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2015–2016  MOKSLO METŲ PRADŢIOS KONFERENCIJOS  

„MOKYKLOS SĖKMĖ – MOKINIO SĖKMĖ“ 

P R O G R A M A 

Dalyviai: 

Švietimo įstaigų direktoriai, pavaduotojai, mokyklų tarybų atstovai (tėvai), rajoninių metodinių 

būrelių pirmininkai, profesinių sąjungų, rajono Švietimo tarybos atstovai, mokinių parlamento 

atstovai, seniūnai, Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto nariai, LR Seimo 

atstovai bei kiti svečiai. 

Laikas ir vieta: 

2015 m. rugpjūčio 28 d., Panevėţio r. savivaldybės didţioji salė 

(Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) 

 

I dalis  

10.00–11.40 Plenarinis posėdis 

Įţanga 

Dembavos lopšelio darželio „Smalsutis“ vaikučių  pasveikinimas.  

Pasakotoja Gabrielė Kulikauskaitė. 

Povilas Ţagunis savivaldybės meras. 

Svečių pasisakymai: 

Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas („Švietimo prioritetai 

2015–2016 m. m.“). 

Dr. Rita Dukynaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo 

pavaduotoja  („Kas yra svarbu siekiant mokyklos ir mokinio sėkmės pagal tarptautinių tyrimų 

išvadas ?“). 

II dalis  

11.55–12.35  „Diskusijų kavinė“ 

Grupėse aptariami svarbiausieji veiklos žingsniai, numatomos kliūtys ir pavojai, įgyvendinant 

planuojamus prioritetus 2015–2016 m. m. – siekiant mokinio ir mokyklos sėkmės. 

III dalis  

12.35–13.00 Konferencijos apibendrinimas ir refleksija 

IV dalis 14.00–15.30  Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas Švietimo centre 

(Beržų g. 50, Panevėžys). 

14.00–16.30  Konsultacijos su savivaldybės administracijos specialistais.  

 

 



 

 

 

 

 

Kartą viena klajoklių gentis rengėsi miegoti. Staiga viskas aplinkui nušvito ir pasigirdo 

balsas:  

 – Prisirinkite tiek akmenukų, kiek pajėgsite panešti. Įsidėkite juos į savo krepšius. Keliaukite 

visą dieną tol, kol sutems, ir jus aplankys džiaugsmas, o kartu ir liūdesys.  

Klajokliai buvo labai nepatenkinti. Jie tikėjosi išgirsti stebuklingus žodžius, kurie padėtų kurti 

žmonių gerovę, suteiktų sveikatos ir leistų pasiekti gyvenimo tikslą. Ir štai vietoje to jie turi vykdyti, 

jų manymu, visiškai betikslę užduotį.  

Neįprasta, ryški šviesa vis dėlto privertė žmones įsidėti po keletą akmenukų į savo krepšius. 

Kai  vakare klajokliai sustojo pailsėti ir atidarė savo krepšius, jie didžiai nustebo, nes vietoje 

akmenukų rado deimantus. Deimantais jie labai džiaugėsi, tačiau kartu liūdėjo, nes nepaklausė 

balso iš aukštybių ir neprisirinko daugiau akmenukų kaip buvo liepta... 

 

Mielieji, ši legenda apie mus visus. Kartais neprisimename išmoktų matematikos formulių ar 

rašybos taisyklių, tačiau prisiminimai apie Auklėtoją ir Mokytoją mus lydi visą likusį gyvenimą. 

Darželis ir mokykla – ne tik žinios, tai namai, kuriuose užtenka vietos kiekvieno vaiko, mokinio  

lūkesčiams ir svajonėms. Besimokydami mokykloje mes pamilstame Lietuvą, jos istoriją ir 

tradicijas, nuostabią mūsų šalies gamtą, dainas, legendas ir pasakas. Ačiū jums už meilę ir rūpestį, 

už išminties ir žinių dalijimąsi su mūsų vaikais. 

Nuoširdžiai sveikinu visus su Rugsėjo 1-ąja! Šventės dieną linkiu daug nuoširdžių šypsenų ir 

džiaugsmingų akimirkų, o kasdienybėje – sveikatos, dvasios stiprybės ir neišsenkančio kūrybinio 

įkvėpimo.  

 

Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 „Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas“,  

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė  

 

 Kas  svarbu  siekiant  mokyklos ir mokinio sėkmės: tarptautinių tyrimų  išvados“,  

Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Rita 

Dukynaitė 

 

 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  

2015–2016 mokslo metų veiklos prioritetai 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus 

 

 

 Erazmus+ projekto „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas: kompetencijų įgijimas ir ugdymas“ , 

gerosios patirties sklaida, Vaida Šiaučiūnė, Velžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja 
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„Diskusijų kavinė“ 

Dabartinė situacija / Problemos / Lūkesčiai  / Ką ir kaip turėtume padaryti? 

