
 

 

Panevėžio rajono švietimo centras 
 

Projektas „Panevėžio rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

NAUJIENLAIKRAŠTIS  

Panevėžio rajono savivaldybės tikslas – gerinti 
mokinių ugdymo kokybę, sukurti tinkamus ugdymui 
būtinus materialinius išteklius ir mažinti socialinę 
atskirtį kaimo vietovėse. Šiuo projektu siekiama 
artėti prie geros, šiuolaikiškos mokyklos kaimo 
vietovėse. Projektu siekiama pagerinti 10 (II) klasių 
mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, nes 
projekte dalyvaujančios mokyklos susiduria su 
žemais 10 (II) klasių mokinių matematikos 
mokymosi rezultatais. Projektas „Panevėžio rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų veikos tobulinimas“ 
įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, 
finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekto 
idėja tiesiogiai prisideda prie Geros mokyklos 
koncepcijos nuostatų įgyvendinimo penkiose 
Panevėžio rajono savivaldybės mokyklose. 
Projekto partneriai – Ramygalos gimnazija, Raguvos 
gimnazija, Naujamiesčio gimnazija, Smilgių 
gimnazija, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija 
bei konsultuojanti mokykla Panevėžio Juozo 
Balčikonio gimnazija. 
Didelę patirtį taikant inovatyvius ugdymo metodus 
turintys Juozo Balčikonio gimnazijos specialistai 
Panevėžio rajono savivaldybės mokytojams ir 
projekto koordinatoriams rengė konsultacijas, atviras 
pamokas, darbinius susitikimus, patyriminius 
mokymus. 
Panevėžio rajono savivaldybės gimnazijose įdarbinti 
konsultantai-ekspertai individualiai konsultuoja 
kiekvienos mokyklos darbuotojus, pataria, kokias 
taikyti ugdymo kokybę gerinančias priemones, kas 
galėtų skatinti mokinių individualią pažangą. 
Mokytojai, padedami konsultantų-ekspertų, kuria 
naują patyriminio mokymosi modelį. 
Gimnazijose įgyvendinant projektą dirba po du 
matematikos ar informacinių technologijų 
mokytojus bei po vieną papildomą specialistą. 
Specialistai dirba su mokiniais klasėse ir individualiai 
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gimnazijose įkurtuose konsultacijų centruose. 
Pakoregavus mokinių ugdymo planą ir projekte 
dalyvaujančių klasių pamokų tvarkaraštį, viena diena 
per savaitę yra skirta tik matematikos arba 
integruotam matematikos mokymui. 
Kiekvieną mėnesį vyksta mokinių pasiekimų 
vertinimas. Projekto pabaigoje bus įvertinti mokinių 
10 (II) klasės pasiekimų rezultatai atsižvelgiant į 
kiekvieno individualias išgales, siekiant nuolatinės 
pažangos mokiniui tinkamiausiu būdu ir tempu. Šis 
projektas leis pritaikyti naują patirtį, kuria bus 
siekiama veiksmingų pokyčių organizuojant ir 
tobulinant ugdymą Panevėžio rajono savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklose ir siekiant geresnių 
mokinių mokymo(si) pasiekimų. 

2019 m. balandis 
Leidinys Nr. 1  

 

Projekto vadovė Diana Žukauskienė 

Ramygalos gimnazijos projekto koordinatorė Regina Petrulytė 
 

Projekto veiklos Ramygalos 
gimnazijoje 

Veiklos pradėtos 2017–2018 m. m. Su projektu 
supažindinti mokiniai, jų tėvai (rūpintojai). Su tėvais 
(rūpintojais) suderinta, kad 10 (II) klasių mokiniai 
2018–2019 m. m. dirbs maksimaliu krūviu – turės per 
savaitę 35 pamokas. Pakoreguotas gimnazijos ugdymo 
planas. 
Projekte užimti trys matematikos mokytojai: 
matematikos vyresnioji mokytoja Ina Babaitienė, 
matematikos mokytojas metodininkas Vilius Grockis 
ir matematikos vyresnioji mokytoja Margarita 
Žižiūnienė. Du mokytojai dirba mūsų gimnazijoje, o 
Margarita Žižiūnienė įdarbinta mokytoja-konsultante 
projekto veikloms. Pagrindinė jos darbovietė Kėdainių 
r. Truskavos pagrindinė mokykla. 
Projekto veikloms gimnazijoje įsteigtas konsultacijų 
centras.  



