
PANEVĖŽIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

10 klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimų gerinimo  

patyriminio mokymo(si) modelis 

 

1. Situacijos aprašymas  

 

Panevėžio rajono savivaldybės gimnazijose ir kitose mokyklose mokinių socialinės, ekonominės ir 

kultūrinės aplinkos trys aspektai yra tarp Lietuvos savivaldybių trečdalio žemiausių rodiklių (socialinės 

rizikos šeimos 1 000-iui gyventojų – 7,2 proc., bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, – 26,8 proc., 4–6 m. vaikų ugdymo aprėptis – 72,4 proc. Du aplinkos aspektai yra tarp 

Lietuvos savivaldybių trečdalio vidutinių rodiklių (bedarbiai 1 000-iui gyventojų – 101, gyventojų, turinčių 

aukštąjį išsilavinimą, – 13,4 proc. (Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2016. Mokinių pasiekimai). Tai 

koreliuoja su prastais mokinių valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatais. Panevėžio rajono mokinių pasiekimai (VBE, PUPP) yra tarp Lietuvos savivaldybių trečdalio 

žemiausių rodiklių. Pagrindinio ugdymo patikrinimo pasiekimai pagal 2017 m. rezultatus nuo Lietuvos 

savivaldybių mokyklų įvertinimo vidurkio Panevėžio rajono savivaldybės mokyklose skiriasi  

14,8 proc. Rajone daug mokinių yra iš socialinės rizikos ar socialiai remtinų šeimų, daugiau nei 40 proc. 

mokinių gauna nemokamą maitinimą. Žemesni nei vidutiniškai šalyje Panevėžio rajono socialinio, 

ekonominio konteksto rodikliai negerina mokinių pasiekimų ir motyvacijos mokytis. Tarptautinis 

penkiolikmečių tyrimas (PISA) atskleidė, kad susilpninti nepalankios aplinkos poveikį mokinių 

pasiekimams gali padėti tokios priemonės, kaip geriau mokinių poreikiams ir galimybėms pritaikomas 

ugdymo turinys; gerinamas mokyklų aprūpinimas žmogiškaisiais ir materialiniais ugdymo(si) ištekliais. 

Aplinka kinta taip sparčiai, kad kaimo mokyklos nebesuspėja tinkamai ir laiku keisti ugdymo 

organizavimo mokyklose. Kaimiškųjų vietovių vaikų socialinė, ekonominė, psichologinė situacija ir 

patiriama atskirtis neleidžia jiems pasiekti geresnių rezultatų ugdant juos įprastoje bendrojo ugdymo 

aplinkoje. Panevėžio rajono gimnazijų ir kitų mokyklų mokiniams sunku orientuotis erdvinių kūnų formų 

tema, silpnėja mokinių erdvinis mąstymas ir matematinis raštingumas. 

Projekto tikslas – pagerinti 10 klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus, sukuriant ir 

įdiegiant šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams patyriminį mokymo(si) modelį. 

Uždavinys – sukurti ir įdiegti 10 klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimų gerinimo 

patyriminio mokymo(si) modelį. 

Patyriminis mokymasis leidžia mokiniams įgyti žinių per realią gyvenimišką patirtį. Teigiama, jog 

žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas. Kitaip tariant, geriau įsimenamos tos žinios, 

kurios pateikiamos ne vien tik „sauso“ vadovėlio skaitymo – dėstymo būdu, bet mokantis per patirtį ir jos 

refleksiją. Patyriminis mokymas(is) yra pati seniausia mokymosi metodika – tai mokymasis veikiant, kai 

galimybė patirti mokymosi turinio prasmę derinama su kryptinga refleksija ir analize. Patyriminiu būdu 

mokomasi ne per instruktavimą, o per asmeninį atradimą. Todėl dar mokykloje mokiniai turi galimybę 

įgyti įvairios patirties.  

 

2. Tikslas  

 

Sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams patyriminį mokymo(si) modelį, siekiant 

pagerinti mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus. 

 

3. Uždaviniai 

 

1. Išanalizuoti patyriminio mokymo(si) pagrindinius principus. 

2. Mokyklos ugdymo organizavimą, ugdymo(si) aplinkas bei dalyko ugdymo turinį pritaikyti 

patyriminiam mokinių mokymui(si). 

3. Nuosekliai stebėti mokinių ir mokytojų mokymo(si) ir ugdymo proceso organizavimo pokyčius, 

turinčius įtakos mokinių asmeninei pažangai.  

4. Pateikti sėkmingus patyriminį mokymo(si) modelio įgyvendinimo aspektus ir patirtis. 

 

Kodėl pasirinktas patyriminis mokymas(is)? 
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Pirmiausia ir svarbiausia yra tai, kad patyriminis mokymas(is) yra naudingas pačiam 

besimokančiajam, nes patyriminio mokymo(si) strategija apima keletą funkcijų. 

Mokymąsi daro prasmingą ir įdomų pačiam besimokančiajam, pirmiausia jau todėl, kad taip 

mokantis naudojamasi besimokančiųjų patirtimi. O sava patirtis kiekvienam iš mūsų yra labai reikšminga ir 

svarbi, todėl nepasinaudoti tuo mokymo(si) procese būtų tiesiog nedovanotina. Tuo labiau, kad šiandienos 

informacinėje visuomenėje, kai yra didelis informacijos pasiekiamumas IKT priemonėmis, pakankamai 

didelis virtualus ir fizinis mobilumas ir kt., bet kokio amžiaus besimokantieji, o ypač suaugusieji, turi 

daugiau ar mažiau žinių ir patirties kone kiekvienu klausimu. Pakliuvę į tokią padėtį, kurioje jų patyrimas 

nepanaudojamas arba naudojamas minimaliai, jie jaučiasi nepakankamai vertinami ar net atstumti, todėl 

gali ugdytis neigiamą požiūrį į mokymąsi apskritai. 

 Kita vertus, jų turima patirtis, t. y. žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir t. t., nebūtinai yra kokybiški, tinkami 

naudoti šiandienos sąlygomis, atitinkantys naujausius tos srities pasiekimus ir pan., todėl turimos patirties 

refleksija, jos analizė yra labai naudingos ir mokymosi kokybės prasme, nes įgalina savo turimą patirtį 

peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti, o esant reikalui, net ir keisti. 

 Patyriminis mokymas(is), skatindamas reflektuoti ir analizuoti savo patirtį bei iš jos mokytis, 

kartu skatina geriau pažinti save kaip asmenį, kaip besimokantįjį, kaip tam tikros srities ar profesijos 

atstovą. Taip pat jis suteikia daug naudingos informacijos apie besimokantįjį ir jo mokytojams bei kitiems 

besimokantiesiems. Kitaip sakant, patyriminis mokymas(is) sudaro puikias galimybes pažinti ne tik 

aplinkinį pasaulį, tačiau ir patį save. Tokiu būdu mokymas gali būti pritaikomas individualioms 

besimokančiojo galimybėms ir poreikiams. 

