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                    1. „ŽAROS“ GIMNAZIJA 

       22 mokiniai / 11 mokytojų / kiti įsitraukę dalyviai – 173 

 

      Mokinių tyrinėjimo projektas (7kl.)  

Kūrėja - praktikė Saulė Norkutė (įvietintas teatras, dramaturgė, režisierė). 

• Tyrinėjimo klausimas: ,,Kaip mokytis bendradarbiauti kuriant dokumentiką?" 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (bendradarbiavimas). 

• Projekto idėja: dokumentinis filmas, tyrinėjantis bendradarbiavimą įvairiais aspektais 
skirtingose amžiaus grupėse. 

• Mokomieji dalykai: biologija (grybai, kerpės), lietuvių kalba (komiksai, klausimų 
formulavimas, viešasis kalbėjimas), geografija (atsinaujinantys energijos šaltiniai, 
energetika),  anglų kalba (emocijos, veiksmažodžio laikai present simple, present 
continuous).  

 

  

REZULTATAI 

✓ Sukurtas dokumentinis filmas apie buvimą septintoku, sudarytas iš  vaikų nufilmuotų 
interviu  su skirtingų kartų žmonėmis (proceso metu pasikeitė filmo tema).  
Filmo nuoroda: https://cloud.mail.ru/stock/77yWdjqeqNwcUo6dpYbjMQvr 

✓ 70 proc. mokinių pastebėjo, kad ženkliai pagerėjo atmosfera klasėje, vaikai 
nebeprieštarauja dirbti grupėse, šiek tiek paaugo bendras klasės aktyvumas dalyvaujant 
užduotyse, drąsiau kalbama prieš klasę, drąsiau reiškiamos skirtingos nuomonės, 
mažiau pašaipų ir komentarų vienas kito atžvilgiu. Atsirado naujų lyderių.  

https://cloud.mail.ru/stock/77yWdjqeqNwcUo6dpYbjMQvr


 

 

✓ Sesijos įvyko 4 erdvėse (Energetikos ir technikos muziejus, Naujosios Vilnios LMNŠC 
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius, Naujosios Vilnios biblioteka ir kultūros centras). 
Vaikai susitiko su dviem srities profesionalais (dizainerė ir iliustratorė B. Bikelytė, grybų 
tyrinėtoja A. Plukė). 

✓ Į procesą labai aktyviai įsitraukė MTP mokytojos, itin teigiamai vertina naują mokymosi 
patirtį kitose erdvėse ir žada toliau tai tęsti. 

 
 

Mokytojų klubas 

 
Kūrėja – praktikė Eglė Nedzinskaitė (vizualaus meno edukatorė NDG). 

• Iššūkis: „Ryšio stiprinimas su pradine mokykla ir integruotų pamokų kūrimas“. 

• Stiprinamas gebėjimas: kritinis mąstymas (savo mąstymo suvokimas, tyrinėjimas). 

• Projekto idėja: tyrinėti Naująją Vilnią kaip mokymosi erdvę ir sukurti integruotų 
pamokų rinkinį. 

  

 

REZULTATAI 

✓ MK išbandė integruotų pamokų kūrimą ,,čia ir dabar”, t. y. įtraukiant vietą, kurioje 
mokytojos lankėsi ar žinias, kurias gavo susitikimo su srities profesionalu metu. 

✓  Suorganizuoti vyr. klasių mokytojų ir mokinių apsilankymai pas pradinukus. Vyko 
viktorinos, estafetės ir diskusijos apie tai, ką reiškia mokymąsis gimnazijoje. 

✓ Įvyko 4 sesijos už mokyklos ribų (kultūros erdvė SODAS2123, ,,Dūmų fabrikas”, 
Naujosios Vilnios viešoji biblioteka, J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios 
skyrius) ir 7 susitikimai su srities profesionalais („Vaikų linijos“ savanorė M. Kuolaitė, N. 
Vilnios bendruomenės narė A. Mikštė, bendruomenės pirmininkas ir architektas M. 
Zacharovas, miesto tyrinėtoja J. Lavrinec, SODAS2123 vadovė D. Gambickaitė, „Dūmų 
fabriko“ savininkas G. Bingelis, bibliotekos direktorė R. Venskūnienė, dailės mokyklos 
vadovė D. Truskaitė). 



