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Projekto pavadinimas 

Šiuolaikiškos, pažangios, patrauklios mokytis mokyklos kūrimas pasitelkiant informacines komunikacines technologijas (IKT) 

Trumpas projekto aprašymas  

Atsižvelgdami į mokyklos kolektyvo, mokinių ir jų tėvų išsakytus poreikius apklausos metu, pokyčio projektui renkamės IKT taikymą. Pokyčio įgyvendinimo 

laikotarpiu sieksime, jog mūsų mokyklos mokiniai įgytų informatikos pradmenis, išmoktų prasmingai ir naudingai išnaudoti informacines technologijas. 

Mokytojai įgytų daugiau žinių ir pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, išnaudotų jas ne tik pamokų metu, 

bet ir ruošiantis joms. Su IKT pagalba ir įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus sieksime, kad mokymas(is) būtų patrauklus ir prieinamas kiekvienam 

mokiniui, atsižvelgiant į jo individualius poreikius (užduočių pritaikymas, galimybė pasirinkti, kaip bus atlikta užduotis). 

 

 

 

 

Pokyčio nauda/poveikis mokiniams ir poveikis mokyklos bendruomenei  

Mokiniams mokymo(si) procesas taps įdomesnis, patrauklesnis, bus lengviau prieinamas pagal kiekvieno individualius poreikius, padės 

informacinio raštingumo pamatus tolimesnei ugdymo(si) pakopai, skatins pažangą. 

Mokytojai turės galimybes lengviau planuoti ir organizuoti mokymo(si) procesą, taikyti įvairius metodus, kelti kvalifikaciją. 

Mokykla taps patrauklesnė, šiuolaikiškesnė ugdymo įstaiga. 

Pokyčio tikslas Pasitelkiant informacines komunikacines technologijas ir įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus, organizuoti 

patrauklesnį ir prieinamesnį kiekvienam mokiniui ugdymo(si) procesą. 
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Planuojamos įgyvendinti veiklos (veiklų aprašymas, pagrindimas, numatomi rezultatai (rodikliai). Detalizuokite pagrindines projekto veiklas, pagrįskite šių veiklų pasirinkimą 

pokyčio projekto įgyvendinimui. Nurodykite veiklų etapus (trukmę), kiekvieno etapo metu numatomus atlikti darbus.) Prie laukiamo pokyčio numatykite ir kokių pokyčių tyrimo rezultatuose 

lauksite (pvz. su kokiais teiginiais mokiniai/mokytojai/mokinių tėvai sutiks dažniau ir pan.). 

 
Kaip sieksime pokyčio? 

(veiklos pokyčiui pasiekti) 

Veiklos aprašymas Veiklos 

trukmė 

Laukiamas rezultatas 

(rodiklis) 

Laukiamas pokytis  

1. Virtualios bibliotekos 

kūrimas. 

Mokytojams kuriama virtuali 

biblioteka, kurioje patogiai ir 

greitai būtų galima pasiekti visą 

informaciją, susijusią su IKT 

taikymu mokykloje (bendrinė 

informacija, metodiniai leidiniai, 

straipsniai, kolegų 

rekomendacijos, IT pamokos ir 

jų ruošiniai) 

Pradinė 

versija – 2 

mėn., 

vėliau 

nuolat 

pildoma 

1. Mūsų mokykloje mokytojams dažnai 

trūksta laiko bendradarbiavimui - 

„Nesutinku“ padidės 10 %. 

2. Mokytojams pakanka priemonių 

personalizuotam mokymuisi 

organizuoti - „Sutinku“ padidės 10 %. 

3. Man pavyksta pasitelkti e – 

priemones užduotims diferencijuoti - 

„Sutinku“ padidės 5 %. 

Visos mokytojos turės reikalingą ir 

suvienodintą informaciją bei 

platformą, kurioje galės dalintis 

savo turimomis žiniomis. 

 

2. Mokytojos praveda 

(minimaliai) po 5 pamokas 

„Informatika be 

kompiuterio“. 

Mokytojos su mokiniais 

mokysis informatikos pradmenų 

(spręs logines užduotis, aiškinsis 

apie kompiuterio veikimą, kaip 

ieškoti informacijos ir kitaip 

išnaudoti IKT pamokose) be 

kompiuterio.  

