-

gai“, „Antrasis žingsnis“, programa „Vizualinio 

mąstymo strategijos“, skirtos vaizduojamojo 

meno suvokimui ugdyti. Daug dėmesio ski-

riama mokinių saugumui, įvairiai veiklai po 

pamokų. „Gilijos“ pradinės mokyklos moky-

tojos – vyresnioji mokytoja Kristina Puzienė, 

mokytoja metodininkė Rima Pronckienė, 

anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jovita Li-

tinskienė – pasakodamos apie savo mokyklą 

pabrėžė, jog čia nuo seno ypač buvo rūpina-

masi mokinių mokymosi motyvacija, aktyviu 

3.1.  kokia yra klaipėdos  
 „gilijos“ pradinė mokykla:  
 mokyklos pristatymas

tėvų ir mokytojų bendravimu ir bendradar-

biavimu, mokytojai dalyvavo įvairiuose pro-

jektuose, įgijo kompiuterinio raštingumo pa-

grindų, žinojo apie IKT teikiamas galimybes 

ir mokomųjų kompiuterinių žaidimų taikymo 

ugdymo procese naudą, tačiau, turėdami 

seną kompiuterinę techniką, dažniausiai be 

interneto prieigos, ribotas galimybes nau-

dotis multimedijos projektoriais, neišsiugdė 

pakankamų IKT taikymo ugdymui įgūdžių, 

neturėjo drąsos ryžtingai keisti situacijos. 

Daug kas pasikeitė mokyklai pradėjus daly-

vauti projektuose „Pradinių klasių ir specia-

liojo ugdymo pedagogų kompetencijų tai-

kyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus 

tobulinimas“ ir „Pradinių klasių mokytojų ir 

specialiojo ugdymo pedagogų kompeten-

cijų taikyti informacines komunikacines 

technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas ir 

diegimas“. Dabar mokykla gali dalytis nauja 

patirtimi ir inovatyviomis idėjomis.
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3.2. nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos

pedagogŲ komanda

VIRGIlIJA BAMBAlIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
lINA BAUŽIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RITA DOMARKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
NERINGA JANKūNIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
VIRGINIJA JONAVIčIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
JOVITA lITINsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
DAIVA lUKAUsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
ŽANETA MARKūNIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
AIDA PAJUR, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RIMA PRONcKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
GITANA PUšINsKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
KRIsTINA PUZIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
JURGITA RUDIENė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
DAlIA RUšKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
DANUTė sIVIcKIENė, specialioji pedagogė metodininkė 
VIDA sONGAIlIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
DAIVA TIšKUVIENė, muzikos vyresnioji mokytoja
GIEDRė VARANAVIčIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
VIDA ZABORsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
INGRIDA ŽIOBAKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

koordinatorė    
Danguolė Plaščinskienė, 

pavaduotoja ugdymui
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Mokyklos kolektyvas pasitelkė naujoves, 

kad galėtų paįvairinti ugdymo procesą, mo-

tyvuoti vaikus, naudojo inovatyvius ugdymo 

metodus ir informacines komunikacines 

technologijas, siekė geresnės ugdymo koky-

bės, norėjo modernizuoti ugdymą. 

Paklausta, nuo ko viskas prasidėjo, mo-

kytoja metodininkė Gitana Pušinskienė pa-

sakė, kad prieš dalyvavimą projekte moky-

tojai savo klasėse turėjo po vieną ar kelis 

nenaujus kompiuterius, mokykla  – keletą 

projektorių, interneto ryšys įrengtas tik ke-

liose klasėse. Mokykloje nebuvo kompiute-

rių klasės, kurioje galima nors kartkartėmis 

organizuoti intensyvų mokymąsi pasitelkus 

kompiuterines technologijas. Kompiuteriu 

mokytojos dažniausiai naudojosi namuose 

ruošdamosi pamokoms. Kadangi nepakako 

technikos ir trūko žinių, kaip ja naudotis, tai 

ugdymui ši šiuolaikiška technika buvo nau-

dojama retai. Mokytoja metodininkė Dai-

va Lukauskienė papasakojo, kad dalyvauti 

šiame projekte norėjo, nes trūko žinių apie 

IKT, siekė geriau susipažinti su inovatyvių 

ugdymo metodų ir IKT taikymo galimybėmis 

ugdymo procese. Mokytoja prasitarė, jog as-

meniškai norėjo tobulėti, susipažinti su įvai-

riomis inovacijomis, pasitikrinti, kaip sekasi 

dirbti savo darbą, kiek yra pažengusi profesi-

nėje srityje. Projekte dalyvauti paskatino dar 

ir tai, kad buvo suburta mokyklos komanda. 

Su kolegėmis drąsiau – galima pasitarti ir 

pasikonsultuoti. Dirbant komandoje visada 

kyla gerų idėjų, daug kūrybinių minčių. 

Žaneta Markūnienė, vyresnioji pradinių 

klasių mokytoja, mano, kad šiuolaikiniame 

inovatyviame pasaulyje negalima stovė-

ti vietoje, reikia tobulėti, todėl mokytojai, 

norėdami patobulinti turimas žinias ir įgyti 

naujų, nusprendė dalyvauti šiame projekte ir 

subūrė bendraminčių komandą. Turbūt todėl 

dauguma jų aktyviai dalyvavo įgyvendinant 

pageidaujamus pokyčius, reguliariai rinkosi 

į susirinkimus, aiškinosi problemas, planavo 

darbus, diskutavo apie iškeltus tikslus ir tarė-

si, kaip jų siekti, nes tikrai norėjo tobulėti, do-

mėjosi naujovėmis, rodė iniciatyvą. Taip, pa-

sak pačių mokytojų, susiformavo draugiška, 
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gebanti bendradarbiauti ir produktyviai dirbti, 

siekianti bendro tikslo komanda, tarp kurios 

narių vyrauja jauki, draugiška atmosfera, čia 

kasdien noriai dalijamasi patirtimi ne tik tar-

pusavyje, bet ir su kitais, projekte nedalyvau-

jančiais mokyklos mokytojais, stengiamasi 

juos sudominti ir paskatinti drauge diegti 

inovacijas ir perimti kolegų patirtį.

Mokytoja metodininkė Virginija Jonavičie-

nė ir vyresnioji mokytoja Giedrė Varanavičienė 

tikėjosi, kad dalyvaudamos projekte išmoks 

prasmingai naudotis įvairiomis technologijo-

mis ugdymo procese, vylėsi, jog dėl to pagerės 

jų mokinių mokymosi motyvacija ir  pasiekimai. 

Projekte dalyvavau, kadangi šiuolaikinis 

mokymas reikalauja taip organizuoti mokymo 

procesą, kad mokiniai aktyviai, savarankiškai 

3.3.  kaip dirbo komanda:  pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas 

Pokyčiai vyko palengva. Mokykla gavo 

IKT technikos, pagerėjo materialioji bazė. 

Mokytojų komanda dalyvavo seminaruose, 

kuriuose susipažino su inovatyvių mokymo 

metodų ir informacinių technologijų diegimo 

pradiniame ugdyme organizavimo metodi-

ka. Projekto metu buvo sukurta VMA aplinka, 

kuri paskatino mokytojas kurti metodines 

priemones ir dalytis gerąja darbo patirtimi 

tarpusavyje. Mokytojos supažindino ir užre-

gistravo mokinius VMA. Taip buvo suteikta 

galimybė savarankiškai mokiniams naudotis 

mokomosiomis programomis. Vadovaujami 

mokytojų mokiniai parengė ir išleido laikraš-

tį. Mokytojų komanda rinkdavosi į susirinki-

mus, kuriuose aptardavo sėkmės žingsnius, 

aiškindavosi problemas, atsižvelgdami į pro-

jekte iškeltus tikslus, numatydavo ateities 

darbus. Kaip sekėsi įgyvendinti pokyčius, 

mintimis dalijasi projekte dalyvavusios mo-

kytojos:

Pasikeitė mano, kaip mokytojos, darbo me-

todai. Atsižvelgdama į mokinių poreikius, gebėji-

mus ir galimybes, ugdymo procese daugiau pra-

veikdami įgytų žinių bei gebėjimų, ugdytųsi 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Norė-

dama dirbti įdomiai, produktyviai, padėti to-

bulėti savo mokiniams, pirmiausia pati turėjau 

įgyti naujų  žinių bei įgūdžių, – teigia mokyto-

ja metodininkė Dalia Ruškienė.
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dėjau taikyti IKT, jos padeda geriau mokiniams 

suprasti mokomąją medžiagą, pamokos tapo 

informatyvesnės, padidėjo vaikų motyvacija, ak-

tyvumas pamokose. Tiesiog ugdymo procesas 

tapo įvairus, neatsiliko nuo tobulėjančių techno-

logijų, visuomenės poreikių, –  teigia mokytoja 

metodininkė Daiva Lukauskienė. 

IKT ir bendravimas virtualioje aplinkoje pa-

keitė įprastus metodus. Atlikti darbai sėkmin-

gai sisteminami ir naudojami pagal paskirtį. 

Išbandytos programos sudomino mokinius, 

praplėtė jų žinias,  – kalba mokytoja metodi-

ninkė Virginija Jonavičienė.

Pokytis vyko pamažu ir vis dar tęsiasi. 

Mokymo procesas tapo įvairesnis, įdomesnis. 

Pasitelkus technologijas informaciją galima 

perduoti greičiau, vaizdingiau. Kyla vaikų mo-

kymosi motyvacija, gerėja mokytojų bei mo-

kinių darbo kompiuteriu įgūdžiai. Atsirado di-

desnė galimybė mokiniams pasirinkti užduotis 

pagal gebėjimus. Tėvai tapo aktyvesni moky-

mosi proceso dalyviai,  – patirtimi dalijasi vy-

resnioji mokytoja Kristina Puzienė, mokytoja 

metodininkė Rima Pronckienė ir vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja Jovita Litinskienė.