 

 

✓ MK išsikėlė daug uždavinių, tad projektas daugiasluoksnis. Užmegzti ryšiai su 4 
kultūrinėmis organizacijomis, žengti ryžtingi žingsniai stiprinant ryšius tarp gimnazijos 
ir pradinės mokyklos, kurios mokiniai ir mokytojai yra tame pačiame pastate, bet yra lyg 
atskiros respublikos, išplėtota patyčių prevencijos tema. 

✓ Projektas išsiskiria MK dalyvavusių mokytojų visapusišku įsitraukimu, prasmės pojūčiu 
ir iniciatyvų kiekiu (savarankiškai organizuoti apsilankymai kitose kultūros 
organizacijose, įvairios pradinės mokyklos ir gimnazijos moksleivių bei mokytojų 
bendros veiklos). Mokytojos pastebėjo, kad pakito stereotipinis požiūris į pamokos 
formą, 6 iš 9 dalyvių patvirtino, kad jau dabar turi planų pamokoms kitose erdvėse, 
pagilėjo suvokimas apie dalykų integraciją. Visos dalyvės pajuto prasmę ir naudą tyrinėti 
bei „įdarbinti“ pamokoms Naujosios Vilnios erdves.  

 

 

      2. SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJA 

       30 mokinių/ 8 mokytojai/ kiti įsitraukę dalyviai – 337 

 

Mokinių tyrinėjimo projektas (5 kl.) 

Kūrėja - praktikė Miglė Kuolaitė-Jurgelionienė (žmogaus teisės, vizualaus meno edukacija MO). 

• Tyrinėjimo klausimas: „Kaip mūsų klasė galėtų tapti draugiškesnė?“ 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (bendradarbiavimas ir vaizduotė). 

• Mokomieji dalykai: rusų k. (pasakos, jų analizė, kompozicija, juodraštis, atviri - uždari 
klausimai), technologijos (medžiagiškumas, maketas), istorija (renesansas Lietuvoje), 
dailė (eskizas). 

• Projekto idėja: 10 stalo žaidimų pasakų ir Vilniaus legendų motyvais. 

 

 

 



 

 

REZULTATAI 

✓ Sukurti 5 stalo žaidimai. Jie padovanoti Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekos Vaikų 

skyriui. 

✓ Įvykdytos 3 sesijos už mokyklos ribų  ir 1 susitikimas su stalo žaidimų kūrėju Určiu 

Šilinsku. 

(„Žaislų muziejus“ ir istorijos pamoka Katedros aikštėje, NDG, A. Mickevičiaus 

biblioteka) . 

✓ Projekto pabaigoje užfiksuota, kad 100 proc. mokinių sugeba dirbti atsitiktinai 

sukurtose porose (pradžioje 70 proc. vaikų atsisakydavo bendradarbiauti tarpusavyje), 

23 iš 24 mokinių kaip ryškų pasiekimą įvardino pagerėjusią atmosferą klasėje, vaikai be 

tikslinamųjų klausimų imasi vykdyti abstraktaus mąstymo reikalaujančias vaizduotės 

užduotis (pradžioje apie pusė klasės sutrikdavo), išaugo gebėjimas gilesniame 

lygmenyje analizuoti meno kūrinius, reflektuoti patirtis, sumažėjo akivaizdaus vienas 

kito atstūmimo ženklų. 

 
 

Mokytojų klubas 
 
Kūrėja - praktikė Indrė Kupstienė (grafikos dizainerė, galerininkė, veiklų koordinatorė). 

• Iššūkis – daugiau integruotų pamokų nepažintose Vilniaus erdvėse. 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (smalsumas ir bendradarbiavimas). 

• Projekto idėja – integruotų pamokų, pritaikytų mokymuisi įvairiose Vilniaus miesto erdvėse, 

rinkinys. 

                       
 

 



 

 

REZULTATAI 

✓ Sukurtos integruotos pamokos kitose erdvėse, kurios buvo išbandytos su klasėmis. 

Pravestas integruotų pamokų pristatymo renginys mokyklos mokytojams. Idėja perkelti 

sukurtų pamokų rinkinį į pasirinktą platformą atidėta.  

