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DARBO GRUPĖ

 Ina Skurdelienė

 Gražina Švėgždė

 Asta Jampolceva

 Daiva Grinienė

 Arūnas Čekanavičius

 Loreta Lenčiauskienė 



TIKSLAS - Siekti 1-8 kl. mokinių pažangos, 

tobulinant ugdomosios veiklos kokybę.

 UŽDAVINIAI: 

1. Plėsti pagalbos mokantis galimybes 6-8 kl. įvairių 
poreikių mokiniams.

2. Patobulinti 1-8 kl. mokytojų kompetencijas 
efektyvios šiuolaikinės pamokos organizavimo 
srityje.

3. Organizuoti šiuolaikišką ugdomąją veiklą 
mokykloje ir virtualioje aplinkoje.

FINANSAVIMAS: PROJEKTUI skiriamos lėšos –

2021-2022 m. m. 35046,00 Eur



1 uždavinys. Plėsti pagalbos mokantis 

galimybes 6-8 kl. įvairių poreikių
mokiniams.

 1.1.Mokinių, nepasiekusių patenkinamo 
pasiekimų lygmens (BP) ir gabesniųjų 
mokinių ugdymo tobulinimas  per 
lietuvių k. ir literatūros bei matematikos 
pamokas.

Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 6-8 klasėse bus 
vedamos dalijant klases į laikinąsias grupes, paliekant galimybę 
pereiti į kitą grupę, padarius pažangą/nepadarius pažangos 
(lietuvių kalba  -3 val./sav., matematikos - 2 val./sav.), iš 
viso 15 val.



1.2. Namų darbų klubo įsteigimas

Visi norintys 5-8 klasių mokiniai turės 
galimybę paruošti namų darbus, mokinius 
kasdien konsultuos 2 mokytojai dalykininkai 
(10 val./sav.)



.1.3.Konsultacijos mokiniams,skirtos 

mokymosi praradimams 

kompensuoti

 Konsultacijos (lietuvių k., užsienio kalbos: 
anglų, vokiečių, rusų k., matematika, 
fizika, chemija, biologija, istorija, 
geografija) 6-8 klasių mokiniams, 
patyrusiems mokymosi praradimų dėl 
nuotolinio mokymo.



2 uždavinys. Patobulinti mokytojų
kompetencijas efektyvios šiuolaikinės 

pamokos organizavimo srityje.

 2.1. „Vertinimo, įsivertinimo 
organizavimas ir refleksija pamokoje“; 
„Sugrįžimas prie pamokos uždavinio ir 
pasiektų rezultatų aptarimas“.

Ilgalaikiai mokymai (40 val. ciklas)

Seminarų ciklas (1 iš jų išvažiuojamasis - stažuotė)



2.3. Ugdomosios veikos tobulinimo 

grįžtamojo ryšio organizavimas

Penkių pedagogų grupė stebi, analizuoja, 
apibendrina ir teikia rekomendacijas 1-8 
klasių mokytojams ( 1 kartą per mėnesį) 



3 uždavinys. Organizuoti šiuolaikišką
ugdomąją veiklą mokykloje ir virtualioje 

aplinkoje.

 3.1.Kūrybinių ir tiriamųjų darbų 
dirbtuvių įrengimas:

 Įrengtos kūrybinės dirbtuvės

 Įsigyta įranga prie 3D spausdintuvo: rankinis termopresas 
STAHLS clam Basic, ploteris GCC Puma P4-60LX su optine 
akimi ir stovas ploteriui, medžiaga vizualinei komunikacijai 
Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai 2 val./sav. 6-8 klasių 
mokiniams

 30% 6-8 klasių mokinių (iš jų 3% mokinių, turinčių elgesio ir 
emocijų problemų) įsijungs į laboratorijos vadovo 
organizuojamas kūrybines veiklas 



3.2. Mokinių užimtumo ir laisvalaikio 
erdvių įrengimas ar atnaujinimas.
Įrengtos naujos patrauklios ramaus laisvalaikio erdvės 1-4 
ir 5-8 klasių mokiniams.



3.3. Specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių ugdymosi sąlygų ir 
pasiekimų gerinimas.
Specialiojo pedagogo -logopedo kabinete nupirkta viena 
iš planuotų keturių skaitmeninė įtraukiojo ugdymo 
programa EDU Sensus (tris dalis mokykla gavo 
nemokamai), atnaujinti stacionarūs kompiuteriai, 
spalvotas daugiafunkcis spausdintuvas.



 3.4. IT panaudojimo ugdomojoje 
veikloje plėtra.

Iki 2022 metų bus atnaujinti 5 
daugiafunkciai spausdintuvai, įrengtos 
interaktyvios lentos. 



Laukiami rezultatai

 Pagerės
 mokinių pasiekimai ir pažanga, 6-8 klasių mokinių lietuvių 

k. ir literatūros bei matematikos pažangumo kokybė;

 mokinių gamtos ir socialinių mokslų įgūdžiai ir gebėjimai;

 mokinių savijauta ir motyvacija, sumažės patyčių atvejų;

 SUP turinčių mokinių lietuvių k., matematikos, gamtos ir 
socialinių mokslų metiniai pasiekimai;

 mokinių aplinkos, mokinių savijauta;

 ugdymo(si) planavimas ir organizavimas, mokytojų 
kompetencijos  



Informaciją apie „KOKYBĖS 
KREPŠELIO“ projektą galite rasti 
mokyklos puslapyje 
www.lietavos.jonava.lm.lt

2021-08-31

http://www.lietavos.jonava.lm.lt/