 Patyriminis mokymas(is), skatindamas mokymo(si) procese remtis visų mokymo(si) proceso dalyvių 

patirtimis, išplečia pačias mokymosi galimybes, nes tokiu būdu mokomasi ne iš vieno ar dviejų mokymosi 

šaltinių (pvz., mokytojo ir (ar) vadovėlio). Mokymosi šaltiniu tampa kiekvienas besimokantysis, nes 

kiekvieno patirtis yra individuali, todėl unikali, autentiška. Tokiu būdu konstruojamas visai naujas 

žinojimas, kuriamos naujos žinios čia ir dabar. Pats mokymo(si) procesas tampa labai dinamišku, ir 

nedalyvauti jame – reiškia daug ką prarasti. 

 Kadangi kiekvieno besimokančiojo patirtis yra individuali, tai mokymo(si) procese remdamasis savo 

patirtimi ir per jos prizmę priimdamas naujas žinias, kiekvienas mokymo(si) proceso dalyvis kuria savo 

individualų žinojimą, kuris jam yra aktualus ir prasmingas. Taip išsprendžiamas besimokančiųjų 

motyvavimo klausimas.  

 Kita vertus, tai skatina ir aktyviai dalyvauti mokymo(si) procese, t. y. analizuoti savo patirtį, ja 

dalytis, lyginti su kitų patirtimis ir pan., nes, kaip jau minėta, aktyviai nedalyvaujantis mokymo(si) procese 

daug praranda arba gauna tik minimalios naudos.  

 Patyriminis mokymas(is) ugdo mokymo(si) mokytis kompetenciją. Padėdamas pažinti save kaip 

besimokantįjį, mokydamas ir skatindamas reflektuoti ir analizuoti savo mokymosi procesą, patyriminis 

mokymas(is) ne tik moko įžvelgti jo stipriąsias ir silpnąsias puses, bet, remiantis įrodymais, numatyti ir jo 

tobulinimo galimybes. Kitaip sakant, patyriminis mokymas(is) ugdo savivaldžiai besimokančiam asmeniui 

reikalingus gebėjimus. 

 Taip pat patyriminis mokymas(is) ugdo sėkmingam mokymuisi ir mokymuisi visą gyvenimą aktualias 

nuostatas, tokias kaip mokymosi vertingumo asmeniui ir visuomenei suvokimas, poreikis mokytis ir 

tobulėti visą gyvenimą, pasitikėjimas savimi, tikėjimas savo mokymosi, pastangų sėkme ir t. t. 

Patyriminis mokymasis, traktuodamas žmogų kaip visumą ir akcentuodamas jo potencinių galimybių 

neišsemiamumą, apima visas tris mokymo(si) dimensijas: kognityviąją (pažintinę), efektyviąją (emocinę) ir 

socialinę (elgesio), ir todėl yra mokymo(si) sėkmės sąlyga. 

Mokymo(si), paremto patyrimu, procesas yra sudėtingesnis, nes mokytojas turi pažinti mokinius, jų 

aplinką, įvertinti jų patirtį, pajėgumą, poreikius ir interesus, parinkti tinkamas užduotis. Mokytojas tampa 

vedliu, o mokomoji medžiaga tėra pagalbinė priemonė, padedanti mokiniams spręsti problemas. 

Deividas Kolbas sukūrė plačiai taikomą patyriminio mokymo proceso modelį, kuris parodo, jog 

mokymo procesą sudaro šie elementai: konkreti patirtis, jos aptarimas ir įvertinimas, išvados ir taikymas 

kasdieniniame gyvenime. Kadangi mokymo procesas yra ciklinis, būtinos visos sudedamosios dalys, nes 

pavieniui jos bevertės. Tai reiškia, kad be išvadų yra neįmanomas praktinis pritaikymas, neaptarta patirtis 

tėra gerai praleistas laikas, o tai nesudaro neformaliojo ugdymo ir nesuteikia galimybės asmenybės 

vystymuisi. 

Pristatydamas modelį, jis pasiūlo holistinį, integracinį požiūrį į mokymąsi, kuris įjungia patirtį, 

supratimą, pažinimą, elgesį. Mokymosi iš patirties ciklą sudaro 4 fazės: 
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1 pav. D. Kolbo mokymosi ratas 

 

Konkreti patirtis. Pirmame etape patiriame. Šiame etape svarbu būti atviram ir neturėti išankstinės 

nuomonės. Šiame etape klausiama: „Kas vyksta? Įvyko? Ką aš, mes darome? Padarėme?“.  

Stebėjimas ir refleksija. Šiame etape patyrimą apmąstome, analizuojame per asmeninius 

pastebėjimus. Mokymosi objektas visapusiškai aptariamas: „Ką apie juos galvoju? Ką jie reiškia? Kaip aš 

juos interpretuoju? Kaip apie juos mąstau? Kaip analizuoju tai, kas įvyko?“ Šiame etape situacijoms 

suteikiama prasmė.  

Apibendrinimai, išvados, koncepcijos. Po pirmųjų dviejų etapų galime daryti tam tikras išvadas: 

paaiškinimus to, kas vyko, sukurti taisykles ar teorijas. Klausiama: „Ką aš manau apie savo apmąstymus? 

Ką mano kiti? Kur galėčiau rasti kitų žmonių nuomonių?“. Šiame etape sąmoningai suvokiama ir savęs 

klausiama, ko išmokta: „Kaip galėčiau tai, ką išmokau, panaudoti naujose situacijose?“.  

Eksperimentavimas, praktinis pritaikymas. Mokymosi medžiaga tampa apčiuopiama ir šiame etape 

ją galime išbandyti, remdamiesi išvadomis, paaiškinimais, sukurtomis taisyklėmis ar teorijomis. Šiame 

etape gautas rezultatas mums suteikia naujų patirčių bei suvokimų ir mokymosi ratas prasideda iš naujo. 

Patyriminis mokymas(is) atliepia esminius didaktinius principus, tokius kaip: 

ėjimas nuo žinomų dalykų prie nežinomų, nuo artimo prie tolimo, nes, remiantis patirtimi, nežinomi 

dalykai susiejami su žinomais, jau esančiais mūsų patirtyje, ir tokiu būdu kuriamas naujas individualus 

žinojimas; 

prieinamumo, nes konstruojant žinojimą jau turimų žinių ir patirties pagrindu lengviau suvokti 

naują informaciją, ugdytis naujus gebėjimus; 

sistemiškumo, nes visa (įvairiose aplinkose ir situacijoje, įvairiu laiku) įgyta patirtis sujungiama, 

susiejama tarpusavyje, todėl geriau įsimenama ir dažniau naudojama; 

teorijos ir praktikos ryšio užtikrinimas, nes patirtis įgyjama praktikoje, bet ją paaiškinti, suvokti 

mums padeda teorija, o naujos žinios ir suvokimas vėliau vėl patikrinami praktikoje; 

mokymo(si) vizualizavimo, juk patirtį mes kaupiame ne tik klausydami ar skaitydami; dažniausiai ji 

kaupiama veikiant, t. y. dalyvaujant visoms mūsų juslėms (ir uoslei, ir skoniui, ir lytėjimui), o ne tik regai 

ir klausai ir t. t. 