✓ Įvyko 4 išvažiuojamosios sesijos (susitikimas Paupio rajone su rašytoja Dovile 

Zavedskaite, MO, Šeškinės biblioteka, A. Mickevičiaus biblioteka). Kitos sesijos vyko 

neįprastose mokyklos erdvėse – fojė, bibliotekoje. 

✓ Mokytojai pirmą kartą kūrė ir kartu vedė integruotas pamokas mokiniams ir 

prisipažino, kad įgijo daugiau drąsos ir jau turi naujų idėjų tokioms pamokoms. 

Numatytas tęstinumas – sukurtas detalus planas įkurti feisbuko grupę „Virtualus 

mokytojų kambarys“, kuriame būtų aktyviai dalijamasi idėjomis ir metodais. Mokytojai 

įvardino kaip svarbų atradimą surastas naujas mokyklos galimybes kūrybiškam 

mokymuisi – galimybę rodyti koridoriuje vaizdą per ekraną; pamokos vedimą foje, 

bibliotekoje ir kt.; kas mėnesį mokykloje keičiamos meno ekspozicijos integravimą į 

pamokas. Mokytojos pastebėjo, kad MK veikla padėjo užmegzti tvirtesnius tarpusavio 
ryšius, sustiprino bendradarbiavimo gebėjimą. 

 

                               3. SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

                  30 mokinių / 12 mokytojų / kiti įsitraukę dalyviai – 151 

 

Mokinių tyrinėjimo projektas (5 kl. ) 

Kūrėja - praktikė Saulė Norkutė (įvietintas teatras, dramaturgė, režisierė) . 

• Tyrinėjimo klausimas: „Kaip lavinti atvirumą skirtingoms perspektyvoms kuriant 

parodą?“ 

• Stiprinamas gebėjimas – kritinis mąstymas (atvirumas kitoms perspektyvoms). 

• Mokomieji dalykai: matematika (matai ir matavimai), informacinės technologijos 

(tekstinių dokumentų kūrimas, laiško siuntimas, interviu montažas, koliažų kūrimas), 
etika( „Aš ir kitas“). 

• Projekto idėja: interaktyvios ir neinteraktyvios parodų ,,Penktoko gyvenimas pro rakto 

skylutę" sukūrimas. 



 

 

 

 

REZULTATAI 
 

✓ Vaikai sukūrė interaktyvią ir neinteraktyvią parodą „Penktoko gyvenimas pro rakto 

skylutę“, prikeldami funkcionuoti 10 metų nenaudojamas mokyklos muziejaus patalpas. 

Parodos pagrindas – gyvai skambantys mokinių ir mokytojų interviu, koliažai, 

instaliacijos, daiktai, nuotraukos. 

✓ Aplankytos 2 erdvės („Istorijų namai“, Vaikų ir jaunimo galerija „Matoma nematoma“), 

įvyko 2 susitikimai su srities profesionalais (scenografė Š. Pečiukonytė, parodų 

architektė S. Šlepikaitė). 

✓ 80 proc. mokinių pastebėjo, kad išmoko naujų dalykų, įgijo žinių, įvardino patirtį 

projekte kaip naudingą. Sklandesnis darbas grupėse, nors berniukams dar nejauku 

dirbti su mergaitėmis, kurios apskritai drąsiau priima iššūkius, įsitraukia į 

veiklas. Vaikams didžiulis atradimas buvo tai, kad interviu metu mokytojai kalbėjo su 

jais kaip su lygiaverčiais. Praktikė pastebėjo, kad mokiniai švelniau reaguoja į kitų 

nuomonę, tačiau pripažįsta, kad dar reikia daug nuveikti tam, kad ženkliai sustiprėtų 

mokinių kritinio mąstymo aspektas – atvirumas skirtingoms perspektyvoms. 

 

Mokytojų klubas 

Kūrėja - praktikė Austėja Tavoraitė (fotografė, vizualiojo meno kūrėja). 

• Iššūkis: ,,Kaip pasitelkiant kūrybiškumą, jo metodus, netradicinius sprendimus ir erdves 

sumažinti stresą kolegų rate ir perkelti tai į klases su mokiniais?" 