6 mėn. 1. Mūsų mokykloje mokytojams dažnai 

trūksta laiko bendradarbiavimui - 

„Nesutinku“ padidės 10 %. 

2. Man įdomu tai, ko mokausi 

mokykloje - „Sutinku“ padidės 10 %. 

Mokiniai, su mokytojų pagalba, 

bus pasiruošę informatikos 

pradmenų pamokoms su 

kompiuteriu, lavins loginį 

mąstymą, daugiau sužinos apie 

kompiuterio veikimo procesus. 

 

3.  Naujai įrengtoje 

kompiuterių klasėje pravesti 

12 užsiėmimų. 

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pilnai 

įrengti veikiančią kompiuterių 

klasę ir joje pravesti pirmuosius 

užsiėmimus su vaikais. 

1 m. 1. Mokytojams pakanka priemonių 

personalizuotam mokymuisi 

organizuoti - „Sutinku“ padidės 10 %. 

2. Man pavyksta pasitelkti e-priemones 

užduotims diferencijuoti - „Sutinku“ 

padidės 5 %. 

3. Mokydamiesi mes dažnai naudojame 

kompiuterius, planšetes, telefonus ir kt. 

- „Sutinku“ padidės 20 %. 

2. Man įdomu tai, ko mokausi 

mokykloje - „Sutinku“ padidės 10 %. 

Mokykloje atsiras veikianti 

kompiuterių klasė, kurioje 

mokiniai, kartu su mokytojomis, 

galės organizuoti užsiėmimus ir 

vykdys pirmąsias informatikos 

pamokėles. 

 

4. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas. 

Mokytojoms nuosekliai 

organizuojami mokymai, susiję 

su IKT taikymu. 

2 m. 1. Ruošdamasis pamokai parengiu 

skirtingo lygio užduotis ir numatau 

galimybes mokytis skirtingais būdais - 

„Sutinku“ padidės 5 %. 

Mokytojai pasikels kvalifikaciją ir 

įgis daugiau žinių susijųsių su IKT 

taikymu. 
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2. Planuodamas pamoką numatau, kaip 

įtraukti kiekvieną mokinį - „Sutinku“ 

padidės 5 %. 

3. Mano pamokose noriai mokosi 

dauguma klasės mokinių - „Sutinku“ 

padidės 5 %. 

4. Man pavyksta pasitelkti e-priemones 

užduotims diferencijuoti - „Sutinku“ 

padidės 5 %. 

5. Mokytojai mano vaikui padeda siekti 

geriausio rezultato - „Sutinku“ padidės 

5 %. 

5. Pamokos netradicinėse 

erdvėse, išvykos, svečiai. 

Mokiniams nuosekliai 

organizuojamos pamokos 

netradicinėse erdvėse, išvykos, į 

mokyklą kviečiami svečiai. 

Mokytojos renkasi, organizuoja 

veiklas, susijusias su 

informacinėmis 

technologijomis. 

2 m. 1. Mokykloje įprasta vesti pamokas 

bibliotekoje, gamtoje, muziejuje, 

įmonėse ir t. t. - „Sutinku“ padidės 5 %. 

2. Mokykloje įprasta, kad pamokose 

dalyvauja įdomūs, aktualią mokymosi 

temai patirtį turintys žmonės - 

„Sutinku“ padidės 5 %. 

3. Mokydamiesi mes dažnai naudojame 

kompiuterius, planšetes, telefonus ir kt. 

- „Sutinku“ padidės 20 %. 

4. Man įdomu tai, ko mokausi 

mokykloje - „Sutinku“ padidės 5 %. 

Mokiniai plės savo akiratį apie 

informacines technologas įvairiais 

būdais. Su jais dirbs ne tik jų 

klasės mokytojos, bet ir kiti 

kvalifikuoti specialistai. 

6. Bendradarbiavimas su 

pilotine projekto 

„Informatika pradiniame 

ugdyme“ mokykla. 

Kartą per pusmetį 

organizuojami susitikimai su 

pilotine projekto „Informatika 

pradiniame ugdyme“ mokykla. 

Susitikimų metu minėta 

mokykla organizuos mūsų 

mokyklos mokytojoms 

mokymus apie informatiką 

pradinukams. Mokytojos 

tarpusavyje dalinsis gerąja 

patirtimi, bendradarbiaus. 