Pokyčiai akivaizdūs: turime internetą viso-

se klasėse, atnaujinta kompiuterinė technika, 

įrengta atskira kompiuterių klasė. Mokyklos 

virtualioje erdvėje sisteminama medžiaga. 

Mokytojai drąsiai naudoja įgytą patirtį, ben-

dradarbiauja tarpusavyje,  – teigia vyresnioji 

muzikos mokytoja Daiva Tiškuvienė.

Džiaugiuosi, kad dalyvavau projekte, kadangi 

galiu efektyviau mokyti ugdymo procese naudo-

dama informacines technologijas bei inovatyvius 

mokymo metodus. Klasėje turiu kompiuterį su 

interneto ryšiu, naudoju interaktyviąją lentą. Iš-

mokome planuoti darbą, puiki paspirtis –  virtuali 

mokytojų bendradarbiavimo aplinka, –  sako mo-

kytoja metodininkė Dalia Ruškienė.

Džiaugiuosi, kad mano pamokos tapo įdo-

mesnės, vaikai aktyvesni ir kūrybiškesni. Įgijau 

Dirbti nebuvo lengva. Labai trūko laiko, –   

kalba vyresnioji mokytoja Lina Baužienė.

Manau, kad pokytis mūsų mokykloje įvyko   ir 

net žymus. Iš pradžių sekėsi sunkokai, bet vėliau 

dirbome noriai, aktyviai (kaip ir visi besimokantie-

ji), džiaugėmės pokyčiais, ugdymo kokybe, – pa-

sakoja vyresnioji mokytoja Gitana Pušinskienė.

Labai džiugu, kada taikydama inovatyvius 

mokymo(-si) metodus, naudodama IKT pama-

tau rezultatą  – vaikai džiaugiasi, būna aktyvūs, 

kūrybiški,  – pasakoja vyresnioji mokytoja Ža-

neta Morkūnienė.

Taip, pokytis įvyko. Žymiai drąsiau naudoju 

internete randamas programas, taikau projek-

te pateiktas programas pamokų metu, – tei-

gia mokytoja metodininkė Vida Songailienė.
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daugiau pasitikėjimo savimi vis aktyviau, tvir-

čiau pasitelkiu naujoves,  – tvirtina vyresnioji 

mokytoja Žaneta Markūnienė.

Labiau pasitikiu savimi. Išmokau kurti 

skaidres. Labai padeda pamokose susistemin-

ta medžiaga ir kolegių patirtis. Pamokos tapo 

įdomesnės. Kolektyve išmokome pasidalyti 

metodine medžiaga. Nauji kompiuteriai kla-

sėje taip pat labai padeda darbe, –  pasakoja 

mokytoja metodininkė Vida Zaborskienė.

Šiandien mokykla atitinka visuomenės po-

reikius. Ji inovatyvi, čia mokosi žingeidūs pradi-

nių klasių mokinukai. Pokyčius įgyvendinti nėra 

lengva, bet, kai daugelis parodo norą,   viskas 

įmanoma,  – teigia mokytoja metodininkė 

Daiva Lukauskienė.

Džiaugiuosi, kad mūsų mokykla yra piloti-

nė ir dalyvauja šiame projekte. Vadinasi, esa-

me išskirtiniai, stengiasi visi – ir mokiniai, ir 

mokytojos, ir administracija. Jei mus išsirinko, 

turime pateisinti lūkesčius. Jau tampa įpročiu 

ką nors vis kitaip daryti pamokoje, nebesinori 

rašyti lentoje tik su kreida, geriau pasidaryti 

spalvotą skaidrę, pasinaudoti nuoroda, įjungti 

filmuką ar dainą. Galima panaudoti išbandy-

tas programas užduotims kurti ar vaikų kū-

rybiniams darbams,  – sako vyresnioji anglų 

kalbos mokytoja Jurgita Rudienė. 

Jaučiamės daug tvirtesnės žiniomis ir pa-

tyrimu, – teigia vyresnioji mokytoja Giedrė 

Varanavičienė.

Labai džiaugiuosi projekto virtualiąja er-

dve, kur mokytojos dalijasi patirtimi. Ten rasta 

medžiaga gerokai sutrumpina pasiruošimą pa-

mokoms. Mokykloje įrengta kompiuterių klasė. 

Mokiniams patinka ten lankytis, dirbti su įvairio-

mis programomis. Dar labiau sustiprėjo mokinių 

tėvelių teigiamas požiūris į mokyklą, – pasakoja 

vyresnioji mokytoja Gitana Pušinskienė. 

Įgijome patirties. Gebame susikurti reikia-

mą priemonę. Išmokome dalytis patirtimi ir 

turima informacija. Įgyta patirtis dalyvaujant 

seminaruose, susirinkimuose, kuriant metodi-

nę medžiagą turėjo teigiamos įtakos ugdymo 

procesui. Jis tapo patrauklesnis, įdomesnis 

mokiniams, pagerėjo jų mokymosi motyvaci-

ja, – sako vyresnioji muzikos mokytoja Daiva 

Tiškuvienė. 

Džiaugiuosi, kad pamokos tapo vaizdin-

gesnės. Kartu su mokiniais ruošiame priemo-

nes pamokai. Aktyviai mokydamiesi ugdytiniai 

jaučia savo indėlį pamokoje. Matydami savo 

darbo rezultatus su nuotaika kuria naujas vei-

klas, projektus, – teigia mokytoja metodinin-

kė Virginija Jonavičienė. 

Tėvų nuomonė mokykloje taip pat labai 

svarbi. Pavyzdžiui, 3 d klasės tėvai, pastebė-

ję, jog jų vaikai išmoko naudotis kompiuteriu 

ir susirasti internete reikiamą informaciją, 
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teigia, kad mokyklos dalyvavimas projekte 

tikrai naudingas vaikams. Vieno 3 c klasės 

mokinio mama taip pat sako pajutusi po-

kyčius, nes darbas kompiuteriu vaikui tapo 

tikslingas, motyvuotas. Išbandęs naujas 

kompiuterines mokymosi priemones, jos 

sūnus dabar savarankiškai ieško internete 

panašaus pobūdžio priemonių. Mama džiau-

giasi, kad kompiuteris naudojamas ne vien 

tik pramogoms, bet ir mokytis.

3.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

diana ČedaviČienė,  

lektorė, Klaipėdos m. L. Stulpino  

pagrindinės mokyklos direktorė,  

mokytoja metodininkė:

Džiaugiuosi, kad dirbau su kūrybinga, ak-

tyvia ir nebijančia iššūkių mokytojų komanda. 

Bendras tikslo siekis ir kiekvieno asmeninis tei-

giamas požiūris, darbas darnioje komandoje ir 

pagalba vienas kitam projekto dalyvius ska-

tino greitai tobulėti. Matėme kiekvieno nario 

atsakingą požiūrį į pateiktą užduotį darbo gru-

pėse metu. Seminarų dalyviai išsakydavo savo 

nuomonę, tardavosi tarpusavyje, kol surasda-

vo bendrą sprendimą. Kartais pasitaikė ir ne-

pasitikėjimo savimi, nerimo akimirkų. Antrojo 

seminaro metu visi kartu sugrįžome prie vizi-

jos, misijos ir uždavinių formuluočių tikslinimo. 

Mokytojai buvo sunerimę, klausė, kas ne taip, 

kodėl vėl kalbame apie tą patį. Šiek tiek skirto 

laiko skyrėme refleksijai bei diskusijoms ir da-

lyviai pajuto, kad gebėjimas atvirai diskutuoti 

ir pažvelgti į savo darbą kritiškai padeda rasti 

aiškiausią ir tinkamiausią variantą. Į komandą 

susibūrė įvairią kompiuterinio raštingumo ir 

IKT naudojimo ugdymo procese patirtį turintys 

mokytojai: vieni – daugiau pažengę, kiti – ma-

žiau, todėl draugiška komandos narių pagalba 

ir paskatinimas padėjo kiekvienam įgyti vis 

daugiau gebėjimų ir žinių. Nors pirmieji mo-

kytojų žingsniai virtualioje mokymosi aplinkoje 

buvo labai nedrąsūs, jie prisiėmė ambicingą iš-

šūkį nutardami susisteminti ir VMA įdėti savo 

pačių parengtą medžiagą įvairių dalykų pamo-

koms. Kadangi kartu susitarė, numatė aiškius 

tikslus ir priemones, tai ir įgyvendinti nebuvo 

taip sunku. Manau, kad dalyvių bendradarbia-

vimas tarpusavyje, jų kūrybiškumas, atsakin-

gumas ir bendras tikslo siekis – tai stiprybės, 

padėjusios komandai pasiekti gerų rezultatų.
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4.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

 tauragės 
„ŠaLtinio“ 
pagrindinėje 
mokykLoje

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragė
Elektroninis paštas: Tsaltinis@takas.lt
Svetainė: http://tsaltinis.w3.lt
Mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė
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Savo išskirtinumą Tauragės „Šaltinio“ 

pagrindinės mokyklos komanda apibūdina 

taip: Mes esame ypatingi, nes pasirinkome 

mėgstamą darbą, todėl mes ne dirbame, mes 

džiaugiamės būdami mokytojais.

