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 Tikslas – Pagerinti 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus.

 Uždaviniai:

 Sukurti efektyvios pagalbos mokiniui sistemą.

 Gerinti pamokos kokybę, kuriant aplinką, palankią aktyviam mokymuisi.



Kuriant efektyvios pagalbos mokiniui sistemą,

1 Sėkmės žingsnis -

įsteigtas 3 skyrių Dienos centras.

Namų darbų 
ruošos skyrius

Asmeninės 
mokinio 
pažangos 
stebėjimo 

skyrius

Konsultavimo 
skyrius



Gerinant pamokos kokybę, kuriant aplinką, palankią aktyviam 

mokymuisi,

2 Sėkmės žingsniai -

Gerosios patirties 

mainai tarp kolegų:

,,Šiuolaikinių aktyvių 

ir inovatyvių 

mokymo(si) metodų 

taikymas  pamokoje“.

,,Aš galiu ir 

gebu tai 

įveikti...“

Mokymai ir 

konsultacijos 

mokytojams:

,,Nuotolinio 

mokymo(si) 

įgalinimas su 

,,Teams“.



Šių 3 Sėkmės žingsnių

naudos

Mokyklai

Mokytojui

Mokiniui



Mokiniui

Patyčių sumažėjo 

nuo 

22,7 % iki 17,9  % 

(pokytis -4,8 %).

5-10 klasių mokinių 

bendras pagrindime 

nurodytų dalykų 

ugdymo(si) pasiekimų 

kokybės pokytis

+3,43 % (nuo 32,8 % 

iki 36,23 %).

75 %

(pokytis +28,85 %)

10 klasės mokinių 

pasiekė patenkinamą 

matematikos 

ir 100 % 

(pokytis +30,77 %)  

patenkinamą lietuvių 

kalbos žinių ir gebėjimų 

lygį. 

5 klasėje 27,27 % 

mokinių pagerino 

pagrindime nurodytų 

dalykų individualią 

pažangą. 6-10 klasėse 

individualią pažangą. 

pagerino daugiau kaip 

30 % mokinių.



Mokytojui
100 % mokytojų  

patobulino 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

Dalis projekto lėšų 

skirta mokytojų darbo 

užmokesčiui.

Suaktyvėjo metodinė 

veikla, gerosios 

patirties sklaida, 

mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Pakilo savivertė.

90 % mokytojų  

naudoja virtualių 

mokymo(si) aplinkų 

skaitmeninį ugdymo 

turinį pamokose.



Mokyklai

Papildomas 

finansavimas 

(18054 eur) 

Mokomųjų kabinetų 

modernizavimas 

interaktyvaus 

ugdymo(si), 

virtualių mokymo 

aplinkų plėtrai.

Kuriama 

edukacinė 
erdvė 

patyriminiam 
mokymui(si) ir 
mokymuisi ne 

mokykloje. 

Gerėja ugdymo 
kokybė-

rezultatai-
mokinio ir 
mokyklos 
pažanga.

Didėja 

bendruomenės 

pasitikėjimas 

mokykla, 

gerėja mokyklos 

įvaizdis.

Stiprėja geros 

mokyklos 

požymių raiška. 



Tūkstančio mylių kelionę pradeda vienas žingsnis... 
Konfucijus

Mes žengėme 3 Sėkmės žingsnius

projekto ,,Kokybės krepšelis“  įgyvendinimo kelyje. 

Tikime, kad šioje kelionėje jų tikrai bus daugiau... 



Ačiū už dėmesį.