• Stiprinamas gebėjimas: kūrybingumas (vaizduotė ir bendradarbiaviams). 

• Projekto idėja: kryptingai išbandyti naujus kūrybiško mokymosi metodus, kurti naujus 

ir pristatyti juos mokyklos bendruomenei. 

 



 

 

      

                            

 REZULTATAI 

✓ Sukurtos ir išbandytos integruotos pamokos Vilniaus miesto erdvėse su 90 mokinių. 

✓ Įvyko 4 sesijos už mokyklos ribų (Teatro ,,Atviras ratas” studijoje – aktoriaus E. Bareikio  

oratorinio kalbėjimo įgūdžių tobulinimo mokymai;  ekskursija su užduotimis Vilniaus 

senamiestyje apie reikšmingas moteris su gide R. Norkūne; NDG parodos ir darbas su 

menotyriniais tyrimo metodais). 

✓ MK nuosekliai tyrinėjo kūrybiškumą ir jo teigiamą poveikį emocinei būklei bei mokymo 

kokybei. Išbandyti nauji mokymo metodai, mokymasis kitose erdvėse, integruotų 

pamokų kūrimas. Mokytojos sukūrė pasiteisinusių streso mažinimo įrankių banką. 

Dalyvės pastebėjo ryškiai sustiprėjusį gebėjimą bendradarbiauti tarpusavyje, 

malonumą bendrauti, išlaisvėjimą naudojant vaizduotės metodus pamokose, keičiant 

įprasta pamokos formą. Vienas iš dažniausių pastebėjimų apie pokyčius – geresnė 

emocinė būsena: „Ramiau žvelgiame į metamus naujus iššūkius.“ , „Nebebijome klysti.“. 

 
 

4. „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJA 

             27 mokiniai / 19 mokytojų / kiti įsitraukę dalyviai – 250 

 

Mokinių tyrinėjimo projektas ( 9 kl.)  

Kūrėja - praktikė Giedrė Giedraitytė (teatro ir kino aktorė). 

• Tyrinėjimo klausimas: „ Kaip gerbti vienas kitą būnant kartu?“. 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (bendradarbiavimas). 



 

 

• Projekto idėja: klasės laikraštis „Gyvenimas yra gyvenimas“ apie patirtis, kurios įkvepia 

mokytis iš klaidų. 

• Mokomieji dalykai: lietuvių kalba (I. Šeiniaus “Kuprelis” kūrinio analizė, publicistinis 

stilius), istorija (spaudos draudimas, pirmieji lietuviški laikraščiai, istorinės savimonės 

formavimas). 

 

                               

 

REZULTATAI 

✓ Sumaketuotas, išspausdintas ir pristatytas mokyklos bendruomenei laikraštis 

„Gyvenimas yra gyvenimas“. Mokiniai, atsakingi už reklamos nufilmavimą, užduoties 

neįvykdė. 

✓ Įvyko 2 sesijos už mokyklos ribų („Nostalgijos muziejus”, NDG), 2 susitikimai (aktorius 

Š. Datenis, buvusi ,,Žemynos” mokinė Dovilė, kuri leido mokyklos laikraštį). 

✓ Projekte dalyvavusi klasė sudėtinga, turinti rimtų bendravimo, disciplinos, motyvacijos 

problemų. Istorijos mokytoja viduryje projekto atsisakė dalyvauti, tad nukentėjo 

mokomųjų dalykų integracija bei gaunamų žinių kiekis. Vis dėlto pokyčių yra. Didelis 

lūžis atsakomybės prisiėmime – 5 sesijoje pademonstravę visišką abejingumą dirbti 

kuriant laikraštį, galiausiai susivienijo (9 mokiniai) ir vieni sumaketavo laikraštį. Klasė 

sugebėjo kartu pasiruošti laikraščio pristatymui mokykloje. Sustiprėjo gebėjimas 

reflektuoti, apie 30 proc. mokinių ėmė drąsiai ir išsamiai reikšti nuomonę. Ženkliai 

sustiprėjo bendradarbiavimas atliekant įvairias užduotis. 70 procentų pažymėjo, kad 

jaučiasi labiau atsipalaidavę klasėje, nes pavyko užmegzti ryšį su daugiau klasiokų ir 

dabar sveikinasi nebe su vienu, o bent su 20. Išaugo gebėjimas ilgesnį laiką klausytis 

vieni kitų. Daug pozityvesnis bendravimas tarp klasėje susiformavusių moksleivių 

grupių. Auklėtoja džiaugiasi, kad įgijo drąsos su šia klase važiuoti į išvykas. 