Mokyklos pedagogų komanda žinojo, kad 

padaryti gali daug, reikia tik rasti tinkamų 

būdų. Nauja mokyklos strategija, vizija tapo 

siekiu būti šiuolaikiška, tenkinančia įvairius 

mokinių poreikius ir teikiančia kokybišką ug-

4.1.  kokia yra tauragės  
 „Šaltinio“ pagrindinė mokykla:  
 mokyklos pristatymas

dymą, tikslingai ir planingai diegiančia nau-

joves ir nuolat besikeičiančia mokykla. Todėl 

visa veikla, dalyvavimas projektuose buvo 

kritiškai vertinami ir kruopščiai planuojami.

Į šį projektą mokyklos bendruomenė įsi-

traukė kaip komanda, žinanti savo tikslus, ne 

tik siekianti pokyčių, bet ir drąsiai priiman-

ti iššūkius. Komandos narių santykiai buvo 

grindžiami atvirumu, pasitikėjimu ir stipriu 

atsakomybės už savo mokinius jausmu. 
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4.2. nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos

pedagogŲ komanda

KAZYs BIVAINIs, muzikos mokytojas metodininkas
VIRGINIJA DEKsNIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
RAsA DUlAITIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
JOlITA GIRUlIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
DARIUs GRIcIUs, muzikos vyresnysis mokytojas
sIGITA JURGIlIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
EGlė KAMINsKIENė, vyresnioji specialioji pedagogė 
JORūNė KlėTKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
INGRIDA lUKOšIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
KęsTUTIs MAsAlsKIs, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
TEREsė NORKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VIlMA NOVIKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VIRGINIJA PRIAlGAUsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė 
JOlANTA RIMKUVIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
RAsITA RUDIENė, pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
INEsA sIUTIlIENė, anglų k. vyresnioji mokytoja 
lIGITA sKURDElIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
ROMA sTUMBRIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VIDA šlIcKYTė, anglų k. vyresnioji mokytoja
lIGITA TAMAšAUsKAITė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

koordinatorė    
  Jūratė lazdauskienė, 

mokyklos direktorė 
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Pirmiausia buvo svajonė tapti šiuolaikiš-

ka, inovatyviai dirbančia mokykla. 

Iš komandos dienoraščio: 

Iššūkį, kuris mūsų laukė, pradėjome suvokti, 

kai buvo paskelbti konkurso rezultatai ir mes 

tapome viena iš šešių pilotinių mokyklų. Aišku 

buvo, kad pradėjome svajonės įgyvendinimo 

etapą. Iš pradžių buvome nedrąsūs, trūko pasi-

tikėjimo savo jėgomis, bijojome aplinkinių kriti-

kos, mokinių tėvų reakcijos. Tačiau nuolat skati-

nami, padrąsinami ir mokyklos administracijos 

palaikomi, labai aktyviai įsitraukėme į permai-

nų procesą, džiaugsmas kiekviena įgyvendinta 

naujove, aktyviai suorganizuota pamoka, tėvų 

palaikymas darė mus vis tvirtesnius.

Svajonė pildėsi, nes ji buvo bendra. Mo-

kyklos pedagogai yra kūrybiški, nebijo naujo-

vių, žingeidūs ir aktyvūs mokiniai įpareigoja 

juos dirbti dar įdomiau, drąsiau eksperimen-

tuoti, tyrinėti, o mokinių tėvai, nuolat besi-

domintys ugdomąja veikla, – tikslingai siekti 

geriausio rezultato.

Dalyvaudami projekte, komandos nariai 

nuolat mokėsi naujų dalykų: išsikelti pasie-

kiamus, pamatuojamus ir aiškius tikslus, pla-

nuoti pokyčius ir juos įgyvendinti, kolegialiai 

dirbti komandoje. Mokytojai mokėsi savaran-

kiškai ir vieni iš kitų, o tai, ko išmokdavo, pri-

taikydavo savo pamokose, organizavo susiti-

kimus su tėvais, supažindino juos su projekto 

idėjomis, skatino su vaikais namuose išban-

dyti naujas mokymo priemones. Mokyklos 

bendruomenės sutelktumas skatino nesusto-

ti mokymosi procese – ieškoti naujų veiklos 

formų ir būdų. Mokytojų komanda suprato, 

kad labai svarbu idėjas įgyvendinti, sutelkti 

dėmesį į procesą tam, kad sukurtų siekiamy-

bę. Savo pokytį komanda įvardijo taip: „Naujų 

iššūkių paieška profesiniam tobulėjimui Tau-

ragės „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje“. 
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4.3.  kaip dirbo komanda:  pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas 

Prieš įsitraukdama į projekto veiklą, moky-

kla jau turėjo pakankamai gerą techninę bazę: 

 ● renovuotą, gražią pradinių klasių mokinių 

ugdymosi aplinką;

 ● tris kompiuterių klases pradinukams;

 ● suplanuotai, pagal galimybes įsigyjamą 

šiuolaikišką įrangą, kompiuterines moky-

mo programas;

 ● mokytojus, turinčius pakankamai gerų 

kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

Tačiau aiškėjo, jog to nepakanka. Sie-

kiant, kad ugdymas taptų kokybiškesnis, o 

rezultatai – ilgalaikiai, reikėjo vadovaujan-

čios komandos, kuri mokytųsi pati ir vėliau 

gebėtų mokyti kitus bendruomenės narius. 

Todėl tikslingai buvo ieškota galimybių to-

bulėti ir bendru sutarimu nuspręsta dalyvau-

ti Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradi-

nių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo 

pedagogų kompetencijų taikyti inovacines 

komunikacines technologijas ir inovatyvius 

mokymo metodus tobulinimo modelio iš-

bandymas ir diegimas“ konkurse ir tapti pi-

lotine mokykla.

Siekdama užsibrėžtų tikslų mokyklos ko-

manda sutarė veikti bendradarbiaudama, 

kurdama santykius ir galimybes turtėti bei 

tobulėti drauge. Labai padėjo administra-

cijos supratimas ir nuosekli veikla. Suda-

rytos geros darbo sąlygos kiekvienam su 

pradinėmis klasėmis dirbančiam mokytojui 

(įsigyta šiuolaikiška kompiuterinė technika: 

interaktyviosios lentos, skaitmeniniai foto-

aparatai, vaizdo kameros, kiti kompiuterių 

priedai bei programos). Mokytojai skatin-

ti keisti mokymo būdus ir formas. Projekto 

metu išbandytos lokalizuojamos kompiute-

rinės mokymo priemonės: „Mano darbeliai“, 

„Mažasis Mocartas“, „Užburtasis miškas“. 

Mokyklos komandos nariai suprato, kad sie-

kiant kokybiško rezultato pamokoje reikia 

daug pastangų pasirengti ugdomajai veik-

lai. Dirbdami mokytojai pastebėjo, kad dėl 

kai kurių žinių trūkumo negalima įgyvendinti 

užsibrėžtų tikslų, tad patys inicijavo įvairius 

mokymus („Tarpdalykinė integracija ir tiria-

mieji darbai pasaulio pažinimo pamokose“, 

„Inovacinių technologijų panaudojimas pra-

dinėse klasėse“, darbas su programa Mouse 

MischieF).

Pasitaikydavo ir nesėkmių, ir klaidų. Kar-

tais atrodydavo, kad išseko jėgos. Tada kilo 

mintis ieškoti pagalbos – kartu aptarti dar-

bus, kas pavyko, ir išsiaiškinti, kas nepavyko, 

analizuoti, kodėl taip atsitiko; ieškoti veiklos 

tobulinimo galimybių. Iš pradžių nebuvo len-

gva, tačiau komanda suprato, kad mokyma-

sis vieniems iš kitų yra labai veiksmingas 

profesinio tobulinimosi būdas. Buvo metas, 

kai mokytojams atrodė, kad jie nieko naujo 

neatranda, kartojasi. Bendru sutarimu rastas 

problemos sprendimo būdas – imta lanky-
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tis vienas kito pamokose ir stebėti ugdymo 

procesą. Mokytojai pamatė, išgirdo, rado ne-

įkainojamų idėjų, mokėsi pedagoginio meis-

triškumo iš kolegų ir buvo nustebinti tuo, kad 

kartais neteisingai vertino savo darbą. Tai, 

kas vieniems atrodė savaime suprantama, 

kitiems buvo įdomu ir naudinga.

Taip kiekvieną kartą, kai tik kildavo pavojus 

svajonėms, visi drauge burdavosi, tardavosi, 

keldavo naujus uždavinius ir imdavosi jų įgyven-

dinimo. Kas kartą iškildavo naujų lyderių, kurie 

vis drąsiau imdavosi atsakomybės, įsitraukė į 

miesto, regiono ir visos šalies mastu organi-

zuojamus profesinio tobulinimosi renginius. 

mokiniai apie projektą

Seniau kompiuterį naudojau tik piešimui. Dabar 
jau moku ieškoti informacijos internete, susirašinėti 
elektroniniu paštu. Kartais reikia atlikti namų darbus 
naudojantis „Mano darbeliais“, aš juos padarau pati. 
Pamenu, kaip pasaulio pažinimo pamokai rengiau 
„Savaitės kalendorių“. Buvo įdomu, nors ir nelengva.

2e klasės mokinė Smiltė Mikonytė

Prieš projektą kompiuteriu naudojausi labai re-
tai. Tėveliai kartais leisdavo tik piešti. Dabar mėgstu 
dirbti su „Mano darbeliais“ ir „Užburtuoju mišku“. Ga-
liu susirasti internete dainų, animacinių filmukų, rei-
kiamos informacijos. Moku nukopijuoti, nereikalingus 
dalykus ištrinti. Taip pat išmokau fotografuoti, surasti 
tinkamą foną.

