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Susitarimais ir bendradarbyste paremta ugdomoji veikla, kurioje skatinamas atsakingas mokymas(is)

TIKSLAS, PROBLEMA, KLAUSIMAS

Pletoti molq,'tojq profesines kompetencijas, nukreiptas i mokiniq atsakomybes mokytis ugdym4(si)

ISSUKIAI

KA VERTA TESTI KA VERTA KETSTI

rSuburti ger4 komadq,

oSuddtingiausia rast i  t inkamus bi idus i lsikelt iems t ikslams

igvendint i .
olnformacijos gausoje atsirinkti tai, kas yra tinkamiausia.
olSsikeltas tikslas - mokyti mokinius kelti tikslus, save isivertinti ,
apmest)'ti mokymosi sdkmes ir nes6kmes.

.S6kmingai pamokose iglvendinti refleksijos (5K, vieno sakinio) bldai,
iSbandyti akfiiis mokymo(si) metodai.

.lflokiniams ypai patinka darbas netradicin6se aplinkose. Mokiniai noriai
renkasi kitas erdves: kitus kabinetus, koridorius, bitrliotek4, skaifyklq ar
kieme.

.Draugo pagalba Zenkliai pagerina silpniau besimokaniiq mokiniq
pasiekimus. Pastoyios pagalbos sulaukiantis vaikas pamokos metu buna
susikaupqs, atidus savo darbams.

oT6vai akt)ryiai isitrauk6 i ugdymo proces4, noriai dalyvavo pamokose,
renginiuose, dom6josi pamokq turiniu bei formomis. Sustiprdjo vaikq-tdvq-
mokytojq ry5ys ir bendradarbyst€.

o ISlaisvinamas vaikq kurybiSkumas (plaIi4i4 prasme).

oPasiteisino namq darbq atlikimo laikaraltis, gerg

darbq darymas.

rToliau tgsti suplanuotas veiklas su tCvais.
r\amq darbq laikara5iiq pildym4.ta.i 1:;

rftraukti i projekt4 daugiau toje klas6je dirbaniiq
mokytojq.
oAtsisakyti ilgalaikiq projektq/uiduoiiq ! namus. Per daug
ir per daZnai naudojami netradiciniai ugdymo metodai
nepadeda mokiniq rezultatams ir pasiekimams,
atvirkiiiai, mokiniai lsijungia i iaidimus ooefektus6',
pamirsta esmg, turini.
oTikslq k€limo kiekvien4 pamokq.

.Daugiau dOmesio skirti mokiniq individuali ai pat angai,
bendrqiq tikslq kdlimams.
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Mokiniq pafinimui skirtos veiklos
. Savivaldumo lygio nustatymo biidai
. Individualus klases vadovo pokalbiai

ISbandyti mokymo(si) metodai, biidai,
. Elsperto metodas
. Apverstos klases metodo elementai
. D6lion6s metodas
. Grandinele
. 5 klausimai
. Trumpalaikiai projektai
. UZduodiq, darbo priemoniq, laiko pasirinkimas
. Darbas grupese
. Interaktyvios uZduotys
. Z-N-R-s

Priimti susitarimai
. Karhr su mokiniais priimti susitarimai del darbo tvarkos,

namq darbq ir atsiskaitymo laiko
Refleksijos metodai ir biidai
. Trumpi atsakymai i klausimus
. Patiktukai
. Mokinio isivertinimas
. Individualios paZangos stebejimas

. Mokiniq paZinimui skirtas veiklas

. Aktyvirurt metodq taikymq

. Pamokos studijos metodo igyvendinim4

. Mokytojq bendradarbiavim4

. Mokejimo mo$tis kompetencijas

. Refleksiios formas irmetodus

. Vertinimo (lsivertinimo) biidus

. Laiko planavimo gebdjimus

. Skaitymo gebdjimus

. Terq i(si)traukimq
. SltFitndnnr l,r!llI1?r
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,,ATSAKOMYBES MOKYTIS
Pasvalio Ldvens pagrindind mokykla