 

Nuo 2018–2019 m. m. rugsėjo 1 d. 10 (II) klasių 
mokiniams matematikos mokymui skirta viena diena – 
ketvirtadienis. Mokiniai turi dvi matematikos pamokas 
pagal ugdymo planą, 3 pamokas projekto veikloms, 1 
pamoką konsultacijoms. Tą dieną jie turi ir IT pamoką.  
Projekto veikloms 10 (II) klasių mokiniai suskirstyti į 
tris grupes pagal jų gebėjimus ir pasiekimus.  
Mokytojai pasiskirstė veiklos sritis: I. Babaitienė – 
„Lygtys, nelygybės. Funkcijos. Žodiniai uždaviniai“, V. 
Grockis – „Geometrija“, M. Žižiūnienė – „Skaičiai ir 
skaičiavimai. Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai“. 
Veiklos planuojamos 9 pamokų ciklais: po tris 
pamokas kiekvienai sričiai. Mokinių grupės kas savaitę 
mokosi pas kitą mokytoją kitas matematikos sritis. Kas 
tris pamokas vyksta tarpiniai įsivertinimai, kas du 
mėnesiai – diagnostiniai testai. Kiekvienoms 9 
pamokoms arba trims savaitėms einama projekto tema, 
vienijanti visas matematikos dalyko sritis. Jau vyko 
patyriminis mokymas šiomis temomis: „Lietuva, 
Latvija, Estija – 100“, „Ruduo“, „Dovanos“, „Į pasakų 
pasaulį“. 
Veiklos projektų temoms buvo planuojamos ir 
vykdomos taip, kad mokiniai gilintųsi į įvairias 
matematikos veiklas. Štai taip atrodė jau įvykdyti 4 
projektai ir matematikos sričių veiklos. 
Projekto „Lietuva, Latvija, Estija – 100“ metu 
mokytoja I. Babaitienė vadovavo mokinių veiklai 
„Tiesinės lygtys“, V. Grockis – „Geometrinių figūrų 
modeliai, plotai“, M. Žižiūnienė – „Mato vienetai, 
standartinė skaičiaus išraiška, apvalinimas“.  
Projekto „Ruduo...“ metu veiklas „Kvadratinės lygtys“ 
vykdė mokytoja I. Babaitienė, „Laipsnių ir šaknų 
savybės“ – mokytoja M.  Žižiūnienė, „Erdvinių kūnų 
tūriai, talpos“ – mokytojas V. Grockis. 
Projekto „Į pasakų pasaulį...“ veikloms „Reiškinių 
prastinimas, greitos daugybos formulės“ vadovavo M. 
Žižiūnienė, „Lygčių sistemos“ – I. Babaitienė, 
„Geometrinio turinio uždaviniai pasakose“ – V. 
Grockis. 
Projekto „Dovanos“ metu mokiniai, vadovaujami 
mokytojos M. Žižiūnienės, gilinosi į procentus, su 
mokytoja I. Babaitiene ieškojo, sudarė ir sprendė 
tiesines nelygybes, vadovaujami mokytojo 
V. Grockio matavo ir skaičiavo erdvinių figūrų 
paviršiaus plotus. 
Veiklos trijų pamokų cikluose buvo labai įvairios. 
Kiekvienas mokytojas ieškojo metodų ir veiklos formų 
patyriminiam mokymui(si). Todėl norime pristatyti 
visų mokytojų trijų pamokų ciklo veiklų pavyzdžius. 

Mokytoja I. Babaitienė. Tema „Dovanos“. 
Veiklos sritis „Tiesinės nelygybės“. 

Informaciniai šaltiniai: vaizdo pamokos.lt, 
matematika.lt, „Eduka“ klasė, 8 kl. vadovėlis. 
Mokymo priemonės: kompiuteris, interaktyvi lenta, 
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pavadinimas 
skaičiuokliai. 

Pirma pamoka vyko medijų kabinete. Pamokos 
pradžioje pristatyta projekto idėja. Mokiniai internete 
susirado informaciją, atliko skaičiavimus, apibendrino, 
kaip sekėsi.  
Antra pamoka vyko jau matematikos kabinete. 
Pateikiamos papildomos užduotys, skirtos tiesinių 
nelygybių įtvirtinimui. Mokiniai dirba savarankiškai, 
atlieka užduotis prie interaktyvios lentos.  
Kitą pamoką mokiniai atliko individualias jiems skirtas 
užduotis vertinimui. Mokiniai pamokos pabaigoje 
įsivertino įgytas dalykines bei bendrąsias kompetencijas.  

Mokytojas V. Grockis. Tema „Lietuva, Latvija, 
Estija – 100“.  
Veiklos sritis „Geometrinių figūrų modeliai, 
plotai“. 
Mokymo priemonės: kompiuteris, skaičiuokliai, 
popierius, žirklės, klijai. 