 

4. Modelio kūrimo ir įgyvendinimo principai 

 

Pagrindiniai patyriminio mokymo(si) principai: 

Patyriminis mokymas(is) susideda iš kruopščiai atrinktos patirties, jos kritinės analizės, sintezės ir 

refleksijos; 

Patyriminio mokymo(si) mokymasis yra nuoseklus ir struktūruotas procesas, kurio esminiai 

elementai yra besimokančiųjų iniciatyva, savarankiški sprendimai ir atskaitomybė už savo mokymosi 

rezultatus; 

Patyriminio mokymo(si) proceso metu besimokantieji patys kelia klausimus, smalsiai tyrinėja, 

eksperimentuoja, kūrybiškai sprendžia problemas ir atranda prasmes; 

Besimokantieji veikia autentiškoje aplinkoje atlikdami autentiškas užduotis naudodami intelektines, 

emocines, dvasines, fizines galias; 

Pasiekiami asmeniški mokymosi rezultatai, kurie padeda pagrindus tolimesnei patirčiai ir 

mokymuisi; 

Patyriminio mokymo(si) proceso metu kuriami autentiški besimokančiojo santykiai su savimi ir 

kitais; 
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Patyriminio mokymo(si) metu ir mokytojas, ir besimokantysis nuolat pasitikrina savo vertybes; 

Mokytojo vaidmuo yra atrinkti vertingas patirtis, kelti problemas, numatyti veiklos apribojimus, 

užtikrinti saugią emocinę ir fizinę mokymosi aplinką, padėti besimokantiesiems, vadovauti mokymosi 

procesui; 

Mokytojas turi gebėti atpažinti netikėtas mokymosi galimybes ir mokėti jomis pasinaudoti; 

Mokytojai turi atpažinti savo šališkumus, išankstines nuostatas ir kaip tai veikia besimokančiuosius; 

Patyriminis mokymasis sudaro galimybes mokytis iš pasekmių, klaidų ir sėkmių. 

 

5. Modelio diegimo komanda 

 

Mokyklos administracijos atstovas – koordinatorius; 

Pagrindinio mokomojo dalyko (šiuo atveju matematikos) mokytojai; 

Informacinių technologijų mokytojai; 

Dalyvaujančių mokinių klasių vadovai; 

Kiti pagal poreikį dalykų mokytojai. 

Rekomenduojamas konsultantas – ekspertas (modelį kūrė bei įgyvendino Panevėžio rajono 

gimnazijų: Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos, Panevėžio r. Smilgių 

gimnazijos, Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos, Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio 

gimnazijos – komandos).  

 

6. Mokymo(si) aplinka, mokymo(si) priemonės 

 

Rekomenduojamos aplinkos 

Vienas iš projekto tikslų įgyvendinimo principų – sukurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią 

aplinką, kurioje mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių. 

Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje įkurti konsultacijų centrai, įrengtos interaktyvių 

lentų sistemos. Patyriminio mokymo(si) pamokos vyksta ne tik tradiciniuose matematikos, technologijų, 

informacinių technologijų, dailės ir kitų dalykų kabinetuose, bet ir kitose mokyklų erdvėse: bibliotekoje, 

koridoriuose, sporto salėje ir aikštyne, kieme, kitose erdvėse. 

Interaktyviosios lentos sistema pamokos procesą padaro patrauklesnį mokiniui, informacinė 

medžiaga pateikiama vaizdingiau. Mokytojai, naudodamiesi išmaniuoju rašikliu, gali greičiau reaguoti į 

mokinių klaidas ir užrašyti teisingus sprendimus, kurie tuojau pat pademonstruojami mokiniams. 

Matematinius skaičiavimus per visas pamokas atlikdami su moksliniu skaičiuotuvu, mokiniai išmoksta ir 

įgunda jais naudotis, sutrumpėja užduočių atlikimo laikas. 3D spausdintuvai ir grafikos planšetės ugdo 

mokinių erdvinį mąstymą, kūrybiškumą. Mokiniai gali sumodeliuoti ir išspausdinti geometrines figūras: 

stačiakampius gretasienius, prizmes, piramides, ritinius ir kt. 

Rekomenduojamos mokymo priemonės: 

K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 

Matematikos užduočių pavyzdžiai. TEV, Vilnius, 2012; 

V. Mockus. Pagrindinės mokyklos (5–10 klasių) matematikos kurso teminio kartojimo uždaviniai. 

Šiauliai, 2017; 

K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė V. Mockus. Rengiamės pagrindinio ugdymo matematikos 

pasiekimų patikrinimui; 

A. Jocaitė, V. Mockus. Matematikos kompleksinio kartojimo užduotys pagrindinės mokyklos  

10 klasei; 

K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. Matematikos užduočių pavyzdžiai. TEV, Vilnius, 2012. 

Vadovėlis Matematika 10. Pirmoji ir antroji knyga. „Šviesa“, 2010 

Matematikos užduočių pavyzdžiai. TEV, Vilnius, 2012 

Matematikos užduotys. TEV, Vilnius, 2017 

Pasirenk matematikos PUPP. „Šviesa“, 2017 

Pagrindinės mokyklos matematikos kurso teminio kartojimo uždaviniai. Vaidotas Mockus, 2017 

Trys projekto mkytojų sudaryti diagnostiniai testai. 

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės: 

http://vaizdopamokos.lt/ 

https://klase.eduka.lt 

http://vaizdopamokos.lt/
https://klase.eduka.lt/
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https://evadoveliai.lt/ 

https://emapamokos.lt/ 

https://www.slideshare.net/ScottJ2505/baltic-states-cultural-tour-2011-presentation , 

 https://richardlangworth.com/wp-content/uploads/2010/03/Baltic-States-Map-2.mediumthumb.jpg,  

https://www.mathsisfun.com/geometry/polyhedron-models.html?m= Octahedron, 

https://www.math-salamanders.com/3d-geometric-shapes.html, 

https://www.behance.net/gallery/26797055/Childrens-book-Tallinn-Old-Town-in-Paper 

https://www.pasakos.lt/guliverio-nuotykiai/, 

https://www.ematematikas.lt/forumas/ivairus-kombinatorikos-uzdaviniai-t5546.html 

https://www.ixl.com/math/ 

http://www.worksheetfun.com/ 

 

7. Organizavimas  

 

Įvertinus mokyklos kontekstą patyriminis mokymas(is) gali būti vykdomas: 

1 var. Pasirinkta matematikos dalyko tema dėstoma ir integruojama į visas vienos dienos dalykų 

pamokas (Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija); 

2 var. Matematikos dalyko mokymas(is) visą dieną integruojant ir į technologijų ir dailės pamokas 

(Panevėžio r. Smilgių gimnazija); 

3 var. Matematikos dalyko mokymas(is) visą dieną integruojant ir į informacinių technologijų 

pamokas (Panevėžio r. Ramygalos gimnazija); 

4 var. Matematikos dalyko mokymas(is) visą dieną integruojant ir į technologijų ir dailės pamokas 

(Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija); 

5 var. Matematikos dalyko mokymas(is) visą dieną (Panevėžio r. Raguvos gimnazija). 