 

 

 



 

 

Mokytojų klubas  

Kūrėjas – praktikas Povilas Šimonis (biofizikos mokslininkas). 

• Iššūkis: „Kaip galėtume sukurti mokymosi procesą, skatinantį atvirumą skirtingoms 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo perspektyvoms? “ 

• Stiprinamas gebėjimas: kūrybingumas (bendradarbiaviams ir smalsumas). 

• Projekto idėja: mokyklos ir alternatyviose erdvėse pritaikomų mokymosi žaidimų bei 

patarimų rinkinys gimnazijos mokinių ugdymui. 

 

    

 

REZULTATAI 

✓ Mokytojai, remdamiesi praktiko pasiūlytais, savo atneštais bei naujai sukurtais 

metodais sukūrė idėjų pamokų transformavimui rinkinį (37 puslapiai).  

✓ Mokytojai išmoko ir sūkūrė daug įvairių veiklų pamokoms, 60 iš jų sėkmingai pritaikė 

pamokose. Pravedė 14 integruotų, kūrybingų pamokų.  

✓ 3 sesijos įvyko už mokyklos ribų (VU teatre, MO, „VilniusCapoeira“ klube), 1 susitikimas 

su srities profesionalu (muzikinė ir ritminė edukacija).  

✓ Rekordinis aktyviai įsitraukusiųjų mokytojų skaičius. Apie 50 proc. mokytojų pravedė 

pilnai eksperimentines pamokas mokykloje (iš viso pravesta 14 integruotų kūrybingų 

pamokų). 100 proc. mokytojų panaudojo pavienius elementus mokymosi turinio 

praturtinimui, 100 proc. mokytojų dalyvavo eksperimentinių pamokų kūrimo 

procesuose, mokytojo ir/ar mokinio vaidmenyje patyrė skirtingomis mokymo formomis 

perteikiamą mokymo turinį ir atitinkamai patobulino smalsumo gebėjimą. Dalyviai 

pažymi, kad ženkliai sustiprėjo kolektyvas, gebėjimas bendradarbiauti: ,,Mokytojų 

klubas” padeda pažinti ir geriau suprasti kolegas, tai padeda kurti bendrą mokyklą“.  



 

 

✓ Mokytojai planuoja veiklos tęstinumą ir jau dabar kuria ambicingus planus. Birželio 1 d. 

planuojamas projektas su kt. mokyklos pradinukais, kuriems „Žemynos“ vyresnieji 

mokiniai patys praves integruotas pamokas. 

 

           5. ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJA 

              22 mokiniai / 11 mokytojų / kiti įsitraukę dalyviai – 173 

Mokinių tyrinėjimo projektas (7 kl.)  

Kūrėjai – praktikai Eimantas Bareikis (aktorius) ir Austėja Tavoraitė (fotografė, vizualiojo 
meno kūrėja). 

• Tyrinėjimo klausimas: Kaip sukurti jaukią ir saugią aplinką klasėje? 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (bendradarbiavimas ir atkaklumas). 

• Projekto idėja: Miesto objektų maketo sukūrimas ,,Vilniaus fizikų paslaptys". 

• Mokomieji dalykai: fizika (elektra, lazeriai, energija), technologijos (pjaustymas 

lazeriu, siuvinėjimas, drožinėjimas, graffiti ant sienos, maisto gaminimas, internetinio 
puslapio kūrimas). 