Pirmos pamokos metu mokiniai prisiminė šių šalių 
istoriją, geografinę padėtį, gyventojų skaičių ir 
pagrindinius objektus, kurie reprezentuoja tas šalis. 
Mokiniai, pasiskirstę į tris grupes, išsitraukė šalį, kurią tą 
dieną nagrinės. Pirmiausia pagal pateiktus Baltijos šalių 
žemėlapius, braižydami pagrindines plokštumos figūras 
(trikampius, stačiakampius, trapecijas), turėjo 
apskaičiuoti pasirinktos šalies plotą ir jį palyginti su 
realiu tos šalies plotu. Apskaičiuoti gautą paklaidą.  
Antros pamokos metu, prisiminę, kaip atrodo erdviniai 
kūnai, mokiniai internete surado po vieną kiekvienos 
šalies objektą ir, naudodamiesi erdvinių kūnų 
išklotinėmis, pagamino jį iš popieriaus. Mokiniai gamino 
Gedimino pilies, Trakų pilies, Ventės rago švyturio, 
Jūrmalos apžvalgos bokšto, Talino bei Tartu senamiesčių 
pastatų maketus.  
Trečios pamokos metu gautus modelius mokiniai 
pristatė visai klasei. Mokiniai įsivertino įgytas dalykines 
bei bendrąsias kompetencijas. 

Mokytoja M. Žižiūnienė. Tema „Į pasakų 
pasaulį...“  
Veiklos sritis „Reiškinių prastinimas, greitos 

daugybos formulės“  
Mokymo priemonės: lego kaladėlės, kompiuteris, 

projektorius, skaičiuokliai. 
Pamokos organizuojamos konsultacijų centre. Per 
pirmą pamoką mokiniai susirado internete informaciją 
apie raidinių reiškinių sudarymą ir užrašymą, susiskirstė 
grupėmis ir iš lego kaladėlių konstravo pasakų namelį. Jo 
detales užrašė raidiniu reiškiniu pagal spalvas ir dydį. 
Atrado dėsningumą, kad raidinių reiškinių koeficientų 
sumos yra lygios.  

 



 

Per antrą pamoką sprendė uždavinius su reiškinių 
pertvarkiais bei taikant greitos daugybos formules. 
Trečia pamoka buvo skirta atsiskaitymo užduotims 
atlikti, dalykinių žinių bei bendrųjų kompetencijų 
įsivertinimui ir refleksijai.  
Projekto veiklos įdomios ir prasmingos. Mokiniai 
įvertino, kad jiems patinka matematikos dienos. Po 
penkių matematikos pamokų jie noriai ateina ir į 
individualias konsultacijas. Tėvai (rūpintojai), klasių 
vadovai, mokytojai, gimnazijos administracija 
džiaugiasi, kad jau pastebimi ir teigiami individualios 
mokinių pažangos pokyčiai. Tikimės, kad rezultatai ir 
toliau gerės. Linkime savo mokiniams sėkmės atliekant 
matematikos žinių patikrinimo testą ir gerų PUPP 
rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos Raguvos gimnazijoje 
 

Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje įgyvendinamo 
projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“ tikslas  artėti prie 
geros, šiuolaikiškos mokyklos atsiradimo kaimo 
vietovėse, gerinant 10 (II) klasių mokinių 
matematikos mokymosi pasiekimus, nes gimnazijos 
ugdymosi rezultatų suvestinėje fiksuojami gana žemi 
10 (II) klasių mokinių matematikos mokymosi 
rezultatai. Projekto esmė – naujoviškas patyriminio 
mokymo(si) modelis, kuris taikomas organizuojant 
matematikos mokymą 10 (II) klasėje. Modelį 
gimnazijoje kūrė ir įgyvendina projekto vykdymo 
komanda. 
Vykdant projektą buvo koreguojamas mokinių 
ugdymo planas ir projekte dalyvaujančių 10 (II) 
klasės mokinių pamokų tvarkaraštis. Nuo rugsėjo 
mėn. 10 (II) klasės mokiniams antradienis yra skirtas 
tik matematikos mokymui. Su mokiniais tą dieną 
pagal patyriminio mokymosi organizavimo 
principus dirba du matematikos ir vienas 
informacinių technologijų mokytojas. Mokiniai tą 
dieną atlieka jiems skirtas individualias dienos 
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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. 
Konsultacijas dėl veiklos organizavimo ir tobulinimo 
dirbantiems mokyklose mokytojams teikė projekte 
konsultuojančios Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazijos specialistai ir konsultantai-ekspertai, 
turintys didelę patirtį mokyklų veiklos tobulinimo 
srityse. Konsultantai-ekspertai gimnazijos projekto 
komandą konsultuoja priemonių, gerinančių ugdymo 
kokybę, galimybių, skatinančių mokinių individualią 
pažangą, gebėjimų mokytis, skatinančių dirbti 
savarankiškai, klausimais, taip pat projekto komandai 
padeda analizuoti projekto įgyvendinimo situaciją, 
problemas, teikia konsultacijas, siūlo problemų 
sprendimo būdus ir vertina parengtas ir naudojamas 
mokymo priemones.  
Šiame projekte suplanuotas pasiekimų gerinimo būdas 
buvo pasirinktas, nes moksliniais tyrimais  