UGDYMAS(IS)"

I. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDIJ MOKYM.A(SD STOKA
Nos savimldau moklmosi tmatika nsa nauj4 startaws prcjekto veiklom daugma
mokyklos LL3 kurybinCs komdos mokytojq jaut€ Ziniq ir infomcijos apie
savivaldq mokym4(si) stygiq. Tr[ko bmdro sisteminio supratimo, kaip dirbmt
kommdoje ir individualiai orgmiaofi ugdym4, kad vyktU pastebimi pokydiai - did€tq
nokiniq atsakomybd mo$rtis.

tr. POZTURIO I MOKYTOJO IR MOKINIO VAIDMENI PAMOKOJE KAITA
Mo$rtojo dominavimas pmokoje - isisendjgs moklojo vaidmens modelis. PoZi[rio
yirsms, siekiilt daugiau atsakomybds tiesioginime ugdymo procese perduoti
nokiniui, reikalauja stiprios vidinds ir iSorinds pedagogo motyvacijos, pmtmgq bei
laiko. Dalis nokytojq igyvendinmus pokylius pri€m6 atvirai, lanlsdiai. Kai kwiems
pedagogms prireik€ daugiau laiko, kad imq fomuotis nauji drbo orgmizavimo
klmeje igtdtiai, lproCiai.

Itr, REGT]LIARTIJ KOMANDOS SUSITIKIMTJ PLANAVIMAS
Sufomuota gausi projekto igyvendinino mokykloje komda pagal LL3 mokyklos
veiklos planq tudjo dalyvauti plminiuose susitikimuose 2 kaxtus per mdnesi. D€l
mokltojg darbo gra.fiko specifikos iSSUkiu tapo galimybd suplanuoti visiems
komandoms nuim tinkmq susitil imodim4irraikq 
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I. TIKSLINES GRUPES PASIRINKIMAS
Priimmt sprendim4 ddl projekto tilslin6s grup€s mokyHos
LL3 ru*uybin€ komda vadovavosi i$sikeltais kritcijais.
Projekto veiklq igyvendinimo stebdsena rodo, kad mokiniai
pozityviai reagavo i ugdymo organizavimo pokylius,
lanksdiai pri€m6 naujoves. Dauguma astmlokq supraio
savivaldaus mokymosi ig[dZiq prumg, stengisi aktyviai
dalyvauti mokytojq orgmiruojmose veiklose.

II. VEIKIU ,,N{OKINYS _ AKTYVTJS UGDYMO
PROCESO ORGANZATORruS' IGWENDINIMAS
Sitrlyms per€mus mokytojo vaidmeni vesti pmokas
klasds dnugm sulaukd mokiniq susid6m6jimo. Veiklos
pagal i5 mksto sudarytq grafrkq buvo iglvmdimos
atsakingai, sistemingai, nuosekliai.

III. AKTYWS IGYVENDINAMV PROJEKTO VEIKLV VIESINIMAS
Pri€mus sprmdimq intmsyvinti rajone vykdomrl projekto veiklq sklaidq ir vieSinimq
intemetin€je erdv6je, mokyojai susitard ir pasidalino atsakomybe, nmatydami
dalijimosi gaqla patidimi teminus, apimtis, fomas. Nuotraukos ir apra5ymai apie
Pmvalio L€vms pagrindindje mokyKoje nuveiktus dilbus buvo vielinmi regulimiai.
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I. SAVAITES DARBVPLANORENGIMAS
Savaites dilbrl plma! - pmiteisinusi, mokinio laiko plmvimo gebijimus
stiprinmti veikla. Plmuojma periifireti, prireilcrs patobulinti plmo fom4. Kittl
mokslo metq pradZioje su 5ia veiHa bus supaZndinmi ne tik naujos tikslin0s
gnrp€s mokiniai, bet irjq tivai.