2d klasės mokinė Airika Juškytė

Įdomu ir smagu naudotis kompiuterinėmis mo-
kymosi priemonėmis, ypač ,,Mano darbeliais“. Patin-
ka, kai pamokose naudojamas multimedijos projekto-
rius. Aš išmokau rašyti kompiuteriu, parengti skaidres, 
daryti diagramas, piešti. Patinka kitokios pamokos, 
ypač jeigu jos vyksta ne klasėje, įvairios išvykos.

3c klasės mokinė Vestina Jankutė

mokytojai apie projektą

ingrida  Lukošienė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Užtikrinu, kad mano mokiniai dalyvaudami projekte 

įgijo gerų „navigacinių“ gebėjimų ir tikrai IKT labirintuo-
se nepasiklys, o aš išbandžiau gal ir ne visus, bet tikrai 
daug kelių ir takelių „inovacijų plotuose“.
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mokiniai apie projektą

Seniau kompiuterį naudojau tik piešimui. Dabar 
jau moku ieškoti informacijos internete, susirašinėti 
elektroniniu paštu. Kartais reikia atlikti namų darbus 
naudojantis „Mano darbeliais“, aš juos padarau pati. 
Pamenu, kaip pasaulio pažinimo pamokai rengiau 
„Savaitės kalendorių“. Buvo įdomu, nors ir nelengva.

2e klasės mokinė Smiltė Mikonytė

Prieš projektą kompiuteriu naudojausi labai re-
tai. Tėveliai kartais leisdavo tik piešti. Dabar mėgstu 
dirbti su „Mano darbeliais“ ir „Užburtuoju mišku“. Ga-
liu susirasti internete dainų, animacinių filmukų, rei-
kiamos informacijos. Moku nukopijuoti, nereikalingus 
dalykus ištrinti. Taip pat išmokau fotografuoti, surasti 
tinkamą foną.

2d klasės mokinė Airika Juškytė

Įdomu ir smagu naudotis kompiuterinėmis mo-
kymosi priemonėmis, ypač ,,Mano darbeliais“. Patin-
ka, kai pamokose naudojamas multimedijos projekto-
rius. Aš išmokau rašyti kompiuteriu, parengti skaidres, 
daryti diagramas, piešti. Patinka kitokios pamokos, 
ypač jeigu jos vyksta ne klasėje, įvairios išvykos.

3c klasės mokinė Vestina Jankutė

mokytojai apie projektą

ingrida  Lukošienė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Užtikrinu, kad mano mokiniai dalyvaudami projekte 

įgijo gerų „navigacinių“ gebėjimų ir tikrai IKT labirintuo-
se nepasiklys, o aš išbandžiau gal ir ne visus, bet tikrai 
daug kelių ir takelių „inovacijų plotuose“.

rasa dulaitienė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Projekto pradžioje išsigandau, kad mečiau sau 

didžiulį iššūkį, bet dabar galiu drąsiai pasakyti – aš 
daug išmokau, sužinojau: patobulėjo mano IKT tai-
kymo įgūdžiai, gebu tikslingai naudoti pamokose 
įvairias technologijas. Per pamokas dažnai naudoju 
„Mano darbelius“, „Užburtąjį mišką“ ir kitas kompiu-
terines mokymo priemones, nes jos žaismingos ir 
labai patinka mano mokiniams. Labai naudingi buvo 
projekto seminarai, kuriuose išmokau kurti strategiją 
ir sėkmingai įgyvendinti kiekvieną užsibrėžtą tikslą.

kazys Bivainis, 
muzikos mokytojas metodininkas, 
dirbantis su pradinėmis klasėmis: 
Dalyvaudamas projekte ne tik gavau naujų žinių, 

kaip tikslingai panaudoti IKT pamokose, patyriau 
gerų emocijų, bet ėmiau jausti ypatingą atsakomy-
bę už savo darbą, dar atsakingiau žiūrėti į pamoką 
ir stengtis sudominti kiekvieną mokinį. Išmokau ben-
dradarbiauti su kolegomis, pradėjau dalytis gerąja 
patirtimi, susipažinau su naujomis kompiuterinėmis 
mokymo priemonėmis, jas labai sėkmingai naudoju 
muzikos pamokose.

inesa siutilienė, 
anglų kalbos vyr. mokytoja, 
dirbanti su pradinėmis klasėmis:
Dalyvavimas projekte praturtino mano žinias 

apie inovacijas ir IKT. Paskatino ieškoti naujų, patrau-
klesnių mokymo metodų. Išmokau pati susikurti kom-
piuterines mokymo priemones bei internete susirasti 
ir pasinaudoti kitų pedagogų sukurtomis. Įvairių kom-
piuterinių mokymo priemonių, tokių kaip „Užburtasis 
miškas“, „Mano darbeliai“ ir kt. naudojimas padėjo 
man mokiniams užtikrinti patrauklesnį ir įdomesnį 
mokymąsi, individualizuoti jį, skatinti mokinių moty-
vaciją. Dalyvaudama projekte supratau, kaip reikia 

mokytis iš savo ir kolegų patirties. Mūsų išbandytas metodas „Kritikuojantys draugai” padėjo ne tik „perlipti per 
save“, bet ir sustiprino mūsų mokyklos mokytojų komandos tarpusavio bendradarbiavimą.

jolita girulienė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Dalyvaudama projekte turėjau galimybę tobu-

linti kvalifikaciją inovatyvių mokymo metodų ir IKT 
naudojimo ugdymui srityje. Buvo įdomu išbandyti 
naujas kompiuterines mokymo priemones. Puiku, kad 
mokykloje sudaryta galimybė naujoms modernioms 
priemonėms įsigyti. Sukūrus tokią bazę, turint naujų 
žinių, gebėjimų, įgūdžių, malonu dirbti, o svarbiausia 
– daugiau galimybių sudominti, motyvuoti mokinius, 
pasiekti geresnių ugdymo rezultatų.
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tėvai apie projektą

Kartą išgirdau grojant melodiją. Nustebau sužinojusi, kad ją sukūrė mano dukra naudodamasi „Mažuoju 
Mocartu“. Dabar suprantu, kad dukra tinkamai leidžia laiką prie kompiuterio. Naudojasi juo saikingai ir tikslin-
gai. Įdomu kartais prisėsti prie kompiuterio ir mums – tėvams, nes įsijungus naująsias kompiuterines mokymo 
priemones, ypač „Užburtąjį mišką“, tikrai yra ką veikti.

Inesa Mikonienė, 2e klasės mokinės Smiltės mama

Vis dar tenka išgirsti nuomonių, kad vaikai informacinių technologijų naudojimo srityje dažnai pranoksta 
savo mokytojus. Džiaugiuosi, kad mokykloje, kurioje mokosi mano dukra, taikyti pažangias technologijas ir 
naujoviškus mokymo metodus mokomi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Namuose dukra dažnai žaisdavo kom-
piuterinius žaidimus, tačiau mokykloje ji susipažino ir išmoko naudotis gerokai naudingesnėmis, kūrybingumą 
skatinančiomis kompiuterinėmis priemonėmis, skirtomis ne tik žaisti, bet ir pačiai kurti žaidimus, vaizdo filmus, 
pristatymus.

Asta Levickaitė, 2a klasės mokinės Martos mama

Nuo pat pirmųjų mokslo metų mano sūnus ypač pamėgo pamokas, kuriose taikomos informacinės tech-
nologijos, jis žaisdamas mokėsi ne tik skaityti, rašyti ar skaičiuoti, bet ir piešti, kurti, taip pat įgijo įgūdžių, 
praversiančių jam ateityje tiek mokantis, tiek kasdienėje veikloje. Esu dėkinga mokytojams už jų kūrybiškumą ir 
entuziazmą naudojant naujoviškus mokymo metodus, už tai, kad jie skatina mūsų vaikus mąstyti ir kurti.

Rasa Šerpytienė, 2a klasės mokinio Emilio mama

Džiaugiamės, kad turime kūrybingą, veiklią, energingą mokytoją, kuri daug pamokų veda netradicinėje 
aplinkoje – kaimo sodyboje, miške, o klasėje taiko šiuolaikiškas mokymo priemones. Mano sūnui Kristupui labai 
patiko ,,Mano darbeliai“ ir ,,Užburtasis miškas“. Mokykloje jis taip pat išmoko fotografuoti.

Eglė Norkienė, 2d klasės mokinio Kristupo mama

Projekto nauda: kompiuterinis vaikų išprusimas, akiračio praplėtimas, naujų technologijų išbandymas.

Silvija Jankuvienė, 3c klasės mokinės Vestinos mama
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4.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

danguoLė ona daukŠienė, 

lektorė, Vilniaus „Vyturio“ pradinės 

mokyklos mokytoja metodininkė:

Nuo pirmo susitikimo tapo aišku, kad Tau-

ragės „Šaltinio“ mokyklos mokytojų komanda 

tiksliai žino, ko siekia – ne tik dalyvauti projek-

te, bet ir keisti ugdomosios veikos kokybę. Lek-

toriams tai buvo nemenkas iššūkis. Šie moky-

tojai jau daug žinojo, todėl tikėjosi vis naujų 

žinių, jų lūkesčius atitinkančių pasiūlymų. Jie 

susibūrė į draugiškų, iniciatyvių, žingeidžių 

ir drąsių pedagogų komandą, išsiskiriančią 

kryptingu tikslo siekiu, kantriu darbu. Kiekvie-

ną darbą mokytojai pradėdavo nuo realaus 

savo žinių įvertinimo ir kūrybiško požiūrio į 

galimybes. Kūrybiškai bendradarbiaudami jie 

sukūrė tokią mokyklos viziją ir misiją, kurios 

puikiai padėjo ne tik vykdyti projektą, bet ir 

tobulinti visos mokyklos veiklą. Kiekvieną kar-

tą kilus probleminei situacijai, jie pasitelkdavo 

galingiausius „ginklus“ – humorą ir savitarpio 

pagalbą. Šios puikios komandos varomoji 

jėga –  direktorė Jūratė. Ji ne tik skatino veiklą, 

padrąsindavo iškilus sunkumams, bet ir laiku 

pristabdydavo įsismarkavusios komandos po-

reikius. Tas šaunus nuoseklaus bendradarbia-

vimo tarp vadovo ir komandos pavyzdys buvo 

viena iš didelės sėkmės sąlygų. Tai komanda, 

kuri savo žiniomis noriai dalijasi tarpusavyje, 

su kuria dirbdami ir lektoriai galėjo tobulėti.