 

Projekto veiklos Ramygalos gimnazijoje 

Raguvos gimnazijos projekto koordinatorė Asta Sakalauskienė 
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įrodyta, jog kūrybiškas, lankstus aplinkų naudojimas, 
mokymosi tikslų, uždavinių, tempo, būdo 
pasirinkimas turi įtakos mokinių rezultatams. 
Mokinių pažanga projekto įgyvendinimo metu 
matuojama kas mėnesį, pateikiant ataskaitą 
mokiniams, tėvams (rūpintojams) ir gimnazijos 
direktoriui. Pasiekimus kas mėnesį įsivertina patys 
mokiniai ir mokytojai-konsultantai.  
Naujo bendrojo ugdymo modelio įdiegimas Raguvos 
gimnazijoje yra inovatyvi ugdymo proceso 
organizavimo bei tobulinimo idėja, kuri pagrįsta 
naujomis švietimo srities tendencijomis ir 
duomenimis. Patyriminis mokyma(si)s diegia 
tarptautines švietimo naujoves. Šis nestandartinis 
problemos sprendimas leidžia pritaikyti naują patirtį, 
kuri yra veiksminga organizuojant ir tobulinant 
ugdymą gimnazijoje ir siekiant geresnių rezultatų bei 
mokinių mokymo (si) pasiekimų. 
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Projekto veiklos Raguvos gimnazijoje    

Projekto veiklos Smilgių gimnazijoje 
 

Trečiadieniai gimnazijoje skiriami tik matematikai 
mokyti. Patyriminės matematikos užsiėmimai 
vyksta per 4–5 pamokas. Mokiniai paskirstomi į tris 
grupes, su kiekviena grupe dirba skirtingi 
mokytojai: Danutė Leitienė, Gražvidas Ručinskas ir 
Daina Baravykienė. Grupės sudarytos pagal 
mokinių gebėjimų lygį, todėl kiekvienos grupės 
mokymosi tempas skirtingas. Kiekvieną savaitę 
grupę moko vis kitas mokytojas. Per 8-tą pamoką 
mokiniams teikiamos konsultacijos (mokyt. D. 
Leitienė ir D. Baravykienė). Konsultacijose dirbama 
su mokiniais individualiai, prisitaikant prie mokinių 

poreikių ir gebėjimų. Kad mokiniai galėtų lankyti 
konsultacijas, suderintas mokinių pavėžėjimo grafikas.  
Konsultuojantis mokytojas dirba gimnazijoje 
įkurtame konsultacijų centre „Aktyviojoje klasėje“, 
todėl tiek patyriminės matematikos užsiėmimų metu, 
tiek konsultacijose su mokiniais naudojamės 
planšetiniais kompiuteriais ir aktyviąja lenta. Tai labai 
palengvina informacijos paieškas, geometrijos ir kitų 
užduočių atlikimą.  

 

Smilgių gimnazijos projekto koordinatorė Asta Kačarauskienė 

 

 

 Naujienlaikraštis Nr. 1 

 Naujienlaikraštis Nr. 1 



 