II. MOKYTOIU BENDRADARBIAVIMAS TAIKANT PAMOKOS STIJDIJOS
METOD.{
Siais mokslo metais tiesiogiai i5baldlti pamokos studijos metodo mokytojm
neteko. Procesas smtojo planavimo ir skirstymosi I bendmdubiaujmdiq kolegq
trijules eiape. Kitais mokslo metais ketinama perZitueti sudOliotus plmus ir
pabmdyi juos igyvendinti praktindje veikloje.

Itr. AKTYVAUS MOKINIV DALYVAVIMO UGDYT4O ORGANIZAVIMO
PROCESE SKATINIMAS, ESKANT NAUJV (SDTRAUKIMO FORMV IR
BUDU
Mokiniq savmorystg vedmt pmoku papildyi rnZesnds apimties aktyyaus

isitraukimo i ugdymo proces4 elementais: vienos pasirinktos pmokos dalies
orgmizavim ir vedimm, bandymq/ ekspuimmtq demorotmvims, pagalba
moklojui ruoiimt vaizding mokomqjq medhag4.

ry. \rrI<DYTI SITEMING.{ GEROSIOS PATIRIIES SKLAIDA, I VIESINIMO
PROCESA ITRAUKIANT MOKINIUS

Pldsti vieSinimo galimybes, skatinmt prcjekte
dallvaujmdius mokinius reguliriai rengti trumpus
infomacinius pmelimus apie vykdomas LL3 veiklas,
kuiose jie tiesiogiai dalyvauja.

I. NAUJATIKSLINE PROJEKTO IGYVENDINIMO GRIJ?E
Tikslines gnrpds keitino s4lyga yra neisvengim - projekte dalyvawsios 8b khses
mokiniai Siais mokslo metais baigia Pasvalio Ldvens pagrinding mokykl4.

Startm Zemiausioje dalykinds
i sistemos pakopoje - galimybd
ruZtilainti veikh{ tgstinumq, tvarumq
pereinmt i auk5tesnes klases.

paUartiniai ketvttokai itin aktjrv[s.
Zingeidrls ir k!rybilki mokiniai,
turintys besifomuojmdiu a*akingo
mokymosi pagrindus.

II. MAZESNIS MOKOMqJq DALYKV SKAIEruS

MOKOMIEII DALYKAI

III. KLASry VAIANDELry VEIKIA, ORIENTUOTA

I ATSAKOIUYBES MOKYTIS UCDYMA(SD
Rmgimt klasds aukl6tdo veiklos progmmq 2020 -

2021 m. m., suplmuoti veiklm, sistemingai skatinmdias
mokinius mokltis i5sikelti ilgalaikius ir trumpalaikius
tikslius, reflektuoti, plmuoti savo laikq, fomuluoti ir
analiruoti susitrimus.

TV. MOKNITIJ SAVIVALDOS PLETRA



Suburti vienmindiq komand4 progimnazijoje ir isijungti LL3
Pasvalio rajono savivaldybds pokydio,,Atsakomybes mokltis
ugdymas(is) " projekt4.
Tiksliniq grupiq ir dalykq parinkimas.
Svalios progimnazijos veiklq numatymas.
Komandos nariq Ziniq apie savivaldq mokym4(si) ir lyderystg
gilinimas.
Mokiniq ihauktis i projekto veiklas: mokiniq lyderystes
skatinimas, priimtq susitarimq laikymasis, savaranki5kas
pamokos tikslo iSsikelimas, isivertinimas ir refleksija.
Projekto veiklq sklaida ir vie5inimas.
Karantinas, nuotolinis mokymas smarkiai pakoregavo projekto
veiklas. Tik mai4 dali veiklq buvo galima perkelti i virtuali4
erdvg, o kitq veiklq vykdym4 atideti velesniam laikui.