 
1 var. (Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija)  

Pasirengiant projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

įgyvendinimui Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje, atlikti šie veiksmai: 

Ia ir Ib klasės mokiniai, mokinių tėvai (rūpintojai), mokytojai ir administracija supažindinti su 

projekto tikslais ir įgyvendinimo etapais; 

Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija mokinių pasiekimams vertinti; 

Suderinus su mokinių tėvais (rūpintojais), kad II klasėje bus skirtas didesnis už minimalų privalomų 

pamokų skaičius, parengtas ugdymo planas. Mokiniams skirtas matematikos modulis „Matematikos 

mokymas(is) per patyrimą“ – 2 val. per savaitę;  

Sudarytas pamokų tvarkaraštis taip, kad vieną dieną per savaitę vyktų integruotos matematikos ir 

kitų dalykų (technologijų, informacinių technologijų, chemijos, anglų kalbos, žmogaus saugos) pamokos; 

Įkurtas konsultacijų centras, kuriame įrengta aktyviosios lentos sistema;  

Mokiniams skirtas neformaliojo vaikų švietimo būrelis „Matematinis modeliavimas“; 

Įdarbinti du matematikos mokytojai, dirbantys gimnazijoje, ir vienas mokytojas-konsultantas, 

nedirbantis gimnazijoje; 

Projekto vykdymo darbo grupė kėlė kvalifikaciją: lankė konsultacijas Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazijoje (konsultuojančioje mokykloje, išklausė lektorės Viktorijos Sičiūnienės seminarą „Patirtinio 

mokymo organizavimas arba kaip atpažinti patirtinį mokymąsi“, savarankiškai ieškojo informacijos apie 

patyriminį mokymą(si); 

Veiklos, vykdomos įgyvendinant projektą, numatytos gimnazijos 2018–2020 metų strateginiame 

plane, 2018 ir 2019 metų veiklos planuose. 

Patyriminis matematikos mokymas(is) vykdomas integruojant dalykus: matematiką ir chemiją, 

technologijas, informacines technologijas, žmogaus saugą, anglų kalbą. Vieną dieną per savaitę vyksta 

integruotų matematikos ir kitų dalykų pamokos. Diena prasideda matematikos modulio „Matematikos 

mokymas(is) per patyrimą“ užsiėmimu, kurio metu mokiniams paskelbiama tos dienos tema, pakartojama 

tai, ką mokiniai taikys kitų tos dienos dalykų pamokose. Šio užsiėmimo metu mokiniai ir per kitų dalykų 

pamokas įtraukiami į aktyvią veiklą: patys ieško informacijos internete, atlieka ir (arba) kuria praktines 

užduotis. Trys projekto dienos per mėnesį skiriamos vienos arba dviejų matematikos temų kartojimui, o 

paskutinė mėnesio diena skiriama per mėnesį pakartotai temai apibendrinti ir mokiniams įsivertinti savo 

pasiekimus iš viso skyriaus.  

https://evadoveliai.lt/
https://emapamokos.lt/
https://www.slideshare.net/ScottJ2505/baltic-states-cultural-tour-2011-presentation
https://richardlangworth.com/wp-content/uploads/2010/03/Baltic-States-Map-2.mediumthumb.jpg
https://www.mathsisfun.com/geometry/polyhedron-models.html?m=%20Octahedron
https://www.mathsisfun.com/geometry/polyhedron-models.html?m=%20Octahedron
https://www.math-salamanders.com/3d-geometric-shapes.html
https://www.behance.net/gallery/26797055/Childrens-book-Tallinn-Old-Town-in-Paper
https://www.pasakos.lt/guliverio-nuotykiai/
https://www.ematematikas.lt/forumas/ivairus-kombinatorikos-uzdaviniai-t5546.html
https://www.ixl.com/math/
http://www.worksheetfun.com/
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Pateikiame, mūsų nuomone, labiausiai pasisekusių mėnesio pamokų ciklus, atskirų pamokų 

pavyzdžius. 

Pirmo mėnesio pamokų ciklas „Atostogos“ buvo skirtas prisiminti procento sąvoką, uždaviniams su 

procentais spręsti. Atlikdami užduotis, pateiktas temoje „Kalnų magija“ (1 var. 1 priedas), mokiniai 

prisimena procento sąvoką, įtvirtina procentų skaičiavimą. 

Mėnesio pamokų ciklą „Skanu ir (ne) sveika“ sudaro pamokos: „Skanaus!“ (1 var. 2 priedas), 

„Sveika mityba (1 dalis)“ (1 var. 3 priedas), „Staleli, pasidenk“ (1 var. 4 priedas) ir „Sveika mityba (2 

dalis)“ (1 var. 5 priedas). Šį mėnesį mokiniai pakartoja, apibendrina ir įtvirtina žinias: 1) skaičiaus dalies 

radimas, veiksmai su trupmenomis; 2) raidinių reiškinių sudarymas; raidinio reiškinio reikšmės 

skaičiavimas su duotomis kintamųjų reikšmėmis; 3) stačiakampio ir kvadrato plotas, raidiniai reiškiniai 

planimetrijoje; 4) trupmenos, veiksmai su trupmenomis, raidiniai reiškiniai. 

Pamokoje tema „Tautiniai raštai“ (1 var. 6 priedas) mokiniai pritaiko geometrijos žinias 

skaičiuodami plotą ir perimetrą realaus turinio uždaviniuose. 

Įgyvendinant projektą, įsigytos mokymo priemonės, kurios sužaidybina ugdymo procesą, 

palengvina jo organizavimą. 

Interaktyvoji lenta patyriminio mokymo(si) veiklose naudojama ugdymo proceso interaktyvumui, 

pateikiant mokiniams aktyvias užduotis iš „Eduka“ klasės arba sukurtas su „ActivInspire“ programa. 

Mokslinių skaičiuotuvų panaudojimas, kai visi mokiniai turi vienodus skaičiuotuvus, pagreitina darbą 

pamokoje, sutrumpina laiką, skiriamą aritmetiniams skaičiavimams ir kitoms funkcijoms atlikti. Mokiniai 

įgyja praktinius skaičiuotuvo panaudojimo įgūdžius, jaučiasi drąsesni ir labiau savimi pasitiki.  

Projekte dirbantys 2 matematikos mokytojai ir mokytojas-konsultantas sudaro galimybę ugdymo 

procesą organizuoti paskirsčius mokinius į mažesnio dydžio grupes pagal jų poreikį bei gebėjimus, 

skiriamas didesnis dėmesys kiekvienam mokiniui. Mokiniams didžiausią pagalbą teikia mokytojas-

konsultantas, kuris konsultuoja mokinius pagal jų poreikį individuliai. Mokiniai mielai šią pagalbą priima 

ir konsultuojasi individualiai ir grupelėmis. Papildoma konsultacija organizuojama per septintą pamoką.  

Patyriminio mokymo(si) veiklose mokiniai įgyja daugiau savarankiškumo, pasitikėjimo ir drąsos 

savarankiškai atliekant užduotis, tampa labiau motyvuoti, atsakingi už savo mokymąsi, stiprina bendravimo 

ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius. Mokiniai mokosi įsivertinti, planuoti savo laiką, skirtą 

mokymuisi. 