Šiai puikiai komandai norėtųsi palinkėti ir 

toliau taip drąsiai svajoti, neprarasti humoro 

jausmo įgyvendinant naujas idėjas ir įveikiant 

sunkumus. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mo-

kykla taps žinių ir idėjų sklaidos centru kitoms 

Lietuvos mokykloms. 
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5.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

 UTENOS 
kraŠuonos 
progimnaZijoje

Adresas: V. Kudirkos g. 5, Utena
Elektroninis paštas: krasuonospm@krasuona.utena.lm.lt
Svetainė: www.krasuona.utena.lm.lt
Mokyklos direktorius Rolandas Gruodinskas
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Utenos Krašuonos progimnazijos šūkis – 

„Atrask save ir pasaulį!“

Progimnazija atvira naujovėms, moky-

tojai nuolat ieško inovatyvių mokymo me-

todų bei priemonių, domisi informacinių ko-

munikacinių technologijų taikymu ugdymo 

procese, siekia atsižvelgti į įvairius mokinių 

ugdymosi poreikius, daug metų aktyviai da-

lyvauja projektinėje veikloje.

Mokyklos bendruomenės nariai suinte-

resuoti, kad Krašuonos progimnazija ne tik 

išliktų ateityje, bet ir sėkmingai veiktų, to-

dėl rinkdamasi plėtros kryptį ir numatydama 

mokyklos veiklos strategiją vienu iš priorite-

tinių uždavinių išskyrė informacinių komuni-

kacinių gebėjimų ugdymą(si), apimantį infor-

macinę kultūrą ir kompiuterinio raštingumo 

pagrindus nuo pat pradinių klasių. Mokykloje 

daugiau kaip dešimtmetį veikia informatikos 

būrelis pradinių klasių mokiniams, ypatingas 

5.1.  kokia yra  utenos  
 krašuonos progimnazija:   
 mokyklos pristatymas

dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi po-

reikių turintiems mokiniams. Specialiųjų pra-

tybų metu naudojamos kompiuterinės mo-

kymo priemonės, o 2001 metais Švietimo 

kaitos fondas finansavo mokyklos pedagogų 

parengtą projektą „Kompiuterinių užduočių 

rengimas ir jų praktinis taikymas bei sklai-

da dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų 

poreikių“. Mokyklos mokytojų sukurtos lie-

tuvių kalbos, matematikos bei logopedinių 

pamokų užduotys pradinukams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, naudojamos 

ir kitose šalies mokyklose. 

Mokykloje įrengta nauja kompiuterių kla-

sė, kurioje pagal tvarkaraštį mokosi ir pra-

dinukai. Pradinių klasių kabinetuose buvo 

įrengta 11 kompiuterinių darbo vietų, skirtų 

mokytojų ir mokinių kompiuteriniam raštin-

gumui ugdyti(s).
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5.2. nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos

pedagogŲ komanda

RAsA BAlAIšIENė, anglų k. vyresnioji mokytoja
lAIMA BANUšKEVIčIENė, tikybos vyresnioji mokytoja
JOVITA BRAUKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
čEslOVAs DIRMA, anglų k. vyresnysis mokytojas
INGA JANAščIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
AUšRINė KAZlAUsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
EDITA KUTKIENė, šokių mokytoja metodininkė
RAsA MAlINAUsKAITė, muzikos vyresnioji mokytoja
lARIsA NIAURIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
BIRUTė PAKšIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
JOVITA PEčIūRIENė, specialioji pedagogė metodininkė
AUDRONė PERVENEcKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RITA RIMšElIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VIDA slAPšIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
ZITA sTANKEVIčė, anglų k. vyresnioji mokytoja
VIlIJA šAKAlIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
AlDONA TARTIlIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
GRAŽINA VAITIEKėNIENė, pradinių klasių mokytoja
AUDRUTė VAsIlIAUsKIENė, logopedė metodininkė
VIDA ZABUlYTė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

koordinatorė    
  laima Telksnienė,  

direktoriaus  
pavaduotoja ugdymui 
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Viskas prasidėjo nuo aktyvių mokyklos 

pedagogų, jie yra šiuolaikiškai mąstantys, 

kupini entuziazmo ir pasiryžimo išbandy-

ti naujoves. Mokyklos mokytojų požiūris į 

inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymą 

sparčiai kito, tačiau trūko žinių ir gebėjimų, 

kaip organizuoti ugdymo procesą, nebuvo 

IKT diegimo strategijos, todėl direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Laimos Telksnienės 

ir pradinių klasių mokytojos – švietimo kon-

sultantės Ritos Rimšelienės suburti į 20-ties 

narių komandą mokytojai dalyvavo projekto 

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ug-

dymo pedagogų kompetencijų taikyti infor-

macines komunikacines technologijas (IKT) 

ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo 

modelio išbandymas ir diegimas“ paskelb-

tame konkurse. Kartu su kitomis penkiomis 

atrinktomis mokyklomis aktyviai įsitraukė į 

projekto veiklą. Mokyklos komandą sudarė 

pradinių klasių mokytojai, specialieji peda-

gogai, dorinio ugdymo, užsienio kalbų bei kiti 

mokytojai, dirbantys su pradinėmis klasėmis 

ir siekiantys įgyti naujos informacinių komu-

nikacinių technologijų taikymo ugdymo pro-

cese patirties.

5.3.  kaip dirbo komanda: pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas

Pokyčių pradžia buvo IKT diegimo stra-

tegijos kūrimas. Pirmojo projektinio semina-

ro metu komandos nariai, pasirinkę kūrybinį 

strategijos kūrimo modelį, suformulavo po-

kyčio viziją, misiją ir tikslus. Pagrindiniai vi-

zijos aspektai – tai šiuolaikiškas mokymas, 

paremtas praktine veikla. Galimas vizijos re-

zultatas – būsimi inovatyvių mokymo meto-

dų taikymo lyderiai šalyje. Tokiam rezultatui 

pasiekti buvo būtini ir konkretūs tikslai: efek-

tyvus turimos materialiosios bazės naudoji-

mas, mokytojų tobulinimasis, virtualios mo-

kymosi aplinkos sukūrimas, IKT naudojimas 

įvairių dalykų pamokose, efektyvi gerosios 

patirties sklaida, pastovus ir greitas interne-

to ryšys. Buvo pasirinktas teiginys „Tikslin-

gas IKT taikymas pradiniame ugdyme“, kaip 

geriausiai atskleidžiantis pokyčio viziją. 

Planuodama pokyčius komanda pir-

miausiai nusprendė analizuoti išteklius bei 

aplinką, t.y. atlikti SSGG analizę. Mokyklos 

stiprybės: mokytojų IKT naudojimosi pagrin-

dai, įrengtas informacinis centras, puiki gali-

mybė keistis kabinetais, turimos 3 interakty-

viosios lentos, kompiuteriai, interneto ryšys, 

multimedijos projektoriai, veikianti interneto 

skaitykla. Silpnybės: netenkinanti interneto 

sparta, lėšų trūkumas IKT priemonėms įsigy-

ti ir pan. Neatmesdama suteiktų galimybių ir 

tikėdama pokyčio sėkme komanda nuspren-

dė kurti strategijos įgyvendinimo planą.

Vienas pirmųjų ir pagrindinių plano už-
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davinių – kurti darbo vietas, atitinkančias 

mokymo(si) poreikius. Mokyklos direktorius 

įsipareigojo 2010–2011 metais naudoda-

mas mokinio krepšelio, mokyklos aplinkos 

bei paramos lėšas sukurti kompiuterizuo-

tas mokytojų darbo vietas, turinčias prieigą 

prie spartaus interneto, taip pat aprūpintas 

mokomosiomis programomis, o pagal po-

reikį pradinėse klasėse ir interaktyviosiomis 

lentomis. Kitas strategijos įgyvendinimo 

priemonių plano žingsnis – direktoriaus pa-

vaduotojos ugdymui sudarytas ir suderintas 

darbo IT centre tvarkaraštis. 

Projekto esmė yra inovatyvaus mokymo 

proceso, padedančio visapusiškai ugdyti 

asmenybę, diegimas. Informacinių techno-

logijų pritaikymas šiuo atveju yra aktualus 

ne pats savaime, o tuo, jog praplečia mo-

kymosi strategijų pasirinkimo ir individu-

alizavimo galimybes, kas turi tiesioginės 

įtakos ugdytinių rezultatams. Įgyvendinant 

projekto tikslus parengtos inovatyvios mo-

kymo priemonės, ruošiami specialistai, ge-

bantys efektyviai jas taikyti mokymo pro-

cese, o aprūpinus mokyklą šiuolaikinėmis 

priemonėmis naujosios mokymo strategijos 

įgyvendinamos praktikoje. Tokiu būdu tiki-

masi maksimaliai pagerinti mokytojų darbo 

kokybę ir padidinti mokinių gebėjimą bei 

motyvaciją mokytis. 