Damiai dirba Svalios progimnazijos kuybine komand4 jos
nariai aktyviai, kiirybingai ir atsakingai veikia savo istaigoje.
Komandos nariai i5klause fdomiq paskaiq, dalyvavo diskusijose,

igijo arba patobulino savo profesines kompetencijas mokiniq
savivaldaus mokymo(si) organizavimo srityje
Dalinimasis patirtimi 2019-10-30 LL3 mokyklq lyderystes
iniciatfr+ renginyje.
Gautos Zinios apie Pamokos studij4. Pamokos studijos

fgyvendinimas 24 4a klasese.
Pamokq vedimas kart4 per menesi netradicinese erdvese: anglq
kalbos pamokos 5b klaseje, dailes ir technologijq pamokos 2a,
4a klasese.
5b klases valandeliq pagal savivaldq mokym4si sekmes:
sumaiejo konfliktiniq situacijq tarp mokiniq, sustiprejo dialogas
tarp klases vadovo ir mokiniq, priimti klases susitarimai skatino
mokiniq atsakomybg uZ 5b klases veikl4.
Mokiniai igijo igudZiq, kaip atsakingai pasirinkti darbo formas ir
priemones, isivertinti ir reflektuoti pamokoje.

Lyderiai turi biiti optimistai. Jtq vizija tolimesnd nei ii diern .
Rudy'is Giulianis

KUrybin€s komandos veikl4 progimnazijoje.
Metodikq igalinandiq savivaldq mokym4si pamokose taikyma.
Ugdyti mokiniq gebejim4 savarankiSkai ar su neZynia mokltojo
pagalba i3sikelti pamokos tiksl4.
6b klases valandeliq organizavim4 pagal savivaldq mokym4.
Pamokq vedim4 kart4 per menesi netradicinese erdvese.
Pamokos studijos igyvendinim4 pamokose.
Projekto veiklq sklaid4 ir vie5inim4.

ISplesti tiksliniq dalykq grupq: 3a klaseje savivaldaus molcymosi
strategijas taikyti skaitymo skatinimo pamokoje, 5a klaseje -

tecnologijq pamokose.

{traukti i,,Lyderiq laiko" projekto veiklas la klases mokinius ( 4a
klasei iSejus i dalyking sistem4).

lhaukti tiksliniq grupiq mokiniq tevus i projekto veiklas.
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KRINEINO ANTANO VIENAZNDZIO PAGRINDINE MOKYKLA

Pokydio projektas yra didele naujove, o i naujoves reakcija
visada vienareikime. Mokytojams tnlko Ziniq ir supratimo api
savivaldq mokym4(si) ir lyderystq.
Mokiniams didZiausias i5Siikis buvo savaranki5kumas,
kelimas, laiko planavimas.
Paskutiniai menesiai iskele daug iSSiikiq, nes mokini
pradejome mokyti nuotoliniu biidu. Pirmos dvi nuotolini
molrymosi savaites parod€, kad tik 20%-30% klasds mokini
atlieka uZduotis laiku. Internetiniai irankiai. kurie kontaktini
pamokq metu buvo pati geidZiamiausia mokiniq veikl
nuotoliniame mokyme(si) tapo i550kiu. Paai5kejo,
mokiniams sunku prisiminti prisijungimus, atlikti uZduotis.
Pagrindinis iSS[kis - mokiniai nemokejo dirbti savaranki5kai
susidelioti savo darbotvarkes, laiku atsiusti uZduotis.
Sunkiausiai sekasi i veiklas itraukti mokiniq tdws, nes jie maZai
padeda savo vaikams mokantis, prisiimant atsakomybq. Tevai
kontroliuoja tik pasiekimus ir lankomumq o atsakomybq pali

vivaldaus mokymo(si) deka, Siais metais i5klausyti seminarai,
mai ir vebinarai pad€jo pagilinti, atnaujinti mokymo(si)