PRIORITETAS – Mokymo (si) kokybė: mokinių mokymosi pasiekimai 

Dabartinė situacija 

Kokia patirtimi norėtumėte pasidalinti? 

 Vaikų vertinimo ir įsivertinimo sistema. Standartizuotų testų analizė ir rezultatų 

panaudojimas ugdymo kokybei 

 Programų atnaujinimas (ikimokyklinis ugdymas) 

 Individualios mokinio pažangos pamatavimas pamokoje (Dembavos progimnazija) 

 Mokymasis srautais (Velžio gimnazija) 

 Tėvų švietimo studija (Raguvos gimnazija) 

 Dalykų integracija (Raguvos gimnazija) 

  Nuosekli pagalba mokantis (spec. ugdymo poreikių mokiniams), edukacinių aplinkų 

kūrimas (Naujamiesčio vidurinė mokykla) 

 Mokymosi pagalba pritaikant aplinkas (Trišalės sutartys)  

 Pamokos vadyba 

 Planavimas iš vaiko perspektyvos 

 Glaudus pedagogų bendradarbiavimas 

Problemos 

Su kokiais sunkumai susiduriate Švietimo skyriuje, Švietimo centre, PPT, mokykloje? 

 Mokykloje ir rajone pamokų metu organizuojami renginiai  

 Finansavimas rengiant gabius – aukštesnių gebėjimų mokinius 

 PPT nuima individualizuotas programas tiems, kuriems jų labai reikia 

 ŠC trūksta praktinių seminarų, o ne teorinių 

 PPT specialistai vertina vaikus tarnyboje, efektyviau, patogiau būtų, kad specialistų 

komanda atvyktų į įstaigas  

 Specialistų stoka (soc. pedagogų, psichologų, logopedų, visuomenės, sveikatos specialistų) 

 Tėvų indėlio stoka padedant mokiniams mokytis 

 Mokykloje neaktyvūs tėvai (nedalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje, nesidomi vaiko 

pasiekimais ir problemomis). 

 Mokinių mokymosi motyvacijos stoka 

 Užduočių, ugdančių aukštesniuosius mokinių gebėjimus, parengimas 

 Mokytojų kūrybiškumo stoka taikant aktyvius metodus 

 Daug specialiųjų poreikių mokinių  

 Neefektyvus darbas su  skirtingų poreikių turinčiais vaikais vienoje klasėje 

 Didelis vaikų skaičius grupėse 

 Nepedagoginių darbuotojų kvalifikacija (auklėtojų padėjėjų, virėjų) 

 

 



Lūkesčiai 

Kokį rezultatą laikytumėte problemos sprendimu? 

 Pagerėja mokinių pažangumas ir lankomumas atliekant kasmetinį veikos įsivertinimą 

 Ugdymosi poreikių tenkinimas – ugdymo individualizavimas 

 Mokytojai išmoks rengti užduotis, ugdančius aukštesniuosius mokymosi gebėjimus  

 Mokinių noras būti mokykloje 

 Glaudesnis mokinių, mokytojų ir tėvų ryšys  

 Daugiau specialistų (švietimo pagalbos įstaigose) 

 Komandinis tarpinstitucinis dialogas: Švietimo skyrius – ŠC – PPT  – Mokykla 

Kaip sužinosite, kad pasiektas norimas rezultatas?  

 Diagnostinių testų, standartizuotų testų, PUP ir egzaminų rezultatai 

 Gamtamokslio, matematinio raštingumo, skaitymo rezultatų pagerėjimas bent 30% 

 Ugdymo proceso planavimas iš vaiko perspektyvos 

 Laiko patikrintas grįžtamasis ryšys 

Ką ir kaip turėtume padaryti? 

Rajono savivaldybė 

 Įsteigti psichologo, socialinio pedagogo etatus 

 Įkurti olimpiadų centrą (pvz. Katinų mokykloje) 

 Rajoninius sporto renginius, olimpiadas, konkursus organizuoti po pamokų, mokinių 

atostogų metu, šeštadieniais 

Švietimo centras 

 Organizuoti mokymus, seminarus, gerosios patirties sklaidą 

 Pagal galimybes organizuoti mokytojų švietimą mokinių atostogų metu 

 Didinti praktinių seminarų skaičių 

 Organizuoti seminarus mokytojams, skirtus aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui 

Pedagoginė psichologinė tarnyba 

 Organizuoti mokytojams mokymus apie mokymosi gebėjimus 

 Organizuoti mokymus tėvams apie pozityvią tėvystę 

 Vertinti vaikus įstaigose 

Mokykla 

 Įtraukti tėvus į ugdymo procesą 

 Bendradarbiauti su šeimomis 

 Organizuoti papildomas konsultacijas mokiniams 

 Produktyviau bendradarbiauti su kolegomis, inicijuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą  

 Keisti pedagogo požiūrį į ugdymo naujoves 



 

PRIORITETAS – Neformalusis suaugusiųjų ir neformalusis vaikų švietimas 

Dabartinė situacija 

Kokia patirtimi norėtumėte pasidalinti? 

