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PATYRIMINIS UGDYMAS. PATYRIMINIO 
UGDYMO SAVAITĖ  
RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO 
STANEVIČIAUS GIMNAZIJA  

Pokyčio tikslinė grupė 

 5-IV klasių mokiniai. Šį  projektą įgyvendinti padėjo mokinių tėvai.  

Projekto tikslas/-ai: 

 Mokytis tyrinėjant gilinti savo žinojimą, įgauti įgūdžių, ugdyti gebėjimus ir vertybes, 

naudojantis savo bei kitų patirtimi. 

Pagrindinės projekto veiklos 

Pasirinkę programas mokiniai keturias dienas dirbo grupėse, rinko 

informaciją, tyrinėjo, kūrė. Penktąją dieną vyko darbų pristatymo 

konferencija. 

Gimnazijos pokyčio projektas – patyriminis ugdymas. Sėkmingiausia šio 

projekto dalis – patyriminio ugdymo savaitė, tam pasitarnavo ilgesni 

mokslo metai. Iš pradžių jie sukėlė nemažai sumaišties, nes reikėjo gerai 

pasukti galvą, kokias veiklas pasiūlyti mokiniams per patyriminio ugdymo 

savaitę, kad būtų įdomu, patrauklu ir, svarbiausia, naudinga. Mokiniai, 

per mokslo metus įgytas žinias bei gebėjimus, turėj galimybę pritaikyti 

praktikoje. Išradingi mokytojai parengė 15 įvairių programų ir jas pateikė 

mokiniams. Programų būta labai įvairių. Mokytojai siūlė gaminti muilą, 

prieš tai pasikartojus tam reikalingas chemijos žinias, o kad muilas būtų 

gražus, reikėjo pasidomėti ir dailės mokslo subtilybėmis. Mokiniams 

sukiotis virtuvėje su technologijų mokytoja, žinoma, smagu, bet gaminti 

kalbant ir užrašyt receptus angliškai dar įdomiau. Visų augalų per savaitę 

nepažinsi, bet suskaičiuoti aplink gimnaziją žydinčius geltonžiedžius 

augalus visai įmanoma. Kuo skiriasi katalikų ir stačiatikių Velykos, 

mokiniai daugiau sužinojo tą savaitę  ne tik iš knygų, bet ir apsilankę 

maldos namuose. Su Dubysos regioninio parko ekologu keliauti į 

pažintinius žygius po Molavėnus ir Jūkainius – tikras iššūkis! Šių žygių 

tikslas – pažinti gimtųjų kraštų augalus, o pažinus juos suskaičiuoti, 

aprašyti, susisteminti ir parengti virtualią enciklopediją. Tie, kam labiausiai 

prie širdies sportas, susipažino su įvairių sporto šakų teisėjų darbu, 

susitiko su šios srities specialistais. Istorikai keliavo po Lyduvėnų kraštą, 

grožėjosi ne tik įspūdingo dydžio tiltu, bet kūrė istorinius žaidimus. 

Mokytojai, kurdami programas, galvojo ir apie tai, kokius dalykus 
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integruoti, kad veiklos būtų įvairesnės, o pažinimas platesnis. Ir taip visas keturias dienas mokiniai ieškojo, tyrinėjo, 

analizavo, lygino. 

Paskutinę mokslo metų dieną vyko visą savaitę trukusių  veiklų pristatymas konferencijoje. Kiekviena komanda  

visiems pristatė, ką per šią savaitę nuveikė, kuo domėjosi, į kokias sritis gilinosi ir, svarbiausia, ką sužinojo. Mokiniai  

nustebino savo kūrybiškais pristatymais: vieni vaidino, kiti kūrė, treti piešė. Džiugiausia buvo tai, kad mokiniams 

patyriminio ugdymo savaitė labai patiko. Jie džiaugėsi, kad komandoje dirbo įvairaus amžiaus mokiniai, kad ir 

mokytojai buvo veiklų dalyviai, kad įgijo daug žinių, maloniai leido laiką kartu. 

 

Patarimai kitoms mokykloms, norinčioms įgyvendinti pokyčius 
 
Kuo daugiau pamokų organizuoti netradicinėse erdvėse, kad mokiniai ieškotų, tyrinėtų, darytų išvadas. 

Kontaktinis asmuo  

 Audra Samienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el. p. asamiene@gmail.com 

 