Projekto idėjoms ir pedagogų koman-

dos entuziazmui visuomet pritarė moky-

klos direktorius Rolandas Gruodinskas ir 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima 

Telksnienė 

Mokyklos administracija ir projekto ko-

manda nuolat bendradarbiavo, nes tai ben-

dras visos mokyklos siekis. Komandos peda-

gogai teikė pagalbą vieni kitiems, dalyvavo 

praktiniuose mokymuose, konsultacijose bei 

aktyviai vedė atviras inovatyvias pamokas.

Antroje plano dalyje buvo iškelti tokie 

uždaviniai: diegti naujas darbo formas ir 

metodus bei kurti mokamąją medžiagą. 

2011–2012 m. m. numatyti tokie rezultatai: 

 ● IKT naudoti ne mažiau kaip 10–15 pa-

mokų per savaitę, ne rečiau kaip kartą 

per mėnesį IT centre. 

 ● Teikti mokymosi pagalbą į užsienį išvy-

kusiems mokiniams, t. y. pasitelkti virtua-

lias konsultacijas, atsiskaitymus.

 ● Ne rečiau kaip kartą per mėnesį kiekvie-

nam komandos mokytojui reikia įdėti 

savo sukurtą mokomąją medžiagą, mo-

kymo idėją ar pavyzdį į mokyklos VMA, o 
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atrinktą, mažiausiai trijų mokytojų sukur-

tą mokomąją medžiagą – į tarpmokykli-

nę bendradarbiavimo aplinką.

Pagrindiniai kaitos veiksniai yra mokyklos 

aprūpinimas technine ir programine įranga, 

t. y. kompiuterizuoti kabinetai, spartus inter-

netas, taip pat inovatyvių metodų diegimas 

ir vadovų, mokytojų IKT kompetencijų tobu-

linimas. Pokyčių, skirtų pradinių klasių moki-

nių ugdymo sąlygų ir aplinkos gerovei, įgy-

vendinimo rodikliai mokykloje rodo iš esmės 

pakitusias ugdymo proceso organizavimo ir 

įvairių inovacijų taikymo galimybes.

Darbui su pradinių klasių mokiniais 2009 m. gruodžio mėn. 2011 m. gegužės mėn.

Kompiuterių skaičius klasėse 11 26

Projektorių skaičius 5 11

Interaktyviųjų lentų skaičius 2 mokykloje 5 (iš jų 3 pradinėse klasėse)

Kompiuterių, prijungtų prie interneto, skaičius 8 18

Interneto sparta (Mbps) 1,024 8,95 (1,1 MB/s)

1 lentelė. Pokyčio įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai  

Utenos Krašuonos progimnazijoje

Mokyklos komandos mokytojų nuomone, 

pokytis tikrai yra. Pirmiausia mokytojų są-

monėje yra pakitęs požiūris į IKT naudojimo 

galimybes ir jų rezultatyvumą. Pamokos efek-

tyvesnės, įdomesnės, pritaikytos prie besikei-

čiančios informacinės visuomenės poreikių.

Mokytojai labai džiaugiasi šiuolaikiška 

mokymo(si) aplinka, o IKT naudojimas tapo 

tikslingesnis ir prasmingesnis, skatina mo-

kinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į 

ugdymo(si) procesą. Tą pastebi ne tik mo-

kytojai, bet ir mokiniai, patys pripažindami, 

jog naudodamiesi technologijomis jie moko-

si daugiau, aktyviau, padidėja noras lankyti 

mokyklą.

IKT naudojimas ugdymo procese taip 

pat sudaro geresnes sąlygas ugdymui indivi-

dualizuoti bei pritaikyti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams ( tarp jų ir la-

bai gabiems, ir akademiškai silpniems).
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kaip keiČiasi mokymasis mokykLoje?

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Zita stan-
kevičė dalijasi patirtimi, kad atlikdami interak-
tyvias užduotis mokiniai būna aktyvesni, patiria 
daugiau džiaugsmo:

IKT įtraukus į pamokos veiklą galima lengviau 
pritaikyti užduotis kiekvienam mokiniui, atsiranda ga-
limybė užpildyti individualias žinių spragas, sudaryti 
užduotį konkrečiam mokiniui.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 
inga janaščienė: 
Mano mokiniai tapo aktyvesni mokymosi proce-

so dalyviai: dažniau atlieka įvairias praktines užduo-
tis, konsultuoja vieni kitus ir kuria naujas užduotis 
savo klasės draugams. Jie ne tik išmoko pastebėti 
savo sėkmes ir nesėkmes, bet ir sugeba įvertinti drau-
gų darbą neįžeisdami jų.

Specialioji pedagogė metodininkė 
jovita pečiūrienė: 
Pastebėjau, kad vaikai pradėjo savarankiškiau 

mokytis, labai noriai žaidžia ugdomuosius žaidimus.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 
vida Zabulytė: 
Manau, kad vaikams mokymosi procesas tapo 

įdomesnis, spalvingesnis. Jie išmoko patys susirasti 
reikiamą medžiagą, rašyti projektus pasaulio pažinimo, 
dailės ir kitoms pamokoms.
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Anglų kalbos vyresnysis mokytojas 
Česlovas dirma 
Buvęs IKT skeptikas mokytojas Česlovas dabar 

teigia: 
IKT panaudoju kaip papildomą mokymo priemonę, 

neužgožiančią kitų įprastų mokymo būdų. Vizualią mo-
kymo medžiagą pritaikau prie konkrečios temos, skir-
damas tam 5, 10, 15 ar 20 minučių, o mokiniai labai 
noriai atlieka šias užduotis, rodo didelį susidomėjimą ir 
aktyvumą.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė rita rimšelienė
Mokytoja Rita, IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė, 

labiausiai džiaugiasi atrastomis vertinimo galimybėmis: 
Džiaugiuosi, kad virtualioje mokymosi aplinkoje (Moodle) kurdama ir organizuodama mokymosi kursus 

savo mokiniams ir vykdydama apklausas greitai gaunu rezultatus, o mokiniai gali įsivertinti savo atliktus darbus.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
aušrinė kazlauskienė:
Vaikai labai džiaugiasi gavę kompiuterines už-

duotis, noriai renka medžiagą, aptaria tarpusavyje, 
kaip sekėsi surinkti vienokią ar kitokią informaciją.

 

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja jovita Braukienė ir logopedė metodininkė audrutė vasiliauskienė:
Projektas paskatino išanalizuoti IKT naudojimo galimybes pamokoje, kurti ir pritaikyti anksčiau sukurtas 

kompiuterines užduotis, dalytis jomis su kolegomis, o projekte lokalizuotos kompiuterinės mokymosi priemonės 
–  tai didelis palengvinimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
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Komandos nariai teigė, kad vertinant 

mokinius nepakankamai išnaudojamos IKT 

galimybės. IKT galima būtų stebėti ir fiksuo-

ti kiekvieno mokinio mokymosi rezultatus, 

rasa januŠkeviČienė,  

lektorė, Vilniaus „Vyturio“ pradinės  

mokyklos mokytoja metodininkė:

Dirbdama su Utenos Krašuonos progim-

nazijos pedagogų komanda pastebėjau, kad iš 

pradžių mokytojai buvo apimti nežinios, kas ir 

kaip vyks. Papildomas darbas, naujovės, mo-

kymasis kėlė nerimą. Komandą sudarė žmo-

nės, turintys skirtingą požiūrį į informacines 

komunikacines technologijas, buvo ir skeptikų, 

ir aktyviai naudojančių IKT savo darbe.

Iš pradžių beveik visi komandos mokyto-

jai buvo sunerimę, teigė nežinantys, ką ir kaip 

reikės daryti. Kai kurie neturėjo darbo kompiu-

5.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

teriu įgūdžių. Jiems reikėjo daug ir sunkiai mo-

kytis, dažnai prašyti kolegų pagalbos, jei buvo 

kas neaišku. Komandos nariai dirbo kartu, jau-

tė vieni kitų paramą, todėl pasitikėjimas savo 

jėgomis nuolat didėjo, dirbti darėsi lengviau. 

Seminaruose matėme, kaip žmonės tobulėja, 

daugėjo šypsenų veiduose, jutome atsipalai-

davimą ir norą kuo daugiau išmokti. Dalyva-

vimas projekte mokytojams padėjo susiburti į 

besimokančią komandą, turinčią aiškų tikslą ir 

siekiančią jį įgyvendinti. Komandai puikiai va-

dovavo, padėjo, patarė mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja Laima Telksnienė.

Mokytojai labai džiaugiasi šiuolaikine 

mokymo(si) aplinka, o IKT naudojimas tapo 

tikslingesnis ir prasmingesnis, skatina mo-

kinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į 

ugdymo(si) procesą. Tą pastebi ne tik moky-

tojai, bet ir mokiniai, patys pripažindami, jog 

naudodamiesi technologijomis jie mokosi dau-

giau, aktyviau, padidėja noras lankyti mokyklą.

kaupti ir sisteminti vertinimo informaciją. 