  
Patyriminė matematika integruojama į kitus 
mokomuosius dalykus: dailę, informacines 
technologijas, technologijas. 
Mokytoja D. Leitienė pamokose naudoja iš projekto 
lėšų įsigytą interaktyvios lentos komplektą.  
Lenta naudinga, nes atidarytuose dokumentuose 
galima rašyti pastabas, uždavinių sprendimus, 
pažymėti, į ką reikia atkreipti didesnį dėmesį, braižyti 
ar įterpti geometrines figūras, jas analizuoti, keisti. 
Baltoje lentoje specialiu rašikliu su spalvotu markeriu 
užrašytas sprendimas, teoremos įrodymas, nubraižyta 
figūra automatiškai išsaugoma kompiuteryje. Šią 
informaciją galima naudoti pamokos refleksijai, 
apibendrinimui, galima redaguoti, kitą pamoką 
panaudoti pakartojimui. Sunkumai: daug laiko reikia 
skirti pasiruošti pamokai. 
Pokalbiuose su mokiniais išryškėjo dvi pagrindinės 
nuomonės. Vieni džiaugiasi pagerėjusiais mokymosi 
rezultatais (kai kam palyginti su 9-ta klase pakilo dviem 
balais). Kitiems matematikos pasirodė per daug, 
jaučiasi pervargimas. Todėl negalėtume sakyti, kad visų 
projekte dalyvaujančių mokinių motyvacija pakilo. 
Mokinių užsiėmimai teminiai: „Kepame pyragą“, 
„Kelionės“, „Dovanos“, „Šventės“ ir pan. Atitinkamai 
sudaromos užduotys, atsižvelgiant į tobulintinas sritis. 
Sausio ir vasario mėnesiais buvo tobulinama 
geometrijos sritis. Mokinių pasiekimai vertinami 
kiekvieną mėnesį: rengiamos apibendrinančios 
užduotys, diagnostiniai testai. Stebima asmeninė 
mokinių pažanga. Apie tai kiekvieną mėnesį 
informuojami mokinių tėvai (rūpintojai).  
Konsultuojanti mokytoja mano, kad projektas 
naudingas tiek mokiniams, tiek mokytojams, nes 
sudarytos galimybės ne tik kelti mokinių susidomėjimą 
matematika, palengvinti užduočių atlikimą, pagerinti 
pasiekimus, bet tai didelė paskata mokytojams tobulėti. 
Dalyko mokytojos nuomonė. Sėkmės: dirbant 
mažesnėje grupelėje, mokinys yra dalyvis, o ne 
stebėtojas; galima daugiau laiko skirti individualioms 
konsultacijoms; patyriminėje veikloje įgauna naujų 
žinių, įgūdžių, vyksta bendradarbiavimas, mokosi 
įsivertinti, ieškoti informacijos internete. Nesėkmės: 
labai daug asmeninio laiko reikia projektui, sumažėjo 
laiko kitoms klasėms; patyriminės veiklos užduočių 
nėra, reikia daug ieškoti, mąstyti, kad būtų įdomu, 
naudinga; patyriminė veikla užima daug laiko 
pamokoje ir mažiau lieka laiko uždaviniams spręsti. 
Mokinių atsiliepimai. Teigiama: projektas geras, nes 
rezultatai gerėja; išmokstame kai kurių dalykų, kuriuos 
galime pritaikyti gyvenime; gerai, kad pakartojam, 
prisimename sunkesnes temas; dirbant mažesnėje 
grupėje mokytojas turi daugiau laiko asmeniškai 
pakonsultuoti; gerai, kad atliekame praktiškai: sužinau, 
ko nežinojau, turime didesnę galimybę geriau išmokti, 

puikus būdas pasikonsultuoti prieš kontrolinį 
darbą, labiau išmokstu dirbti savarankiškai, gerėja 
rezultatai; patyriminė veikla padeda labiau suprasti 
ir išmokti; pavyksta daugiau dėmesio skirti 
matematikai, nes namie nėra noro; gauname 
visapusišką pagalbą (išmokau greičiau spręsti 
loginius, geometrinius uždavinius), save 
įsivertiname, yra linksmų praktinių užduočių. 
Neigiama: vieną dieną per daug matematikos 
pamokų, per didelis krūvis; projekto metu mokausi 
matematiką pritaikyti praktikoje, o kad rezultatas 
gerėtų, norėčiau spręsti uždavinius pagal pasiekimų 
patikrinimo programą; geriau mokytis pas tuos 
mokytojus, prie kurių esu pripratusi; geriau būtų, 
kad matematika ir projektas būtų skirtingomis 
dienomis, nes labai pavargstame; rezultatai 
nesikeičia, nes mokomės kitas temas.  
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. Mokomės kurti modelius jungdami kelias 
pagrindines figūras, darydami 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. Programa numato pagaminti erdvinių figūrų 
modelių matematikos pamokoms. 
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Mokymosi rezultatai patenkinami.  
Diagnostinių testų rezultatai 

 
Skaičiai ir 
skaičiavimai 

Geometrija, 
matai ir 
matavimai 

Reiškiniai, 
lygtys, 
nelygybės, 
sąryšiai ir 
funkcijos 

Statistika ir 
tikimybių 
teorija 

Bendra 
taškų suma 

I diagnostinis 
testas  
(2018 m. gegužės 
mėn.) 