 Pakankamas neformaliojo ugdymo finansavimas Panevėžio rajone  

 Savivaldybės dėmesys, gera materialinė baze 

 Neformaliojo vaikų švietimo programų integravimas 

 Aktyvi sportinė veikla mokyklose 

 Mokinių poreikių tyrimas dėl neformaliojo vaikų švietimo pasirinkimo 

 Ramygalos gimnazijoje vykstančios psichologo paskaitos tėvams 

 Krekenavos gimnazijoje  „Tėvų forumas“ (dalyviai –  mokytojai, tėvai) 

 Tėvų įtraukimas į mokinių profesinį švietimą 

 Suaugusiųjų pritraukimas per neformaliojo ugdymo projektus 

 Vasaros poilsio stovyklų sistema 

 Kultūrinių pažintinių dienų organizavimu 

Problemos 

Su kokiais sunkumai susiduriate Švietimo skyriuje, Švietimo centre, PPT, mokykloje? 

 Nevienodos sąlygos,  kurias lemia nevienodas geografinis išsidėstymas 

 Neformaliojo vaikų švietimo būrelių pasiūla (įvairovė) 

 Neformaliojo vaikų švietimo vadovų trūkumas 

 Netradicinių būrelių vadovų stoka (dėl atstumų) 

 Mokyklos nutolusios nuo rajono centro. Būrelių vadovai negali atvykti 

 Nesudarant tinkamų sąlygų rajone, dauguma mokinių renkasi miesto mokyklas 

 Transporto ir finansavimo problemos (mokinių pavėžėjimui nėra lėšų,  reikia didesnio 

autobuso; atsirastų galimybė daugiau mokinių įtraukti į neformalųjį švietimą) 

 Transporto problemos (ne visi mokiniai gauna pavėžėjimo paslaugą) 

 Vaikų  vežiojimas, reikia anksti vaikus išvežti 

 Mažose mokyklose nedaug mokinių, nesusidaro reikiamas mokinių skaičius būreliuose 

 Neformaliajam ugdymui reikalingi didesni laiko ir kūrybiniai ištekliai 

 Didesnis finansavimas vaikų vasaros poilsio stovykloms  

 Didesnis finansavimas ikimokyklinio ugdymo neformaliajam švietimui 

 Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščių sudarymas (būrelių valandų išdėstymas ) 

 

 

 

 

 



Lūkesčiai 

Kokį rezultatą laikytumėte problemos sprendimu? 

 Visi mokiniai lankys nors po vieną neformaliojo švietimo būrelį 

 Bus galima sudaryti mokinių neformaliojo švietimo tvarkaraščius pagal mokinių poreikius 

 Pagerės mokinių rezultatai 

 Ugdomas mokinių pasitikėjimas savimi, vykdoma prevencija, mokėjimo mokytis ir 

turiningo laisvalaikio praleidimo kompetencija 

Kaip sužinosite, kad pasiektas norimas rezultatas?  

 Vaikai bus užimti po pamokų ir atostogų metu 

 Padaugės mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo būreliuose 

 Pozityvūs atsiliepimai, įvertinimai 

 Vaikų įspūdžiai 

 Mokiniai galės išreikšti save 

 Glaudus mokyklos ir bendruomenės ryšys 

 Tolimesnio mokinio gyvenimo pasirinkimo tyrimas. Tinkamas mokinių profesinio 

orientavimo rezultatas 

 Mažėjantis nusikalstamumas 

Ką ir kaip turėtume padaryti? 

Panevėţio rajono savivaldybė 

 Numatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimą 

 Daugiau lėšų skirti neformaliajam vaikų švietimui. Išspręsti pavėžėjimo problemas 

 Apmokėti kelionės išlaidas būrelių vadovams 

 Remti retų sporto šakų trenerius 

 Įsteigti menų mokyklą rajone 

Švietimo centras 

 Padėti mokykloms ir darželiams organizuoti tėvų švietimą 

 Organizuoti tėvų mokymus mokyklose, seniūnijose 

 Parengti programas, skirtas suaugusiųjų švietimui  

Pedagoginė psichologinė tarnyba 

 Dalintis specialistais, parengti programas ir specialistus suaugusiųjų švietimui 

 Vesti nemokamus tėvų mokymus mokyklose, seniūnijose 

 Organizuoti psichologų paskaitas darželiuose 

Mokykla 

 Rengti tokias neformaliojo ugdymo programas, kurios būtų patrauklios mokiniams 

 Siūlyti neformaliojo švietimo būrelių įvairovę 



  

 