Tai komandos veiklos kryptis kitiems mokslo 

metams.
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6.  INOVATYVUS MOKYMAS 
ir inFormacinės 
komunikacinės 
tecHnoLogijos: pokyČiai 

 VILNIAUS  
„vyturio“ 
pradinėje 
mokykLoje

Adresas: Taikos g. 189, Vilnius 
Elektroninis paštas: rastine@vyturio.vilnius.lm.lt
Svetainė: www.vyturio.vilnius.lm.lt
Mokyklos direktorė Aušra Drumstienė
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Vilniaus ,,Vyturio“ pradinė mokykla pir-

moji nepriklausomos Lietuvos savarankiška 

pradinė mokykla, kuri mokinius sutiko 1991 

metų rugsėjo 1-ąją. 1993 m. ji pavadinta 

pačių vaikų išrinktu ,,Vyturio“ vardu. Šioje 

mokykloje mokslininkės Elena Marcelionienė 

ir Vida Plentaitė kartu su mokiniais sukūrė ir 

išbandė pirmuosius lietuvių kalbos vadovė-

lius – ,,Šaltinėlį“ ir ,,Šaltinį“.

Mokyklos pedagogų bendruomenė atvira 

inovacijoms, dalijasi gerąja darbo patirtimi 

su Lietuvos ir užsienio pedagogais, dalyvau-

dama tarptautiniuose eTwinning, Comenius, 

Second Step („Antrasis žingsnis“), „Kritinio 

mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ pro-

jektuose.

6.1.  kokia yra vilniaus  
 „vyturio“ pradinė mokykla:  
 mokyklos pristatymas  

Sostinės „Vyturio“ pradinė mokykla tapo 

pirmąja Lietuvoje, kurioje įgyvendinamas pi-

lotinis pradinio ugdymo projektas naudojant 

edukacinius „Classmate PC“ nešiojamuosius 

kompiuterius. Juo siekiama tobulinti ugdymo 

procesą, kiekvienam pradinių klasių mokiniui 

klasėje užtikrinant ne tik kompiuterį, prieigą 

prie interneto, bet ir šiuolaikiškai pateikia-

mą ugdymo turinį. Daug dėmesio skiriama 

vaikų saviraiškai, jų visapusiškam ugdymui 

ir užimtumui: mokykloje įrengta kompiuterių 

klasė, informacinis centras, veikia pailgintos 

dienos darbo grupė, po pamokų mokiniams 

siūloma veikla įvairiuose būreliuose. 
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6.2. nuo ko viskas prasidėjo:  
 pokyčių prielaidos

pedagogŲ komanda

RAsA ADOMAVIčIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,  
Ugdymo skyriaus vedėja 
JElENA BAlTUšIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
DANGUOlė ONA DAUKšIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
VAIDA DUNAITIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
GRITA GRIGAlIūNAITė, specialioji pedagogė, logopedė
RAsA JANUšKEVIčIENė, IT mokytoja metodininkė
lORETA JUcAITYTė, anglų kalbos mokytoja 
RAsA JURGElEVIčIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
ŽYDRūNė KAlINAUsKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
DAIVA NAVIcKIENė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
RūTA NORVIlIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
AsTA PETRėNAITė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
ROMAlDA sADOVNIKIENė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
RIMA slAVINsKIENė, anglų kalbos mokytoja 
MEIlUTė sTUNGYTė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,  
Ugdymo skyriaus vedėja 
AsTA šADREIKIENė, šokių vyresnioji mokytoja
NERINGA VAšKEVIčIūTė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
lAIMA VERsIAcKAITė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
ERNEsTA VIlčINsKAITė, bibliotekininkė, būrelio mokytoja
JOlANTA VIsKANTIENė pradinių klasių vyresnioji mokytoja

koordinatorė    
  Asta Katinienė,  

neformaliojo švietimo ir 
pagalbos skyriaus vedėja 
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Mokykloje jau nuo 2005 metų įrengtas 

informacinių technologijų kabinetas, ku-

riame vedamos integruotos pamokos visų 

klasių mokiniams. Nuo 2006 m., vykdant 

MSTP programą, buvo kompiuterizuotos da-

lis mokytojų darbo vietų, įvestas internetas. 

2010 m. įkurtas informacinis centras moki-

niams. Tai skatino mokytojus tobulinti turi-

mą kompiuterinio raštingumo kompetenciją. 

Mokytojos lankė kompiuterinio raštingumo 

kursus, išlaikė egzaminą ir gavo Europos 

kompiuterio vartotojo pažymėjimus ECDL 

(21 pedagogas). Pedagogai tobulino edu-

kacinę IKT taikymo kompetenciją nuotolinio 

mokymo kursuose ,,Informacinių technolo-

gijų naudojimo edukologiniai aspektai” (12 

pedagogų). Mokykloje įdiegta tvarkaraščio 

sudarymo programa. 2009 m. buvo atsisa-

kyta popierinio dienyno, pereita prie elektro-

ninio dienyno. 

Mokytojos jau turėjo didelę dalyvavimo 

projektuose patirtį, bet įgytos žinios ir nauja 

kompiuterinė technika skatino toliau tobu-

linti žinias, gebėjimus. Atsirado poreikis tiks-

lingai taikyti IKT, mokytis dirbti su įvairiomis 

naujomis kompiuterinėmis mokymo priemo-

nėmis. Visa tai paskatino dalyvauti projekte 

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ug-

dymo pedagogų kompetencijų taikyti infor-

macines komunikacines technologijas (IKT) 

ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo 

modelio išbandymas ir diegimas“. Buvo su-

daryta 20 mokytojų komanda, kuri aktyviai 

kibo į darbus.
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6.3.  kaip dirbo komanda: pokyčių  
 inicijavimas ir įgyvendinimas

Pirmasis seminaras pilotinių mokyklų ko-

mandoms buvo skirtas parengti strateginį 

planą, suformuluoti viziją, misiją, siekiamą 

pokytį. Mokytojos ilgai svarstė, kam teikti 

prioritetus. Po svarstymų apsisprendė dėl 

mokyklos vizijos ir misijos:

Vizija – „Vyturio“ pradinė mokykla – as-

menybės kelias į kintantį žinių pasaulį.

Misija – tikslingai taikant IKT ir inova-

tyvius mokymosi metodus šiuolaikiškoje 

aplinkoje ugdyti kūrybišką, aktyvią, kritiškai 

mąstančią asmenybę. 

Išanalizavusi esamą situaciją mokyklos 

komanda sudarė nuoseklų pageidaujamo 

pokyčio įgyvendinimo planą, numatė veiklą, 

siektinus rezultatus ir atlikimo terminus, 

nusprendė ieškoti galimybių įsigyti daugiau 

interaktyviųjų lentų.

Kadangi daugumai mokytojų trūko žinių, 

kaip dirbti su interaktyviąja lenta, savo gerą-

ja patirtimi pasidalijo ir seminarus kolegėms 

vedė mokytojos Rasa Januškevičienė, Rasa 

Jurgelevičienė, Neringa Vaškevičiūtė. Moki-

nių tėvai taip pat buvo supažindinti su inte-

raktyviųjų lentų naudojimo ugdymo procese 

galimybėmis ir nauda.

Mokytojos vedė atviras pamokas, dalijosi 

gerąja patirtimi ir parengta medžiaga pro-

jekto virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Visos komandos narės aktyviai įsitraukė 

į pokyčio įgyvendinimo procesą. Komandos 

narių nuomone, pokytis tikrai pastebimas: 

septyniose klasėse jau įrengtos interakty-

viosios lentos ir pagal sudarytą tvarkaraštį 

visos mokytojos su mokiniais gali jomis nau-

dotis. 

Mokiniai pastebėjo mokytojų pastangas, 

jie susidomėjo per pamokas taikomomis ino-

vacijomis, tapo aktyvesni, motyvuoti, pradėjo 

suprasti, jog su IKT galima mokytis, o ne tik 

žaisti. Įvairesni mokymo būdai padėjo skirtin-

gų mokymosi stilių mokiniams įgyti būtinų 

gebėjimų. Greitesnis grįžtamasis ryšys pa-

mokoje padėjo ir mokiniams, ir mokytojams, 

mokymas ir mokymasis tapo kokybiškesnis.

Dalyvaudami projekte mokyklos mokytojai 

buvo paskatinti tobulinti savo kompetencijas 

– asmeninę ir tarpasmeninę, bendradarbiau-

ti, aktyviau domėtis IKT naujovėmis, tikslingai 

taikyti inovatyvius mokymo metodus, individu-

alizuoti ir diferencijuoti užduotis skirtingų ge-

bėjimų mokiniams, jie įgijo daugiau praktinės 
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darbo su interaktyviosiomis lentomis patirties. 

Iš pradžių kai kurių mokinių tėvai buvo su-

sirūpinę, kad jų vaikai per daug laiko leidžia 

prie kompiuterių, abejojo IKT taikymo ugdymo 

procese nauda, tačiau ilgainiui, geriau susi-

pažinę su ugdymui naudojamomis kompiu-

terinėmis priemonėmis ir technika, nuomonė 

pakeitė. Tėvai suprato, kad tikslingas IKT pa-

naudojimas ugdymui jų vaikų mokymąsi daro 

ne tik įdomesnį, bet ir naudingesnį, labiau ati-

tinkantį šiuolaikinio mokymosi sampratą.

Laimutė versiackaitė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Nuo šių mokslo metų pradžios gavau interak-

tyviąją lentą, kurią mokiniai pavadino stebuklingąja 
lenta J. Visa klasės bendruomenė džiaugiasi, maty-
dama tokį pokytį mokyklos gyvenime. Galime žais-
dami mokytis sudėtingus dalykus, žiūrėti skaidres per 
„didelį televizorių“, rašyti pirštu, turėti neišsenkamą 
lobių skrynią...

rasa jurgelevičienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė:
Vis dar mokomės bendradarbiauti  su kolegomis. 