69,4 % 43,6 % 63,1 % 45,0 % 57,3 % 

II diagnostinis 
testas  
(2018 m. 
gruodžio mėn.) 

64,5 % 28,0 % 51,2 % 58,4 % 47,5 % 

Diagnostinio testo 16 mokinių (66,7 %) rezultatai sumažėjo, 4 mok. (16,7 %) padidėjo, o 4 (16,7%) 
nepakito.  
Pažymių vidurkiai 

2017–2018 m. m.  I pusm.  II pusm.  Metinis  I diagnostinis testas (2018 m. gegužės 
mėn.) 

I klasė  6,08 5,83 6,17 6,375 

2018–2019 m. m.  

II klasė II diagnostinis testas (2018 m. 
gruodžio mėn.) 

I pusmetis (2019 m. sausio mėn.) 

 5,52 5,76 
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Projekto „Panevėžio rajono bendrojo lavinimo 
mokyklų veiklos tobulinimas“ tikslas – pagerinti 10 
(II) klasių mokinių matematikos mokymo(si) 
pasiekimus, sukuriant ir įdiegiant šiuolaikišką bei 
patrauklų mokiniams patyriminio mokymosi modelį. 
Vykdant projektą įdarbinti du matematikos mokytojai 
ir vienas mokytojas-konsultantas, sudaryta projekto 
įgyvendinimo grupė: gimnazijos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, chemijos, 
technologijų, informacinių technologijų ir žmogaus 
saugos mokytojai. Taip pat sudaryta mokinių 
pasiekimų vertinimo komisija, kuri kiekvieną mėnesį 
aptaria mokinių pasiekimus ir pažangą. Apie mokinių 
pasiektą pažangą parengiama informacija, kuri 
perduodama mokinių tėvams (rūpintojams). 
Projektas vykdomas integruojant dalykus: matematiką 
ir chemiją, technologijas, informacines technologijas, 
žmogaus saugą. Kiekvieną mėnesį vyksta pamokų 
ciklas ta pačia tema (Pvz., „Atostogos“, „Sveika 
mityba“, „Šventų Kalėdų belaukiant“ ir kt.). Vieną 

dieną per savaitę 10 (II) klasės mokiniams 
organizuojamos integruotos šių dalykų pamokos, 
kurių metu gilinama ta pati matematikos tema (pvz., 
reiškinių prastinimas, lygčių sudarymas ir 
sprendimas ir pan.). Diena prasideda matematikos 
modulio „Matematikos mokymas(is) per patyrimą“ 
užsiėmimu, kurio metu mokiniams paskelbiama tos 
dienos tema, pakartojama tai, ką mokiniai taikys kitų 
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. 
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Pvz., gruodžio mėnesio tema „Šventų Kalėdų 
belaukiant“, o matematinė tema „Lygčių sudarymas ir 
sprendimas“. Per pirmas dvi projekto dienas, kurias 
įvardijome „Judėjimas tam tikru maršrutu“ ir 
„Nežinia kas, nežinia kur“, mokiniai pagal mokytojų 
pateiktas užduotis braižė judėjimo maršrutus bei dėjo 
dovanas į dėžes ir patys sudarė, sprendė tiesines bei 
kvadratines lygtis. Paskutinį mėnesio užsiėmimą 
gabiausi mokiniai patys kūrė užduotis, pagal kurias 
sudaromos lygtys. Sukurtas užduotis dėjo į dovanų 
kojines, iš kurių vėliau išsitraukę „dovanėlę-užduotį“ 
jas sprendė. Kita mokinių grupė origamio technika 
gamino dovanų dėžutes pagal brėžinius, kuriuos 
susirado internete. Mokiniai matavo ir skaičiavo, kiek 
dovanų popieriaus reikės atitinkamo dydžio dovanai 
supakuoti ir surišti. 
Projekto lėšomis įsigijome interaktyvios lentos 
sistemą ir mokslinių skaičiuotuvų rinkinį. Interaktyvią 
lentą naudojame ugdymo proceso žaidybai, 
pateikdami mokiniams aktyvias užduotis iš „Eduka“ 
klasės arba sukurtas su „ActivInspire“ programa. 
Planuojame, kad ateity mokiniai patys kurs aktyvias 
užduotis ir dalysis jomis. Mokslinių skaičiuotuvų 
panaudojimas pamokoje, kai visi mokiniai turi 
vienodus skaičiuotuvus, pagreitina darbą pamokoje, 
sutrumpina laiką, skiriamą skaičiavimams atlikti. 
Mokiniai įgijo praktinius skaičiuotuvo panaudojimo 