1,5 m. 1. Mokyklos bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais yra labai 

formalus - „Nesutinku“ padidės 5 %. 

Užmegztas ryšys su kita šalies 

mokykla. Mokytojos kels savo 

kvalifikaciją informatikos 

pradinukams srityje. 

7. Informatikos pamokų 

integracija į kitas dalykų 

pamokas. 

Informatikos pamokos 

integruotos kartu su 

matematikos ir pasaulio 

pažinimo pamokomis. Mokiniai 

2 m. 1. Mūsų mokykloje kiekvienas vaikas 

atranda sritį, kurioje jam sekasi - 

„Sutinku“ padidės 5 %. 

Pagerės mokinių mokymo(si) 

rezultatai. 
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mokosi minėtų dalykų 

pasitelkiant informacines 

technologijas ir taikant 

informatikos žinias. 

2. Man pavyksta pasitelkti e-priemones 

užduotims diferencijuoti - „Sutinku“ 

padidės 5 %. 

3. Mokytojai mano vaikui padeda siekti 

geriausio rezultato - „Sutinku“ padidės 

5 %.  

4. Mokydamiesi mes dažnai naudojame 

kompiuterius, planšetes, telefonus ir kt. 

- „Sutinku“ padidės 20 %. 

5. Man įdomu tai, ko mokausi 

mokykloje - „Sutinku“ padidės 5 %. 

 

 

Pokyčio veiklų įgyvendinimo grafikas 

Pokyčio veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)  
 

Eil.Nr. 
 

Veikla Veiklos 

pradžia 
(data) 

Veiklos 

pabaiga 
(data) 

Pokyčio veiklos vykdymas (metai, mėn) 
 

2020                                                                                                               2021 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 

1. Virtualios bibliotekos kūrimas. 2020-

01-06 

2020-

03-01 

X X X              

2. Pamokos „Informatika be 

kompiuterio“ 

2020-

01-06 

2020-

06-05 

X X X X X X           

3. Kompiuterių klasės įrengimas 2020-

01-06 

2020-

09-01 

X X X X X X X X X        

4. 12 užsiėmimų kompiuterių klasėje 2020-

09-01 

2020-

12-18 

        X X X X     

5. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas (I 

ciklas – bent vieni išklausyti kursai, 

mokymai, seminarai) 

2020-

01-06 

2020-

06-05 

X X X X X X           

6. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas (II 

ciklas – bent vieni išklausyti kursai, 

mokymai, seminarai) 

2020-

09-01 

2020-

12-18 

        X X X X     

7. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas (III 

ciklas – bent vieni išklausyti kursai, 

mokymai, seminarai) 

2021-

01-04 

2021-

05-31 

            X X X X 

8. Pamokos netradicinėse erdvėse, 

išvykos, svečiai (I ciklas – 

suorganizuotos bent dvi 

edukacijos mokiniams) 

2020-

01-06 

2020-

06-05 

X X X X X X           
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9. Pamokos netradicinėse erdvėse, 

išvykos, svečiai (II ciklas – 

suorganizuotos bent dvi 

edukacijos mokiniams) 

2020-

09-01 

2020-

12-18 

        X X X X     

10. Pamokos netradicinėse erdvėse, 

išvykos, svečiai (III ciklas – 

suorganizuotos bent dvi 

edukacijos mokiniams) 

2021-

01-04 

2021-

05-31 

            X X X X 

11. Mokytojų išvyka į Tauragės 

„Šaltinio progimnaziją“ 

2020-

02-03 

2020-

02-28 

 X               

12. Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos atstovų 

lankymasis mūsų mokykloje. 

2020-

10-01 

2020-

11-20 

         X X      

13. Susitikimas su Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazijos 

atstovais 

2021-

02-01 

2021-

02-26 

             X   

14. Informatikos pamokų integracija 

į kitas dalykų pamokas. 