Uas, sustiprinti mokytojq tarpusavio rySius, ypad
inantis ger4ja patirtimi. Daugiau pamokq vesta kitoje aplinkoje,
yra informaciniq technologijq kabinete ir kitose lankytinose

ietose: integruota anglq bei gamtos ir Zmogaus pamoka Likdnq
Informaciniq technologijq kabinete mokiniai mokesi, kaip

irasti tinkamus intemetinius puslapius, ruo5iantis pamokoms.
iais metais mokytojai taike strategijas, igalinandias savivaldq

m4si: darb4 grupese, naujq metodq taikym4 atvirkStini
etod4 mokinirl pagalb4 vieni kitiems. I5bandeme kelet4 naujrl
ivertinimo ir refleksijos metodq.

iai dirba mokyklos kiirybine komanda, jos nariai aktyviai,

rybingai ir atsakingai lykdo veiklas, reflektuoja, dalinasi

Daugybeje ivairiq programq, internetinirl irankiq
mokytojai i5sirinko tokias programas, kurios mokiniams

idomios, skatintq mokym4si. Kai kuriq progrumq deka mokiniai
mato savo mokymosi pasiekimus. Prie tokiq internetiniq iranki
priskiriamos,,Qrtizizz",,,Quizlet",,,Kahoot" programos.
Pagrindinis Siq progmmq pliusas, kad esant blogam
internetiniam rySiui, galima greitai persiorentuoti, uZd
mokiniams perskait5rti tekstq (us) i5 ,,Readtheory" i

irankio, kur kiekvienas mokinys skaito tekstus pagal jo
lygi, ai5kios diagramos parodo, kaip jam sekasi, ar jis tobuleja.
Mokytojas gali pamatuoti kiekvieno mokinio darom4paZang4.
B0tinai turi biiti tqsiamas sistemingas mokytojq
bendradarbiavimas organizuojant ugdymo proces4,
vadybos tobulinimas ir refleksija su kolegomis, diskusij
priimant sprendimus apie mokiniq vertinim4 ir asmeni
paZangos, griZtamojo rySio fiksavim4. Tikimds, kad ti
mokytojai, kurie bendradarbiauja tarpusavyje, kuriejau turi tam
tikr4 supratimq apie savivaldumq pamokoje ir savivaldZi
pamokos vedimo praktik4 Siame etape patirs kur kas maZi

Kitais metais norime daugiau ddmesio skirti refleksijai ir mokiniq

isivertinimui, nes Siai pamokos daliai, mflsq nuomone, jo tnlksta.
Baigiantis pamokai, mokiniai nenoriai vertina savo pastangas ir
mokym4si. Ie5kosime naujq isivertinimo instrumentq pamatuoti
vaiko sekmei ar nesekmei.
Planuojame paskatinti visus mokytojus ltraukti savivaldaus
mokymo(si) aspektus, vesti kolegialias pamokas ir operafiiai
dalintis savo darbo patirtimi su kolegomis.
Savivaldum4 ir atsakomybes ugdym4 planuojame tailgrti klases
vadovq, mokiniq tarybos-parlamento ir neformaliose veiklose.
Ie5kosime patogesniq ir patrauklesnirl bendravimo su tdvais
formq.
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Salodiq Antano Po5kos pagrindind *fiq.

mokykta #ffi#\e

. Laisv€ voiko osmeninei iniciotyvoi, leidimos podiom plonuoii,
igyvendinti ugdymosi tikslus.

. Leidimos voikui poiiom ieikoti sprendimq, klysti ir tobuleti.

.6eb€jimq lsivertinti ir reflektuoti sovo osmenyb€s pokydius
fobulinimos-

. Skirtingq mokymosi netodq ir erdviq ponoudojimos.

. Mokytojo ir mokinio portnerystes. lygioverii3kumo
itvirtininos ugdyme.

. Susitorimq keliont tikslus ir formuluojont uidovinius
lgyvenotntmos.

. Ugdymos, poremtds bendrodorbiovirnu, lygiovertiSkumu.

. Voiko otsokomyb€s ui sovo mokymq5i ir osrnetryb€s brondq
skotinimos.

. T€vq voidmens stiprinimos vaiko ugdymosi procese.