Nuolat stebima mokinių individuali pažanga: išanalizuoti projekte dalyvaujančių klasių mokinių 

2015 ir 2017 metų standartizuotų testų rezultatai, 2018 (gegužės, gruodžio mėn.) ir 2019 (balandžio mėn.) 

diagnostinių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo testų rezultatai; stebimas kiekvieno 

mėnesio matematikos pažymių vidurkis. Direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių pažangos stebėsenos 

komisija kiekvieną mėnesį aptaria apibendrintus mokinių pasiekimus. Pasikeitus vidurkiui (sumažėjus), 

ieškoma priežasčių, tariamasi su mokytojais ir mokiniu, kokia pagalba mokiniui reikalinga. Mokinių tėvai 

(rūpintojai), gimnazijos administracija kiekvieną mėnesį informuojama apie pasiektus mokinio mokymosi 

rezultatus, individualią pažangą. 

 

2 var. (Panevėžio r. Smilgių gimnazija) 
Rengiantis projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

įgyvendinimui su tėvais (rūpintojais) suderinta, kad II klasės mokiniai 2018–2019 m. m. per savaitę turės 

35 pamokas, t. y. dirbs maksimaliu krūviu. Direktoriaus įsakymu paskirta projekto įgyvendinimo komanda: 

gimnazijos direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos (dėstanti) mokytoja, informacinių 

technologijų mokytojas, klasės vadovė bei įdarbinta matematikos mokytoja-konsultantė. Prie projekto 

įgyvendinimo prisideda dailės mokytoja ir 2 technologijų mokytojai. Gilinant kompetencijas patyriminio 

mokymo(si) srityje, dalyvauta mokymuose Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje, stebėtos kolegų 

vedamos matematikos pamokos, bendradarbiauta kuriant patyriminio mokymo(si) pamokas.  

Sėkmingam projekto įgyvendinimui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. viena diena (trečiadienis) per savaitę 

skiriama tik matematikos ir integruotos patyriminės matematikos mokymui, todėl koreguojamas ugdymo 

planas: technologijų programai įgyvendinti II klasėje skiriama po dvi savaitines valandas I pusmetį, dailės 

programai įgyvendinti II klasėje – po dvi savaitines valandas II pusmetį, matematikos programai II klasėje 

pridedamos 3 papildomos savaitinės pamokos (2 patyriminės matematikos užsiėmimai ir 1 konsultacija) 

bei pridedama viena valanda neformaliojo vaikų švietimo būreliui „Eksperimentinė matematika“. 

Pakoregavus ugdymo planą, sudarytas dienos, skirtos matematikai, tvarkaraštis (2 var. 1 priedas). 
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Atnaujintos mokymosi aplinkos: įkurtas konsultacinis centras „Aktyviojoje klasėje“, kur galima 

pasinaudoti interaktyvia lenta bei planšetiniais kompiuteriais (dirba matematikos mokytoja-konsultantė), 

matematikos kabinetas aprūpintas išmaniosios lentos sistema, informatikos kabinetas – 3D spausdintuvu.  

Patyriminės matematikos užsiėmimuose mokiniai paskirstyti į tris grupes, su kiekviena grupe dirba 

skirtingi mokytojai. Grupės sudaromos pagal mokinių gebėjimų lygį, todėl kiekvienos grupės mokymosi 

tempas skirtingas. Kiekvieną savaitę grupę moko vis kitas mokytojas. Sudarytos mokinių grupės nedidelės, 

tad mokinys daugiau veiklos dalyvis, o ne stebėtojas. Organizuojamos veiklos metu mokytojas daugiau 

laiko skiria individualiam mokinių konsultavimui, pagalbai savarankiškai dirbantiems mokiniams, vyksta 

aktyvus bendradarbiavimas, mokymasis įsivertinti, reflektuoti. 

Patyriminio mokymo(si) užsiėmimai teminiai: „Važiuojame prie Baltijos jūros“, „Sodyboje“ (2 var. 

2 priedas), „Atostogos kaime“ (2 var. 3 priedas), „Gimtadienis“ (2 var. 4 priedas), „Dovanos“ (2 var.  

5 priedas), „Dirbame“ (2 var. 6 priedas), „Kepame pyragą“, „Šventės“, „Geometrija erdvėje“ (2 var.  

7 priedas), „Krepšinis“, „Futbolas“ ir pan. Užduotys sudarytos atsižvelgiant į mokinių grupės tobulintinas 

matematikos dalyko sritis. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje mokiniai įsivertina (2 var. 8 priedas), aptaria 

vykusią veiklą, individualias sėkmes, nesėkmes. Konsultacijose mokytojai dirba su mokiniais individualiai, 

prisitaikydami prie mokinių poreikių ir gebėjimų. Mokiniams sudaromos sąlygos lankytis konsultacijose – 

suderintas mokinių pavėžėjimo grafikas. Matematikos mokytoja-konsultantė dirba gimnazijoje įkurtame 

konsultacijų centre „Aktyviojoje klasėje“, todėl tiek patyriminio mokymo(si) užsiėmimų metu, tiek 

konsultacijose su mokiniais naudojamasi planšetiniais kompiuteriais ir interaktyviąja lenta. Tai labai 

palengvina informacijos paiešką, geometrijos ir kitų užduočių atlikimą. 

Patyriminio mokymo(si) savaitės tema integruojama į kitus mokomuosius dalykus: dailę, 

informacines technologijas, technologijas (2 var. 9 priedas). 

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną mėnesį: rengiamos apibendrinančios užduotys, 

diagnostiniai testai. Stebima asmeninė mokinių pažanga (2 var. 10 priedas). Apie tai kiekvieną mėnesį 

informuojami mokinių tėvai (rūpintojai) (2 var. 11 priedas). 

Eksperimentinės matematikos būrelyje mokiniai susipažįsta su 3D modeliavimu kompiuteriu ir  

3D spausdinimu. 3D modeliai daugiausia sudaromi iš erdvinių geometrinių figūrų: stačiakampių 

gretasienių, prizmių, piramidžių, ritinių, kūgių, rutulių. Mokomasi kurti modelius jungiant kelias 

pagrindines figūras, darant pjūvius, išpjovas. Modeliuodami mokiniai taiko erdvinių figūrų savybes, 

mokosi nustatyti jų matmenis, susipažįsta su kiekvienos figūros pagrindiniais matmenimis, nustato 

spausdinio koordinates. Ruošdami modelius spausdinti, mokosi atlikti modelių transformacijas: didinti ir 

mažinti. Kol kas modeliuoja tik suvenyrus: pakabukus, žetonus ir pan. (2 var. 12 priedas). Programa 

numato pagaminti erdvinių figūrų modelių matematikos pamokoms. 

 

3 var. (Panevėžio r. Ramygalos gimnazija) 
Panevėžio r. Ramygalos gimnazijoje mokėsi 352 mokiniai. II klasėse mokėsi 31 mokinys. Dirba  

3 matematikos mokytojai. Viena iš probleminių sričių – matematikos pasiekimai. Netenkina PUPP, VBE 

rezultatai. Projekte dalyvaujančių mokinių matematikos pasiekimai nėra aukšti: 8 klasėje NMPP surinktų 

taškų vidurkis 40,6 proc.; I klasėje diagnostinio testo metu – 48,1 proc. 