     

REZULTATAI 

✓ Sukurtas internetinis puslapis “Kaip du broliai Menas ir Mokslas Vilniuje fizikos ieškojo”, 
kuriame blogo principu aprašomos visos projekte įgyvendintos veiklos, papildytos 
audio, video ir nuotraukų turiniu. Į puslapį patekti galima pasinaudojus mokinių 
skirtingomis technikomis sukurtais QR kodais (pjaustymas lazeriu, siuvinėjimas, 
drožinėjimas, graffiti piešimas, maisto gamyba). Maketo su QR kodais užbaigimas 
numatytas balandžio mėnesį, dirbant savarankiškai su mokytojais. Nuoroda į puslapį:  
https://sites.google.com/vzg.lt/krybines-jungtys/pagrindinis-
puslapis?authuser=0&fbclid=IwAR1qz0VCLOQ_GlCS_LbC4nViAfsPkmzDhqzNaJ7PC8sV
sXefZPlLz5aAnc0 

✓ Įvyko 4 sesijos už mokyklos ribų (Keistuolių teatras, NDG, Radvilų rūmai „Švytintys 

kambariai“, Energetikos ir technikos muziejus (Ignitis klasė. Saulės baterijų 

konstravimas)) ir 2 susitikimai su srities profesionalais (fotografijos ir šviesos dirbtuvės 

su „Feel the light“ fotografais, apšvietėju D. Malinausku). 

https://sites.google.com/vzg.lt/krybines-jungtys/pagrindinis-puslapis?authuser=0&fbclid=IwAR1qz0VCLOQ_GlCS_LbC4nViAfsPkmzDhqzNaJ7PC8sVsXefZPlLz5aAnc0
https://sites.google.com/vzg.lt/krybines-jungtys/pagrindinis-puslapis?authuser=0&fbclid=IwAR1qz0VCLOQ_GlCS_LbC4nViAfsPkmzDhqzNaJ7PC8sVsXefZPlLz5aAnc0
https://sites.google.com/vzg.lt/krybines-jungtys/pagrindinis-puslapis?authuser=0&fbclid=IwAR1qz0VCLOQ_GlCS_LbC4nViAfsPkmzDhqzNaJ7PC8sVsXefZPlLz5aAnc0


 

 

✓ Procesas patyrė pauzę dėl kūrėjos R. Norkūnės pasitraukimo iš projekto (komunikacijos 

problemos su MTP mokytojais), tačiau galiausiai jį užbaigė kiti du patyrę praktikai. 

Nepaisant prarasto laiko, projektas sėkmingai įvyko. 

✓ Pastebėtas išaugęs mokinių domėjimasis vieni kitų darbais ir idėjų pristatymais, didžioji 

dalis pajuto sustiprėjusį gebėjimą bendradarbiauti, įsitraukė į kompleksiškas 

vaizduotės reikalaujančias užduotis ir gebėjo jas užbaigti. Didžioji dalis vaikų teigiamai 
vertina projekto patirtį: “Sužinojau, kad patinka mokslas ir menas.“ 

 

Mokytojų klubas 

Kūrėja – praktikė Austėja Tavoraitė (fotografė, vizualiojo meno kūrėja) 

• Iššūkis: „Bendradrabiavimo gebėjimo ir bendruomenės stiprinimas, pasitelkiant 

kūrybiškumo kompetenciją“. 

• Stiprinamas gebėjimas: kūrybingumas (bendradarbiavimas). 

• Projekto idėja: sukurta ir pravesta kūrybiško mokymosi sesija mokyklos mokytojų 

bendruomenei 

            

REZULTATAI 

✓ Praktiškai įgyvendinta sesija mokyklos bendruomenei “Pajausk Vilnių”. Sesiją sudarė 

trys skirtingos dalys: vaizdas ir garsas, kvapas ir poezija, ritmas. 

✓ Įvyko 5 išvažiuojamosios sesijos (NDG, Mažvydo biblioteka, juvelyrikos dirbtuvės). 

✓ Atverti keliai aktyvesniam bendradarbiavimui, naujiems metodams, 

eksperimentavimui, integruotų kūrybiškų pamokų praktikai (mokytojai anksčiau tai 

įvardino kaip laiko gaišimą), šiltesniam tarpusavio ryšiui “Tai buvo proga pažinti 

kolegas. Susidūrėm su platesniu mastu metodų, kuriuos svarbiausia išbandyti pačiam, 

tuomet visai kitas potyris”. Sumažėjo konkurencingumo pojūtis, anksčiau mokytojai 

nebuvo linkę dalintis asmenine patirtimi, o projekte dauguma pasidalino bent dviem 



 

 

pasiteisinusiom praktikom. Nors tai nebuvo planuota, tačiau mokytojai kaip ryškų 
pokytį įvardino ir laiko valdymo įgūdžių sustiprėjimą.  