įgūdžius, jaučiasi drąsesni ir labiau savimi pasitiki. 
Dalyvaudami projekte ir praktiškai taikydami 
matematines žinias, mokiniai įgijo savarankiškumo, 
pasitikėjimo ir drąsos, tapo labiau motyvuoti, atsakingi 
už savo mokymąsi, išmoko susirasti reikalingą 
informaciją įvairiuose šaltiniuose. Pastebime mokinių 
skaitymo gebėjimų augimą, mokiniai nebijo ilgų 
užduočių sąlygų, geba užduoti klausimus naudodami 
matematines sąvokas, randa raktinius žodžius. Taip pat 
dideliu pasiekimu laikome mokinių įgytus bendravimo 
ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius, stebime 
pagerėjusį klasės mikroklimatą. 
Mokiniai įsivertina savo pažangą kiekvieną integruotų 
pamokų dieną. Įsivertindami išmoko įvardyti savo 
sėkmes, nesėkmes ir numatyti, ką reikia tobulinti, kokiu 
būdu tai pasiekti. Tačiau dar yra mokinių, kuriems vis 
dar sunku įsivertinti ir patiems numatyti, kaip galėtų 
pagerinti savo matematinius įgūdžius. Šiems mokiniams 
didžiausią pagalbą teikia mokytojas-konsultantas, kuris 
konsultuoja mokinius pagal jų poreikį individuliai. 
Mokiniai mielai šią pagalbą priima ir konsultuojasi ir 
individualiai, ir grupelėmis. Taikomas ir mokinys-
mokiniui metodas, kai aukštesnių gebėjimų mokiniai 
padeda žemesnių gebėjimų mokiniams. 
Dalyvaujančių projekte mokytojų nuomone, 
integruotos pamokos žaismingesnės, labiau motyvuoja 
mokinius, žadina jų smalsumą. Mokiniai supranta, kad 
matematikos žinios reikalingos ir taikomos visuose 
dalykuose, gyvenime, pamokų metu rečiau užduoda 
klausimą „O kam man to reikės?“. Džiaugiamės, kad 
projekte dalyvaujantys mokytojai priėmė iššūkį kartą 
per savaitę organizuoti integruotas pamokas, nors 
pasirengimas šioms pamokoms pakankamai sudėtingas 
ir atima daug laiko. Nėra leidinių, iš kurių galima 
parinkti užduotis, daug informacijos reikia ieškoti 
internete patiems, dažnai ta informacija būna užsienio 
kalba. Tačiau mokytojams didžiausią pasitenkinimą 
teikia puikūs mokinių atsiliepimai apie šį projektą! 
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Projekto veiklos Naujamiesčio gimnazijoje 
 

 
 
Projekto tikslas – gerinti 10 (II) klasės mokinių 
matematikos pasiekimus pasitelkiant mokymasį iš 
patirties ir per patirtį, t. y. patyriminį ugdymą. 
Pagrindines veiklas organizuoja trys matematikos 
mokytojai. Viena diena per savaitę skirta inetgruotai 
matematinei veiklai, pamokoms, konsultacijoms. 
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. Kiekvienas 
projekte dalyvaujantis mokytojas turi individualų 
požiūrį į matematikos pamokų, konsultacijų 
organizavimą, siekiamą rezultatą ir santykį su mokiniu. 
Šie individualūs skirtumai leidžia į projekto pokytį 
pažvelgti įvairiais aspektais. Dalijamės patirtimi, kurioje 
rasite keletą pavyzdžių ir kurie, mūsų manymu, parodo, 
kaip galima įtraukti mokinius į aktyvų matematikos 
mokymąsi. 
Matematikos mokymasis suprantant tai, ką mokaisi 
(žinių įprasminimas), sugebėjimas susieti naują 
informaciją su jau turima ugdymo patirtimi – visa tai 
motyvuoja mokinius mokytis ir nebijoti kūrybiškai 
ieškoti atsakymų pateiktose užduotyse.        
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. 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.  
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. 
Mokinių požiūris į matematiką kito nuo pirmų 
projekto vykdymo dienų. Iš pradžių mokiniai gana 
skeptiškai vertino mokymąsi per tiesioginį patyrimą, 
tačiau vėliau tai pasikeitė. Mokiniai džiaugėsi, kad 
gali pakartoti kursą ir įtvirtinti matematikos įgūdžius 
ir gebėjimus spręsdami nestandartinius uždavinius. 
Atsirado galimybė gauti savalaikę individualią 
pagalbą. Po pusmečio jaučiamas pokytis: mokiniai 
atviriau ir nuosekliau reflektuoja, įvardija tobulėjimo 
galimybes ir drąsiau reiškia mintis, nebijo klysti. 
Pagerėjo sričių „Skaičiai ir skaičiavimai“, „Reiškiniai, 
lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos“ bei 
„Stochastika“ rezultatai. Nesisekė „Geometrija, 
matai ir matavimai“, todėl visą vasario mėnesį buvo 
stiprinama geometrijos sritis. Lyginant praėjusių 
mokslo metų II pusmečio ir šių mokslo metų I 
pusmečio rezultatus, dviejų mokinių įvertinimas 
padidėjo 1 balu. 
Didžiausias projekto iššūkis mokytojams – tai 
patyriminių užduočių kūrimas. Tokių užduočių 
beveik nėra nei dalykinėje literatūroje, nei internete. 
Reikia pripažinti, kad tokia projekto veikla yra 
naudinga patirtis ir mokytojų kompetencijų 
į(si)vertinimas. 
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Projekto konsultantės-