Labai svarbi projekto dalis – mokytojų kompetencija. Iš viso projekto veiklose dalyvavo  

8 mokytojai: 4 matematikos mokytojai, IT mokytoja, direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

vienos II klasės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja. Mokytojai dalyvavo mokymuose, stebėjo pamokas 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. Veiklas mokiniams organizavo, vedė trys matematikos 

mokytojai. Du mokytojai dirba gimnazijoje, o viena mokytoja įdarbinta mokytoja-konsultante tik projekto 

veikloms. 

Pradedant projekto veiklas, mokiniai ir jų tėvai (rūpintojai) buvo informuoti, kad bus keičiamas 

ugdymo planas. Su tėvais (rūpintojais) suderinta, kad II klasių mokiniai 2018–2019 m. m. dirbs maksimaliu 

krūviu – turės per savaitę 35 pamokas. Pagal koreguotą gimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo planą II 

klasių mokiniai turėjo 31 val. ugdymo plano dalykams ir 4 val. projekto veikloms. Matematikai buvo 

skirtos 4 val. pagal ugdymo planą ir 4 val. pagal projektą. Ugdymo plane numatytos valandos IT būreliui. 

Nuo 2018–2019 m. m. rugsėjo 1 d. II klasių mokiniams matematikos mokymui skirta viena diena – 

ketvirtadienis. Mokiniai 2 pamokas turėjo pagal ugdymo planą, 4 pamokas projekto veikloms, viena iš jų – 

konsultacijoms. Projekto veikloms sudarytos laikinosios grupės. 31 II klasių mokinys suskirstytas į grupes 

pagal jų gebėjimus ir pasiekimus. Mokytojai pasiskirstė veiklos sritis: „Lygtys, nelygybės. Funkcijos. 

Žodiniai uždaviniai“, „Geometrija“, „Skaičiai ir skaičiavimai. Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai“. Veiklos 
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planuojamos 9 pamokų ciklais: po tris pamokas kiekvienai sričiai. Mokinių grupės kas savaitę mokosi pas 

kitą mokytoją kitą matematikos sritį. Kas trys pamokas vyksta tarpiniai įsivertinimai, kas du mėnesiai – 

diagnostiniai testai. Kiekvienoms 9 pamokoms arba trims savaitėms buvo imama projekto tema, vienijanti 

visas matematikos dalyko sritis (3 var. 1 priedas, 3 var. 2 priedas, 3 var. 3 priedas, 3 var. 4 priedas, 3 var. 5 

priedas, 3 var. 6 priedas). 

 Tą dieną jie turėjo ir IT pamoką. 

 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

IIa 1. Istorija 
2. Anglų kalba 
3. Lietuvių kalba 
4. Geografija 
5. Chemija 
6. Kūno kultūra 
7. Matematika 

1. Anglų kalba 
2. Chemija 
3. Lietuvių kalba 
4. Lietuvių kalba 
5. Fizika 
6. Muzika 
7. Rusų kalba 

1. Lietuvių kalba 
2. Biologija 
3. Pilietiškumo pagrindai 
4. Anglų kalba 
5. Istorija 
6. Dailė 
7. Technologijos 

1. Matematika 
2. Matematika 
3. Matematika (pr.)  IT 
4. Matematika (pr.) 
5. Matematika (pr.) IT 
6. Matematika (pr.) IT 
7. Konsultacijos (pr.) 

1. Rusų kalba 
2. Lietuvių kalba 
3. Kūno kultūra 
4. Biologija 
5. Fizika 
6. Matematika 
7. Tikyba 

IIb 1. Istorija 
2. Anglų kalba 
3. Lietuvių kalba 
4. Geografija 
5. Chemija 
6. Kūno kultūra 
7. Matematika 

1. Muzika 
2. Anglų kalba 
3. Fizika 
4. Kūno kultūra 
5. Lietuvių kalba 
6. Chemija 
7. Tikyba 

1. Istorija 
2. Lietuvių kalba 
3. Lietuvių kalba 
4. Pilietiškumo pagrindai 
5. Anglų kalba 
6. Biologija 
7. Rusų kalba 

1. Matematika 
2. Matematika 
3. Matematika (pr.)  IT 
4. Matematika (pr.) 
5. Matematika (pr.) IT 
6. Matematika (pr.) IT 
7. Konsultacijos (pr.) 

1. Lietuvių kalba 
2. Biologija 
3. Fizika 
4. Technologijos 
5. Anglų kalba 
6. Matematika 
7. Kūno kultūra 

Keitėsi ir mokymosi aplinkos: matematikos kabinetai buvo aprūpinti naujomis priemonėmis 

(interaktyviosios lentos sistema, išmaniaisiais rašikliais). Įrengtas konsultacijų centras. Mokiniai daug 

dirbo medijų kabinetuose, kitose gimnazijos erdvėse. 

Kiekvieną mėnesį vyko refleksija. Mokytojai informuodavo klasių vadovus, tėvus (rūpintojus), 

administraciją, kaip sekasi mokiniams, kokia individuali mokinių pažanga. Informacija tėvams 

(rūpintojams) kiekvieną mėnesį buvo pateikiama per TAMO, buvo organizuojami tėvų (rūpintojų), 

mokinių, mokytojų susirinkimai. Informacija kaupiama mokinių aplankuose. Aplankus gali peržiūrėti tėvai 

(rūpintojai), klasių vadovai, administracija. 

Projekto sėkmės. Mažos grupės. Mokiniai noriai mokėsi grupėse, sudarytose pagal jų pasiekimus, 

pažangą. Jiems patiko, kad gali mokytis pas skirtingus mokytojus, atlikti įvairias užduotis. Mokytojų 

pasiskirstymas pagal skirtingas veiklas – didelė sėkmė. 

 

4 var. (Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija) 
Naujamiesčio gimnazijoje mokosi 170 mokinių. 10 (II) klasėje mokosi 13 mokinių. 60 proc. 

mokinių mokymosi pasiekimai patenkinamo lygmens. 

Pirmoji projekto vykdymo veikla – ugdymo proceso 10 (II) klasei planavimas. Mokslo metų 

pradžioje koreguojamas ugdymo planas. Dokumente susitarta dėl šių pakeitimų: 

10 (II) klasei viena diena per savaitę skiriama integruotam matematikos mokymui(si); 

Skiriama 1 val. neformaliojo vaikų švietimo programai „Interaktyvioji geometrija“; 

Matematikos mokytojai skelbia mėnesio temą, kurią kviečia dailės, technologijų ir kitus kolegas 

integruoti patyriminio mokymo(si) elementus į 10 (II) klasės mokomuosius dalykus; 

Trečiadieniai gimnazijoje skiriami matematikos dalyko programai mokyti. 

