4P: POLĖKIS, PALAIKYMAS, PRIEMONĖS,
DRĄSUS PASIRYŽIMAS
PANEVĖŽIO VYTURIO PROGIMNAZIJA
Pokyčio tikslinė grupė
1-8 klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 1-8 klasių mokiniai, mokinių tėvai.

Projekto tikslas/-ai:
1. Padidinti mokymosi paradigma grįstų pamokų skaičių.
2. Suburti mokyklos bendruomenę kurti pokyčius ir taikyti įtraukiojo ugdymo principus,
siekiant kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės.
Siekdami pereiti nuo tradicinio, mokymu pagrįsto, ugdymo proceso, prie šiuolaikinio, kuriame
vyrauja mokymasis ir kiekvieno mokinio įtrauktis, atsižvelgę į projekto „Renkuosi mokyti –
mokyklų kaitai!“ atlikto tyrimo analizės duomenis, nutarėme didinti aktyvaus, išmanaus
mokymosi pamokų skaičių. Pasirinkome tobulinti pamokoje savivaldų mokymąsi ir pažangos
pastovumą.
Pagrindinės projekto veiklos:

 Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų mokymasis
Kuriame, planuojame, veikiame mokydamiesi ir reflektuodami. Suradome mums naudingiausias mokymosi
formas: pamokų stebėjimas numatytais aspektais, patirtinis mokymasis, diskusijų grupės, mokymasis kartu su
mokinių tėvais, veiklų refleksijos. Įgyvendinama ilgalaikė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa
„Mokomės-išbandome-dalinamės“ (MID). Ji orientuota į pačių pedagogų išskirtų pamokos kokybės tobulintinų
aspektų gerinimą ir įgyvendinama vadovaujantis tokiais principais: ilgalaikis, tęstinis, laisvanoriškas patirtinis
mokymasis, kurio turinys tiesiogiai susijęs su mokinių mokymosi pasiekimais.
 Mokytojų susirinkimas – mokymuose gilinome žinojimą apie pamokų, grįstų mokymosi paradigma,
organizavimą.
 Progimnazijos pokyčio komandos dalyvavimas tęstiniuose mokymuose. Pokyčio komanda dalyvaudama
projekte, tobulino turimus vadybinius ir pedagoginius gebėjimus tęstiniuose mokymuose, įsivertino mokyklos
veiklos sritis bei išsiaiškino labiausiai pokyčio reikalaujančias sritis.
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 Seminarai mokyklos pedagogams.

o

Įtraukiojo ugdymo sampratos gilinimas. Dr. L.Miltenienė.

o

Švietimo tendencijas šiuolaikiniame pasaulyje. Dr. A. M.Juozaitis

 Mokomieji vizitai į projekto mokyklas.
 Komandos atstovų išvyka į Latvijos ir Estijos mokyklas.
 Patirties sklaida miesto, šalies mokyklų komandoms.
 Patirties kaupimas/viešinimas.
 Mokymai mokytojams ir tėvams „Savanorystės galimybės ir trūkumai mokykloje“, lekt. N. Kurapkaitienė.
 Virtuali diskusija - mokymų tęsinys bei pasiruošimas kūrybinėms dirbtuvėms.
 Kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei savanorystės sampratos gerinimui su Mykolo Romerio universiteto
lektore N. Kurapkaitiene.
 Atsakomybės sau ir progimnazijos bendruomenei pamoka.
 Savanoriavimo pavyzdžiai. 6 klasių mokiniams vyko susitikimas su psichologu, pastoriumi ir savanoriu Ramūnu
Jukna
 Akcijos „Darom“, „Miškas vienija“, „Dviese saugiau“

REZULTATAI
Rezultatai mūsų visų akimis


Išaugo visų pamokos kokybės rodiklių vertinimas. Pagerėjo pamokos tobulintų aspektų įverčiai: savivaldaus
mokymosi pamokoje pasiektas 2,9 (2017-2018 m.m. – 2,4) , pažangos pastovumo 3,0 (2017-2018 m.m. 2,6).



Mažėja pamokų, organizuojamų tradiciškai, dalis. 14 mokytojų organizuoja mokymosi paradigma grįstas
pamokas (2017-2018 m.m. - 6), o išaugo mokytojų, organizuojančių pamokas, kuriose vyrauja sąveikos
paradigma, – 80 proc.



Išmaniajam, patyriminiam mokymuisi sukurtos palankios, skatinančios aktyvų, sąmoningą įvairių gebėjimų
mokinių dalyvavimą pamokose bei nepamokinėse veiklose, aplinkos: Laboratorija, SMART klasė, kiemas, lauko
klasė, teatro klasė.



Didesnis dėmesys mokiniui ir jo gerovei. Tėvai džiaugiasi, kad jų vaikas jaučiasi dažniau pastebėtas. Jie išskiria
kaip stiprų aspektą, kad mokykloje parengta ir pakabinta „AČIŪ“ lenta, kurioje visi mokyklos bendruomenės
nariai turi galimybę vienas kitam padėkoti. Įrengta ir atnaujinama „Žvaigždžių siena“, kurioje talpinamos mokinių,
turinčių pasiekimų įvairiose srityse, nuotraukos. Kiekvienas mokinys gali būti paskatintas. Svarbi kiekvieno
sėkmė.

Patarimai kitoms mokykloms, norinčioms įgyvendinti pokyčius:
Siekite tvarių pokyčių – trumpalaikės iniciatyvos nedaro įtakos mokinių mokymuisi bei jų pasiekimams.

2