          

 6. PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJA  

         23 mokiniai/ 10 mokytojų/ kiti įsitraukę dalyviai – 128 

 

Mokinių tyrinėjimo projektas (7 kl. )  

Kūrėja – praktikė Vilma Raubaitė (aktorė ir režisierė) 

• Tyrinėjimo klausimas: „Kaip pasiekti pagarbos kitam klasėje?“ 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (bendradarbiavimas ir nuosekli praktika). 

• Mok. dalykai: lietuvių k, dailė, technologijos, socialiniai ryšiai/psichologija. Temos: 

tradicijos,  ekologija, tvarumas, maisto gaminimas, mados istorija.  

• Projekto idėja: „podkestų“ ir video laidų kūrimas Youtube apie septintokų pomėgius. 

 

                                    

 

 
REZULTATAI  
 

✓ Sukurti 4 „podkestai“ ir 1 vaidybinis filmukas apie pomėgius (tvarumas, mados istorija, 

pirtys, dovanojimo menas, kolekcionavimas).  

✓ Mokiniai aplankė 3 erdves ( „Vivi stop“,  DELFI VMT„30h tvarumo iššūkis“ laidos 

filmavimas studijoje,  „Gera dovana“ ofisas)  ir susitiko su 4 srities profesionalais 

(tinklalaidės „Išpakuota“ kūrėja R. Matusevičiūte, mados stiliste ir istorike M. Kazėnaite, 
LRT laidų vedėju R. Jonaičiu, edukatore  I. Matulionyte.) 



 

 

✓ Mokytojai ir vaikai pastebėjo, kad klasėje ženkliai sumažėjo patyčių ir muštynių 

(įvardino, kad situacija pagerėjo 60 proc.), mokiniai įvardino, kad pastebimai pagerėjo 

atmosfera klasėje, gebėjimas dirbti komandose, kūrybingumas, bendravimo įgūdžiai, 
atkaklumas.  

 

Mokytojų klubas 

Kūrėja - praktikė Indrė Gėlė Brogienė (dizainas, edukacija) 

• Iššūkis - įdomių, nestandartinių pamokų kūrimas 

• Stiprinamas gebėjimas – kūrybingumas (smalsumas ir bendradarbiavimas) 

• Projekto idėja: “Kūrybiškumo klasė” – gyva mokymosi ir eksperimentavimo erdvė + virtuali 

platforma su metodais ir sukurtomis integruotomis pamokomis. 

 

REZULTATAI 
 

✓ Mokytojų klubas susitelkė į integruotų nestandartinių pamokų modelio kūrimą, kai nėra 
sąlygų keisti tvarkaraštį, ilgam  išvykti iš mokyklos, ar dviems mokytojams vesti 
integruotą pamoką kartu. Sukurtos ir išbandytos 3 tokio modelio integruotos pamokos 
(biologija - dailė; istorija - tikyba; matematika – geografija), viena dalis pamokų įvyko 
„Vivi stop“ dirbtuvių erdvėje, kuri yra visai šalia mokyklos. Sukurti 3 vizualūs integruotų 
pamokų plakatai, kurie bus ilgalaikiai. Jie pristatyti 50 mokyklos mokytojų ir po renginio 
toliau eksponuojami mokyklos erdvėse. MK virtualios ir gyvos mokymosi erdvių sukurti 
nepavyko. 

✓ Aplankytos 3 erdvės (MO, M. Mažvydo biblioteka, „Vivi stop“). 

✓ Praktikei pavyko įkvėpti ir „užvesti“ mokytojus. Visi pripažįsta, kad, taikant įtraukiojo 

mokymo metodus, vaikų smalsumas ir aktyvumas pamokose išauga apie 80 proc. 

Mokytojai itin džiaugiasi sustiprėjusiais tarpusavio ryšiais, išaugusiu gebėjimu 

bendradarbiauti ir geriau pažinti vienas kitą. 