2020-

09-01 

2022-

09-01 

        X X X X X X X X 

 

Bendruomenės renginių temos (2 mokymosi renginiai, 2 bendruomenės renginiai) 
(Nurodykite, kokių temų bendruomenės renginių pageidaujate savo mokykloje. Bendruomenės renginiai turi būti skirti pastiprinti Jūsų vykdomą pokyčio projektą 

mokykloje. Dėl galimų lektorių, pagal Jūsų  pageidaujamą temą, ir konkrečių mokymų/renginių datų su Jumis susisieksime asmeniškai)  

1. Mokymų tema mokytojoms – IKT taikymas; 

2. Mokymų tema mokytojoms – informatika pradiniame ugdyme; 

3. Renginio tema – interaktyvios veiklos mokiniams; 

4. Renginio tema – konferencija mokiniams, mokytojams tėvams apie šiuolaikines technologijas. 

 

Bendradarbiavimas 
(Jei pokytis planuojamas įgyvendinti kartu su partneriais - nurodykite juos. Nurodykite kaip partneriai prisidės prie projekto įgyvendinimo. Kokios bus naudojamos 

bendradarbiavimo su partneriais formos, kokia partnerių įtaka projekto rezultatams)  

EIL. 

NR. 
PARTNERIAI  

PARTNERIŲ INDĖLIS,  

BENDRADARBIAVIMO FORMOS 

ĮTAKA POKYČIO REZULTATAMS 

1. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija Mokymai, susitikimai, dalinimasis 

informacija ir gerąja patirtimi 

Užmegztas ryšys su kita šalies mokykla. Mokytojos 

kels savo kvalifikaciją informatikos pradinukams 

srityje. 

2. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija Susitikimai, konsultacijos Užmegztas ryšys su kita šalies mokykla. Mokytojos 

kels savo kvalifikaciją informatikos pradinukams 
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srityje. 

3. Robotikos akademija Renginiai, edukacijos mokiniams Netradicinės pamokos  dar labiau įtrauks, sudomins 

mokinius, paįvairins ugdymo(si) procesą. 
 

 

 

Visuomenės informavimo ir viešinimo priemonės (bent 4 per dalyvavimo projekte laiką) (apie planuojamą vykdyti / vykdomą pokytį mokykloje (straipsniai žiniasklaidoje, 

skelbimai, video ir t.t.)) 
 

EIL. 

NR. 
INFORMAVIMO PRIEMONĖS  NUMATOMA DATA 

1. Straipsniai mokyklos puslapyje, „Facebook“ paskyroje, TAMO dienyne, informacija mokyklos stende 2020 m. sausis 

2. Straipsniai mokyklos puslapyje, „Facebook“ paskyroje, TAMO dienyne, informacija mokyklos stende 2020 m. gegužė/birželis 

3. Straipsniai mokyklos puslapyje, „Facebook“ paskyroje, TAMO dienyne, informacija mokyklos stende 2020 m. gruodis 

4. Straipsniai mokyklos puslapyje, „Facebook“ paskyroje, TAMO dienyne, informacija mokyklos stende 2021 m. balandis 

 

 

Pokyčio organizavimas / pokyčio projekto vidinės funkcijos (pvz. projekto viešinimas ir už jį atsakingas asmuo) 
 

Atsakomybių sritis Vardas Pavardė El.paštas 

Projekto priežiūra Viktorija Urbonaitė vik.urb7@gmail.com 

Projekto viešinimas Viktorija Urbonaitė vik.urb7@gmail.com 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas Robertas Pampikas rastine@peledos.vilnius.lm.lt 

Bendradarbiavimas su partneriais Robertas Pampikas 

Viktorija Urbonaitė 

rastine@peledos.vilnius.lm.lt 

vik.urb7@gmail.com 

Virtualios bibliotekos kūrimas Rasita Petrulevičienė rasita.petruleviciene@gmail.com 

Mokytojų metodinių susirinkimų (susijusių su IKT taikymu) 

organizavimas ir moderavimas 

Jurgita Sizovienė jurgasiz@yahoo.com  

Netradicinių renginių ir pamokų mokykloje koordinavimas Ieva Sakalauskaitė - Ninelli ieva.peleda@gmail.com  

Pamokų „Informatika be kompiuterio“ koordinavimas  Rūta Adomavičienė ruta229@gmail.com  

mailto:rastine@peledos.vilnius.lm.lt
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Užsiėmimų kompiuterių klasėje koordinavimas Inga Šareikaitė sareikaiteinga@gmail.com  

Informatikos pamokų integracija į kitas dalykų pamokas. Viktorija Urbonaitė vik.urb7@gmail.com 

 