Rengiamas pamokų tvarkaraštis: 

Mokytojas Dalykas Trečiadienis 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mokytojas 
(gimnazijoje 

dirbantis 

matematikos 

mokytojas) 

Matematika 
(1 matematikos kabinetas) 

II 
(visa 

klasė) 

II 
(visa 

klasė) 

  II1 
(1 grupė) 
  

II1 
(1 grupė) 

II   

X Mokytojas Dailė 
(dailės kabinetas) 

    II         
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2 Mokytojas 
(gimnazijoje 

dirbantis 

matematikos 

mokytojas) 

Matematika 
(2 matematikos kabinetas) 

      II2 
(2 grupė) 

II2 
(1 grupė) 

II   

3 Mokytojas 
(projekte dirbantis 

matematikos 

mokytojas) 

Matematika 
(matematikos konsultacinis 

centras) 

      II3 
(3 grupė) 

II3 
(3 grupė) 

II   

X Mokytojas Technologijos 
(technologijų dirbtuvės) 

            II 

 

Patyriminės matematikos užsiėmimai trečiadieniais vyksta ne tik per matematikos pamokas, bet ir 

integruojant temas technologijų, dailės pamokose. Matematikos pamokose mokiniai paskirstomi į tris 

grupes, su kiekviena grupe dirba skirtingi mokytojai (2 gimnazijos matematikos mokytojai ir 1 projekto 

matematikos mokytojas). Grupės sudarytos pagal mokinių gebėjimų lygį. Kiekvieną savaitę grupę moko 

vis kitas mokytojas. Sudarytos mokinių laikinos grupės yra nedidelės, tad atsirado galimybė gauti savalaikę 

individualią pagalbą. Mokiniai turi galimybę po pamokų konsultuotis konsultaciniame centre. 

Organizuojamos veiklos metu mokytojas gali daugiau laiko skirti individualiam mokinių 

konsultavimui, pagalbai savarankiškai dirbantiems mokiniams, vyksta aktyvus bendradarbiavimas, 

mokymasis įsivertinti, reflektuoti. Šių užsiėmimų metu mokiniams teikiamos kūrybinės užduotys, 

skatinančios mokinio gyvenimo patirtį, turimas žinias, kompetencijas pritaikyti tikroviškose situacijose. 

Skiriamos užduotys-iššūkiai, pvz., suplanuoti šeimai (2 suaugę ir 2 vaikai) kelionę į Stokholmą per 

mokinių rudens atostogas. Visą informaciją mokiniai turi susirasti savarankiškai. Užduoties sprendimas 

skirtas pateiktoms sąlygoms išpildyti: kelionė turi būti pakankamai komfortiška ir nebrangi. Reikėjo 

pasidomėti, kiek panaši kelionė kainuotų agentūroje. Pasinaudoję surinktais duomenimis, mokiniai teikė 

išvadą, kokie privalumai ir kokie trūkumai yra vykstant į kelionę savarankiškai. Kartojant geometrinių 

figūrų plotų skaičiavimo temą pasiūlyta patraukliai suplanuoti nusipirktos kaimo sodybos namų aplinką  

(4 var. 1 priedas). Mokiniai dirbo turėdami sodybos planą ir šeimos narių pageidavimus. Pradedant darbą, 

su mokiniais aptarta, kur geriau sodinti sodą, daržą, statyti statinius ir pan. Pabaigę darbą mokiniai 

pasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti šeimos norus, su kokiais sunkumais susidūrė. Ši užduotis suteikė sąlygas 

mokiniams integruoti ir kitų dalykų pamokose įgytas žinias. Matematikos pamokų organizavimą perkėlus į 

kitas aplinkas, įdomiau ir smagiau buvo sprendžiami probleminiai klausimai ir užduotys. Visa tai 

motyvuoja mokinius mokytis ir nebijoti kūrybiškai ieškoti atsakymų pateiktose užduotyse (4 var. 2 priedas, 

4 var. 3 priedas, 4 var. 4 priedas, 4 var. 5 priedas, 4 var. 6 priedas). Po kiekvienos atliktos užduoties 

mokiniai įsivertina savo veiklą (4  var. 7 priedas). 

Pažangos stebėsena vykdoma nuosekliai. Mokiniai gali įsivertinti pamokos, mėnesio temos 

mokymosi rezultatus (4 var. 8 priedas, 4 var. 9 priedas). Kas mėnesį dalykų mokytojai, klasių vadovas 

informuoja tėvus (rūpintojus) teikdami mokinių įsivertinimus ir komentarus. Tėvai (rūpintojai) teikia 

grįžtamąjį ryšį. Mokslo metų pradžioje, po pirmo pusmečio ir antro pusmečio pabaigoje mokiniai įsivertina 

kompetencijų kitimą (4 var. 10 priedas). Tai leidžia mokiniams ir mokytojams kartu planuoti tolimesnius 

mokymo(si) žingsnius. Po diagnostinių testų mokiniai turi galimybę įsivertinti, planuoti konsultacijas, 

įvertinti pokytį ir pažangą (4 var. 11 priedas). 

Mokinių matematikos mokymąsi ir pamokų veiklų vizualizaciją pastiprina projekto lėšomis įsigyta 

interaktyvios lentos sprendimo įranga su galimybe transliuoti 3D turinį. Taip pat įsigytos grafinės 

planšetės, skirtos mokinių erdviniam mąstymui stiprinti ir kūrybinėms užduotims atlikti. 

Didžiausias projekto iššūkis mokytojams – tai patyriminių užduočių kūrimas. Tokių užduočių 

beveik nėra nei dalykinėje literatūroje, nei internete. 

Nelengvas uždavinys mokytojui – sukurti ugdytiniams aplinką, kuri leistų ir skatintų juos aktyviai 

mokytis. Matematikos mokytojų veiklą stiprina bendradarbiavimas su 10 (II) klasės mokinių klasės 

vadovu, dailės, technologijų mokytojais. 
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5 var. (Panevėžio r. Raguvos gimnazija)  
Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje įgyvendinamo projekto  „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“  tikslas  artėti prie geros, šiuolaikiškos mokyklos atsiradimo kaimo 

vietovėse, gerinant 10 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, nes gimnazijos ugdymosi 

rezultatų suvestinėje buvo fiksuojami gana žemi 10 klasių mokinių matematikos mokymosi rezultatai. 

Projekto esmė -  naujoviškas patyriminio mokymo(si) modelis, kuris taikomas organizuojant matematikos 

mokymą 10 klasėje. Minėtą modelį gimnazijoje kūrė ir įgyvendino projekto vykdymo komanda. 

Vykdant projektą buvo koreguojamas mokinių ugdymo planas (5 var. 1 priedas) ir projekte 

dalyvaujančių 10 klasės mokinių pamokų tvarkaraštis (5 var. 2 priedas). Nuo rugsėjo mėn. 10 klasės 

mokiniams antradienis buvo skirtas  tik matematikos mokymui. Su mokinais tą dieną pagal patyriminio 

mokymosi organizavimo principus  dirbo du matematikos ir vienas informacinių technologijų mokytojas. 

Mokiniai tą dieną atlieka jiems skirtas individualias dienos užduotis. Atliekant užduotis mokiniai jų 

atlikimo erdves ir laiką planuoja patys, prieš kreipdamiesi į mokytojus konsultantus pagalbos 

bendradarbiauja tarpusavyje, stengiasi problemas išspręsti drauge. Šalia nuoseklaus mokymo(si) 

mokiniams teikiamos individualios konsultacijos. 