. Poiiorio i nes€kmes keitirnos: nesakme - toi ne kliEtis, o
golirnybd tobuliti.
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Pasvalio rajono savivaldybes Svietimo pagalbos tarnyba

r*+]

{.,,Refl eksija mokymu i(si) / u gdym u i (si )", 201 9 -02-22.
*,,lT naudojimas mokiniq vertinimui ir jsivertinimui",

2019-05-14.
*,"Akademiniq pasiekimq ir asmeninds [gties derme

pamokoje taikant savivaldq ir personalizuotq
mokymqsi", 2019-06-17 .

*,,Muzikos metodai, aktyvinantys mokiniq motyvacijq
mokytis ir jtraukiantys j kUrybi5kq veiklq", 2019-10-23.

*,,Svietimo dalyviq bendradarbiavimas: iprasminimo
link", 2019 m. lapkridio-gruodZio mdn.

.f.40 val. programa ,,Matematikos mokytojq dalykiniq
kompetencijq tobulinimas". Vienas i5 programos
moduliq - pasidalinti savivaldaus mokiniq
mokymo(si) patirtimi.

.f.40 val. programa ,,Pasvalio Ldvens pagrindinds
mokyklos pedagoginio personalo veiksmingumo
didinimo priemon6s". Vienas i5 programos moduliq
skirtas mokiniq mokymui mokytis savivaldZiai,
mokymo(si) refl ektavimui.

* 40 val. programa ,,Gamtamokslinio ugdymo mokytojq
dalykiniq kompetencijq tobulinimas". Vienas i5
moduliq 6 val. seminaras ,,Savivaldaus mokymosi
link" dalinantis asmenine savivaldaus mokymosi
patirtimi, pritaikant jj gamtos ir Zmogaus pamokose
penktos klasds mokiniams.

* Klaipedos miesto LL3 komandos staZuotd ,,Pedagogq
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijq
tobulinimas pletojant patyri mi n j mokymq(si ), motyvuojantj
asmeninj augimq" Pasvalio rajone. Gerosios patirties
sklaidos tema ,,Skirtingq gebejimq mokiniq ugdymas
taikant jvairias patyrimin6s veiklos formas ir bUdus".
Patirtimi dalinosi Pasvalio Levens pagrindines mokyklos,
Va5kq gimnazijos mokytojai ir vadovai 2019-04-10.

€. Knygq Mihaly Csikszentmihalyi ,,Srautas", Douglas Stone,
Sheila Heen ,,GrjZtamasis rysys" pristatymas Va5kq
gi mnazijos pedagog q bend ruomen ei, 20 19-11 -11 .

* Knygq Mark Goulston ,,Tiesiog klausykites. Veiksmingi
patarimai ir metodai, kaip iSklausyti, suprasti ir bendrauti",
L.  Duobl ien6s,,Pohumanist inis ugdymas. Dekoduot i"
pristatymas Salodiq Antano Po5kos pagrindinds mokyklos
pedagogq bendruomen ei, 201 9-12-1 0.

Apie LL3 projekto veiklas kalbdta ir patirtimi
dalintasi Siuose metodiniuose b0reliuose:

lmm
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* Pokydiq projekte ,,Atsakomybds mokytis ugdymas(is)"
dalyvavusios klases n mokomojo dalyko pasiektq
rezultatq analizd, i5vados ir rekomendacijos.

{. Mokytojai konsultantai pasitelkiami konsultacijoms ddl
mokiniq atsakomyb6s mokytis ugdymo(si) mokyklose.

.E Planuojant ilgalaikes (40 val.) programas vienq moduli
skirti refleksijai, kaip sekasi (nesiseka) taikyti
atsakomybds mokytis elementus.

* Skatinti i5bandyti ,,Pamokos studijos" metodq, ji
analizuoti ir aptarti su kolegomis.

i. Stiprinti mokyklq tarpusavio bendrystq, dalinantis
gerosios darbo patirties pavyzdZiais.