Dalijamės savo sukurtomis mokymo priemonėmis 
projekto virtualioje mokymosi aplinkoje. Sužinojau 
apie interaktyviųjų pelyčių naudojimą, programą „Pre-
zi“, išmokau kurti filmukus. Tai buvo man nauja ir nau-
dinga patirtis.

grita grigaliūnaitė, 
specialioji pedagogė, logopedė:
Kadangi dirbu su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais, IKT ir kompiuterinės mokymo prie-
monės padeda paįvairinti mokymo procesą. IKT tapo 
nepamainomos ruošiant mokymo nedžiagą, rengiant 
užduotis.

ernesta vilčinskaitė,                      
bibliotekininkė, būrelio mokytoja:
Išmokau dirbti su interaktyviąja lenta, nau-

dotis projekte lokalizuojamomis ir kitomis kom-
piuterinėmis mokymo priemonėmis.
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viLniaus „vyturio“ pradinė mokykLa

Kitoms mokykloms, sieksiančioms diegti 

inovatyvius mokymo(si) metodus ir IKT ug-

dymo procese, „Vyturio“ pradinės mokyklos 

komanda patartų nebijoti keistis, būti atvi-

riems permainoms ir naujovėms, turėti aiškų 

strateginį planą ir drauge įgyvendinti išsikel-

tus tikslus, nes komandos narių bendradar-

biavimas – viena iš būtinų sėkmės sąlygų. 

Mokytis naujų dalykų visada sunku, tam 

reikia nemažai laiko ir pastangų, kurių pras-

mė – prasminga  mokinių veikla ir pasiekimai.

6.4.  mokyklos pokyčiai lektorių akimis

asta navickaitė, 

lektorė, Šiuolaikinės mokyklos 

centro mokytoja ekspertė:

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla yra šiuo-

laikiška, atvira inovacijoms. Pedagogai nuolat 

diegia jas savo darbe. Mokyklos komandos 

pedagogai nuoširdžiai bendrauja, mokosi, po-

zityviai mąsto, geba bendradarbiauti, yra at-

sakingi ir nuoširdžiai dirba – visa tai, ko reikia 

darniai komandai, siekiančiai bendro tikslo.

Dirbti su Vilniaus „Vyturio“ pradinės mo-

kyklos mokytojais buvo iš tiesų smagu. Visų 

seminarų metu vyravo draugiška, darbinė 

atmosfera. Buvo įdomu stebėti, kaip koman-

dos nariai, apsibrėžę pokyčio viziją, tikslingai 

siekė, kad ji būtų įgyvendinta tikrovėje. Galėjai 

justi, kad kiekvienas mokytojas atsakingas ir 

už save, ir už visą kolektyvą. Išskirtinis ko-

mandos bruožas – kūrybiškai, labai apgalvo-

tai ir įdomiai atlikti darbai. Į projektą moky-

tojai įsitraukė jau turėdami tam tikrą žinių 

„kraitį“, kaip naudoti IKT ugdymo(si) procese, 

todėl seminaruose buvo galima kūrybiškai 

bendradarbiauti su visais projekto dalyviais. 

Šios mokyklos komanda pasirengusi įgyto-

mis žiniomis dalytis su visais, kam tai įdomu, 

nuolat rūpintis mokinių mokymosi kokybe ir 

sąlygomis, todėl, be abejonės, mokyklai dar 

ilgai nepritrūks mokinių, kurie čia jausis kaip 

namie, bus mylimi ir gerbiami. 
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7.  patarimai dėl mokyklos  
 plėtros planavimo

7. patarimai dėL mokykLos pLėtros pLanavimo

Abiejose Metodikos dalyse rašoma apie ino-
vacijas ir pokyčius, vykstančius dviem lygmeni-
mis – asmeniniu ir instituciniu. Pirmuoju atveju 
keičiasi pats mokytojas, jo darbas klasėje ir mo-
kinių pažanga, antruoju atveju – visa mokyklos 
bendruomenė, mokyklos darbas ir visos moky-
klos rezultatai. Be pirmojo pokyčio neįmanomas 
antrasis, o šis lemia pirmąjį. Jei minėti pokyčiai 
smarkiai prasilenkia arba vyksta kiekvienas ats-
kirai, negalime kalbėti apie nuoseklią kaitos 
plėtrą ir tvarumą. Daugelis šiuolaikinių užsienio 
ir Lietuvos švietėjų yra pastebėję, kad, jei poky-
čiai primetami, „nuleidžiami iš viršaus“, netampa 
kasdienio ugdymo proceso dalimi, jie yra trum-
palaikiai, netvarūs ir netikri, todėl galima sakyti, 
kad pokyčių neįvyksta. Taigi, jei pokyčiai vyksta 
tik vienoje ar keliose klasėse, inicijuojami ir pa-
laikomi pavienių entuziastų, jie pamažu „išsikve-
pia“ arba lieka nepastebėti ir plačiau nežinomi. 
Šiame projekte dalyvavusios mokyklų komandos 
suvokė drauge ir išvien atliekamo darbo prasmę 
bei rezultatus. Mokytojai pasakoja apie pokyčius 
klasėje, mokykloje, bendraujant su kolegomis, tė-
vais, mokiniais. Labai svarbu, kad apie juos kalba 
ne tik mokytojai, bet ir kiti mokyklos bendruome-
nės atstovai – mokiniai ir tėvai. Tai liudija pokyčių 
bendruomeninį mastą. 

Pokyčius švietime nėra lengva įgyvendinti, ta-
čiau dar sunkiau pasiekti, kad jie išliktų ir taptų 
tvarūs. Tvarioji švietimo lyderystė, pasak M. Fu-
lano (1998), orientuoja į nuolatinę pažangą. Nėra 
vieno vienintelio, geriausio „recepto“ pokyčius 
skatinti ir plėsti, tačiau galioja tam tikri, daugu-
mai žinomi, bendri dėsniai, užtikrinantys pradėto 
darbo tvarumą ir tąsą:

 ● Įgyta patirtis, žinios, įgūdžiai turi būti ap-
mąstyti ir apibendrinti visos mokyklos ben-
druomenės, darant konkrečias išvadas dėl 
tolesnės plėtros ir pritarimo. Išvados doku-
mentuojamos, tampa mokyklų strateginiais ir 
ilgalaikės veiklos planais ir pan.; t. y.  nuolati-
ne profesinio darbo praktika.

 ●  Nuolat bendraujama ir keičiamasi informaci-
ja mokyklos projekto komandoje – nesiliauki-
te susitikinėję, bendravę, keitęsi, dalijęsi!

 ● Įgyta patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais nuolat 
dalijamasi su kitais mokyklos bendruomenės 
nariais, kitomis mokyklomis įvairių susirinki-
mų, renginių, metodinių būrelių ar kitu pato-
giu bei palankiu metu.

 ● Įgyta patirtis tobulinama kasdienėje veikloje 
ir vis iš naujo apmąstoma, lavinami įgūdžiai, 
plečiamos žinios planuojant, vykdant ir verti-
nant ugdymo veiklą.

 ● Kaitos patirtis nelaikoma baigtine. Tiriamos 
aplinkybės, galimybės ir kasdienė praktika. 
Nuolatos keliami klausimai: ar viskas veikia 
taip, kaip norim, kaip turi būti? Jei neveikia ar 
blogai veikia, tai kodėl? Ar reikia ką nors keis-
ti? Ar tikrai reikia keisti! Jei taip, tai ką, kaip ir 
kodėl? Ar palaikomi abu kaitos lygmenys, ar 
jie dera tarpusavyje?

 ● Kadangi pokyčiai nebūtinai būna planuoti, jie 
gali būti veikiami išorinių aplinkybių. Reikia 
neužmiršti pasidomėti, ko mus moko gyveni-
mas. Ar mes turime keistis su juo, ar bandyti 
daryti įtaką jam? Kaip ir kodėl? Galbūt reikia 
atnaujinti ugdymo turinį, paįvairinti veiklos 
formas, trumpam „užleisti“ mokytojo vietą 
kitiems kolegoms, tėvams, bendruomenės 
nariams –  jie tikrai turi ką papasakoti!

 ● Kaitos tvarumui reikia pritarimo: nuolatinio 
tarpusavio bendravimo, dalijimosi patirtimi 
su kolegomis ir mokyklos bendruomene, mo-
kyklos administracijos ir visos bendruomenės 
pripažinimo, paramos, o kartais užtenka pri-
tariamo žvilgsnio ar viešo pagyrimo. 

 ● Mokytojams ir mokyklų komandoms reikia 
nuolatinio tęstinio profesinio tobulinimosi, 
jei įmanoma – kuo įvairesnėmis formomis ir 
būdais. 

 ● Mokytojams reikia profesinių mainų – stebė-
ti ir apmąstyti kitų kolegų praktinę patirtį ir 
teikti jiems grįžtamąją informaciją, lankytis 
vienas kito pamokose, stebėti ugdymo proce-
są kitose mokyklose.
A. Hargreavesas ir D. Finkas (2008) moky-

kloms, siekiančioms pokyčių tvarumo, pataria 
bendradarbiauti, kurti mokyklų tinklus ir konsul-
tuotis su bendruomene. Bendradarbiavimas ir 
tinklai, pasak autorių, viena puikiausių idėjų, kaip 
išvengti konkurencijos ir pasiekti didesnį socialinį 
teisingumą. Kaitos procesas yra prasmingas ir 
tvarus tik tada, kai jis suvoktas kaip visos moky-
klos bendruomenės poreikis, kaip prisiimta atsa-
komybė, ne vienkartinis projektas ar akcija, bet 
nuolatinis procesas, kurį lemia kintantys vidiniai 
poreikiai ir išorinės aplinkybės, tam reikia laiko, 
pastangų, ryžto ir apčiuopiamų, visus tenkinančių 
rezultatų. 
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