Kiekvienas antradienio užsiėmimas  10 kl. mokiniams buvo pradedamas „Ryto ratu“ matematikos 

kabinete. Atliekamos „žadinimo“ ir „temperatūros matavimo“ užduotys ar pratimai (5 var. 3 priedas ir 5 

var. 4 priedas). Šį veikla buvo skirta žadinti mokinių dėmesį, stiprinti asmeninę jų atsakomybę, atskleisti 

grupės dvasios stiprinimo ir mokinių bendradarbiavimo skatinimo būdus. Viena pagrindinių sėkmingo 

mokymosi bendradarbiaujant sąlygų – kad mokiniai būtų pajėgūs vieni su kitais dirbti. Todėl sudarius 

grupes buvo reikalinga skirti pratimus grupių sutelkimui. Pastarieji suteikė grupės nariams galimybę 

užmegzti darbinius santykius ir pajusti glaudesnį tarpusavio ryšį. Mokiniai mokėsi „surinkti“ idėjas, 

argumentuoti ir išsakyti savo nuomonę porose, grupelėse bei individualiai. 

Pristatant dienos veiklas (temą, tikslą, uždavinius, apimtį, trukmę, vertinimą) mokiniai numatė savo 

lūkesčius ir juos surašė lentelėje (5 var. 5 priedas ir 5 var. 6 priedas). 

Užsiėmimų užduotys buvo parengtos remiantis seniausia edukacijos forma – patyriminiu mokymu. 

Patyriminis mokymas – tai naujos mokymo galimybės šiame projekte. Tai mokymasis veikloje. Mokiniai 

mokėsi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Patyriminės užduotys formavo suvokimą, kad tai, ką 

vaikai daro yra vertingiau nei tai, ką jie žino. Patyriminis mokymas akcentavo ne žinias, o patirtį. Kuo 

daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Mokytojai sudarė mokiniams konkrečios situacijos sąlygas ir pateikė 

užduočių̨ planą̨, kurį reikėjo įgyvendinti situacijos metu. Mokiniai, savo ruožtu, tvarkėsi su užduotimi, 

ieškojo įvairių sprendimo būdų. Rezultatų aptariamo metu buvo analizuojamos stipriosios ir silpnosios 

veiklos vietos, klaidos. Bendrai ieškoma sprendimų, kaip išvengti panašių̨ klaidų ateityje. Skatintas vaikų 

kūrybingumas, nuomonės išsakymas, argumentavimas, motyvacijos išlaikymas. Įsiklausoma į kiekvieno 

vaiko sugebėjimus ir poreikius. Patirtiniame mokyme naudojome teminius užsiėmimus. „Krepšinis ir 

Microbite sporte“ (5 var. 10 priedas), „Procentai“ (5 var. 11 priedas), „Parduotuvėje“ (5 var. 12 priedas), 

„Matematikos stotelės“ (5 var. 13 priedas), „Miestelio aikštės revizija“ (5 var. 14 priedas), „Kaziuko 

mugėje“ (5 var. 15 priedas). Suburdami smalsiausius mokytojus ir IIg klasės mokinius į patyriminio 

mokymo projekto užsiėmimus, kvietėme UAB „Binarus“ atstovą. Įsitikinome patys, kad trimačiai 

spausdintuvai gali atspausdinti beveik bet ką. Naudodamiesi specialiomis 3D programomis kūrėme daikto 

ar detalės trimatį modelį. Mums pavyko atspausdinti išgraviruotą keturkampę plytelę ir žodį Raguva. 

Tikimės, kad mokydamiesi žingsnelis po žingsnelio ateityje kursime sudėtingesnius projektus. 

Susipažinę su užduotimis, mokiniai susiskirstė  į mokymosi grupes pagal pasiekimų lygius, patys 

pasirinko tinkamą ir patogią užduočiai atlikti aplinką. Bendradarbiauta grupėse, teikta pagalbą draugui, 

konsultuotasi, atlikti tarpiniai įsivertinimus.  

Atlikus užduotis, skaičiuoti surinkti balai, kurie vėliau konvertuoti į pažymį. Pildytos įsivertinimo ir 

refleksijos lenteles, užrašant savo sėkmes ir problemas (5 var. 5 priedas ir 5 var. 6 priedas). Patirtinio 

mokymosi refleksijų metu kylantys iššūkiai aiškiau atskleidė mokinių mąstymą, elgesį, gebėjimą valdyti 

emocijas, priimti sprendimus, skatino moksleivius kritiškai mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų bei ugdyti 

bendravimo įgūdžius. Susidurdami su probleminėmis situacijomis ir įveikdamas jas, mokiniai kaupė 

gyvenimo problemų sprendimo patirtį.  

Mėnesio pabaigoje mokiniai siuntė pasiekimų įsivertinimo ataskaitas tėvams (5 var. 8 priedas ir 5 

var. 9 priedas) ir gimnazijos administracijai. 

Pasibaigus pusmečiui buvo pildomos pusmečio įsivertinimo lentelės (5 var. 7 priedas) ir išsikelti 

mokymosi uždaviniai kitam pusmečiui. 
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8. Rezultatai, sklaida 

 

Išanalizuoti patyriminio mokymo(si) pagrindiniai principai ir priimti bendri sutarimai dėl 

patyriminio mokymo(si) taikymo būdų bei mokytojų profesinio tobulėjimo krypčių. 

 Pasirinktas patyriminio matematikos mokymo(si) modelio įgyvendinimo būdas, kuris ir pritaikytas 

ugdymo procese. 

Mokinių pažanga matuojama kas mėnesį, pateikiant ataskaitą mokiniams, tėvams (rūpintojams) ir 

mokyklų vadovams. Mokytojai skiria laiko kartu su mokiniais apmąstyti panašias situacijas, kuriose gali 

praversti šios patirties metu įgytos žinios ir įgūdžiai. Pasiekimus kas mėnesį įvertina koordinatoriai. 

Projekto įgyvendinimo pabaigoje galutinis vertinimas atliktas pagal mokinių 10 klasių vertinimo rezultatus. 

Įgyvendindama patyriminio mokymo(si) modelį mokykla aprašė sėkmingiausius ugdomosios 

veiklos aspektus ir patirtis, kurios pateikiamos leidžiamuose naujienlaikraščiuose, konferencijose. Savo 

patirtimi mokytojai dalijasi tarpusavyje skleisdami gerąją patirtį. 

 

9. Rekomendacijos 

 

Perskirstyti klases į laikinąsias grupes pagal gebėjimus ir pasiekimus.  

Grupėse turėtų būti 10–12 mokinių.  

Sudaryti galimybes dirbti su mokiniais ne vienam, o dviem, trims mokytojams.  

Skirti matematikos mokymui vieną dieną. Tai leidžia įvairinti veiklas, vykdyti projektus, mokyti 

vaikus planuoti laiką. Svarbu aprūpinti priemonėmis.  

Konsultanto funkcijas gali atlikti gimnazijoje dirbantys matematikos mokytojai. 

Modelio vykdymo komandoje nusistatyti aiškius susitarimus ir funkcijų bei atsakomybių 

pasiskirstymą. 

 

10. Diagnostiniai testai ir priedai 

 

 