ekspertės mintys apie 

projektą  

 Projekto konsultantė-ekspertė Silvija  Sėrikovienė 

Įgyvendinant projektą „Panevėžio rajono bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ taikomas 
novatoriškas, šiuolaikinis patyriminio mokymo(si) 
metodas. 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 
kylančias problemas. Patirtinis mokymasis 
mokiniams yra įdomus, nes dažnai mokomasi 
neįprastoje aplinkoje – neretai lauko sąlygomis, 
gamtoje. Nors mokymai gamtoje atrodo kaip 
dažniausiai naudojamas kontekstas, kuris skatina 
fizinį aktyvumą, yra ir daug kitų patirtiniam 
mokymuisi naudojamų aplinkų: sporto aikštynas, 
stadionas, biblioteka, kinas, teatras, virtuvė, meno 
dirbtuvės ir pan.  
Projekte dalyvaujančių gimnazijų mokytojai 
organizuodami šį mokymą naudoja daug vaizdinės ir 
garsinės medžiagos, skatina kūrybingumą, 
nuomonės išsakymą, argumentavimą, motyvacijos 

išlaikymą. Įsiklausoma i   kiekvieno vaiko 
sugebėjimus ir poreikius. 
Konsultuojant, stebint organizuojamas veiklas, 
aptariant užduotis, skaitmenines priemones, renkant 
grįžtamojo ryšio pamatavimo įrankius, diskutuojant 

su mokiniais bei su projekto komandomis išryškėja keli 
besikartojantys (visose gimnazijose) teigiami ir pozityvūs 
aspektai. Pirma, įgyvendinamas patirtinis mokymasis 
leidžia projekte dalyvaujantį mokinį aktyviai įtraukti į 
kūrybišką ir aktyvią veiklą bei atrasti atsakymus per savo 
konkrečią patirtį. Parenkamos veiklos – aktyvios, 
savarankiškos ir iniciatyvios asmenybės ugdymas. 
Patirtinio mokymosi metu mokytojas veikia kartu su 
mokiniu demonstruodamas lygiavertį santykį ir drauge 
atlieka ilgalaikes užduotis. Antra, naujai įgyta patirtis 
leidžia mokiniui įgytą patyrimą įvertinti – atsakyti į 
klausimą, ką šis naujas patyrimas jam reiškia ir kodėl jis 
bus svarbus ateityje. Mokytojai daug laiko skiria patyrimo 
refleksijai, apmąstymams. Trečia, šio mokymo metu 
neliko mokinių baimės ir nerimo dėl to, kas nežinoma. 
Jie drąsiau klausia, aiškinasi, nebijo klysti, mėginti. 
Mokytojai suvokia, kad mokinių patirtis ugdymo procese 
yra esminis mokymosi šaltinis. Jiems svarbu, kad 
mokinys suvoktų, kodėl mokosi vienų ar kitų dalykų, 
kodėl tai bus svarbu žinoti ir mokėti pritaikyti ateityje. 
Ketvirta, dauguma mokytojų supranta, kad svarbu su 
mokiniais po tokios veiklos pakalbėti apie tai, kaip jam 
sekėsi, kokios pagalbos reikėjo, ką jis dar turi pasimokyti, 
kur ateityje konkrečiai įgyta patirtis bus panaudota, kur 
įgyta patirtis bus naudinga, kur bus pritaikoma. Tai lyg 
preliminaraus plano sudarymas. Veiklos pabaigoje 
mokytojai skiria laiko kartu su mokiniais apmąstyti 
panašias situacijas, kuriose gali praversti šios patirties 
metu įgytos žinios ir įgūdžiai. 
Dauguma mokytojų tiki šio mokymo sėkme, patyriminio 
mokymo(si) idėja. 
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