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2022–ieji – pirmieji pilni „Edu Vilnius“ veiklos metai. 
Kaip atskira institucija Vilniuje atsiradome tik 2021-
ųjų liepą, mažiau nei prieš metus prisistatėme nauju 
vardu. Tikimės, kad išgirdus „Edu Vilnius“, vis dažniau 
nebereikia pasakoti, kas esame.

Vilnius švietimo srityje turi daug galimybių augti, 
bet turime ir kuo pasididžiuoti – ne tik akademiniais 
pasiekimais, bet ir inovatyviomis praktikomis, kurių 
mieste tik daugėja. Nuo išskirtinio dėmesio IT ir 
matematikos ugdymui ar FabLab laboratorijų diegimo 
iki fenomenais grįsto ugdymo praktikų, mokymosi 
per žaidimą, menininkų mokyklose ar dalyvaujamojo 
biudžeto... visas iniciatyvas sunku ir išvardinti.

Didžiuojamės ir pirmais tarptautiniais žingsniais –  
Vilniaus idėja paversti miestą mokykla ir paskatinti 
mokymąsi už mokyklos ribų nurungė 600 pasaulio 
miestų ir laimėjo 1 mln. JAV dolerių „Bloomberg 
Philanthropies“ fondo rengiamame pasauliniame merų 
iššūkyje. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas – vienas 
iš mūsų prioritetinių tikslų.

Šie metai pažymėti karo, neaplenkusio nė vieno iš mūsų. 
Kiekvienas ieškojome būdų, kaip, kad ir minimaliai, 
prisidėti. Taip tarp mūsų veiklų atsirado lietuvių kalbos 
kursai į Vilnių atvykusiems ukrainiečiams, prie kurių 
prisidėjo gausus būrys savanorių ir institucijų – norisi dar 
kartą visiems jiems padėkoti. Ir tikėtis, kad daugiau nei 
tūkstančiui ukrainiečių tai leido nors trumpam pasijusti 
geriau.

Vis aiškiau kaip institucija kuriame savo identitetą ir 
vietą Vilniaus švietimo bendruomenėje, ši ataskaita 
– tai mūsų noras parodyti savo veiklas ir pasidžiaugti 
Vilniaus miesto švietimo pergalėmis. O 2023-uosius 
pasitinkame su dar didesnėmis svajonėmis – kartu 
su miesto švietimo bendruomene kursime savo 
mokyklomis besididžiuojantį Vilnių.

Unė

Mieli vilniečiai, švietimo 
bendruomenės nariai,
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Rūpinamės 
Vilniaus miesto 
švietimo kokybe!

Mūsų veikla
Dalyvaujame švietimo politikos formavime ir jos 
įgyvendinime Vilniuje.

Vykdome švietimo stebėseną ir analizę.

Skatiname švietimo bendruomenės tobulėjimą 
ir atvirumą.

Inicijuojame ir diegiame ugdymo ir vadybos 
inovacijas.

Kuriame ir įgaliname kitus kurti vilniečiams 
aktualų ugdymo turinį.

01

02

03

04

05

Misija
Kiekviena mokykla – gera, o vilniečiai pasitiki švietimo 
sistema.

Vizija
Vilnius – atvira ir prasminga mokymosi erdvė, o 
kiekvienas mokinys noriai mokosi.

Mūsų vertybės
Profesionalumas
Siekiame aukščiausios kompetencijos savo srityje, savo 
sprendimus grindžiame mokslu.

Veikimas kartu
Vertiname pasidalytąją lyderystę, kuriame sprendimus 
kartu su miesto švietimo bendruomene, skatiname 
tarpusavio ryšių kūrimą.

Tvarumas
Siekiame nuoseklių, su aktualijomis susietų sprendimų 
švietime, kurių ilgalaikis poveikis būtų pozityvus visai 
ekosistemai.

Pasitikėjimas
Įgaliname mokyklų bendruomenes prisiimti 
atsakomybę ir siekti išsikeltų tikslų, propaguojame 
atvirumą, toleranciją ir pagarbą.

Žaismingumas
Mūsų veiklos yra kūrybiškos, inovatyvios, interaktyvios, 
skatina laisvę.

Darbuotojų skaičius 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 14
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Nuo 2017 m. veikęs kaip VšĮ Kultūros ir švietimo 
centro Vilniaus mokytojų namai dalis, 2021 m. 
liepos 1 d. VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras 
buvo įsteigtas kaip atskira įstaiga. 2022 m. kovą 
prisistatėme nauju vardu EDU Vilnius.
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30 
 naujų Vilniaus vadovų sulaukė 

mentorių

1000 
mokytojų sudalyvavo ar 

pasinaudojo jiems skirtomis 
Mokytojų savaitės nuolaidomis 

ir renginiais. 

10 
Vilniaus miesto mokyklų 

išbando fenomenais grįstą 
ugdymą

100 
mokytojų mokėsi fizinio 

raštingumo ugdymo

100% 
mokyklų, turinčių pradinio 

ugdymo klases, mokosi integruoti 
informatiką pradiniame ugdyme.

500
ukrainiečių pabaigė 

pradedančiųjų lietuvių kalbos 
kursus suaugusiems 

4
naujos gamtos mokslų 

laboratorijos Vilniuje

300+
pedagogų tobulino žinias apie 
specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčius vaikus

10 
mokyklų dalyvauja 

„Tūkstantmečio mokyklų“ 
programoje 

6
naujos mokyklos įsitraukė į 

„Tyrinėjimo menas: mokomės 
bendruomenėje“ programą

5
mokyklos mokosi ir diegia 

Nuolatinio tobulinimo metodiką 

500+
trečių–ketvirtų kl. mokinių 
pasaulio pažinimo mokosi 

žaisdami Minecraft pasaulyje 

12
12 mokyklų išbandė 

dalyvaujamąjį biudžetą  

80+
80+ STEAM dalykų mokytojų 
tobulino darbo šiuolaikiškose 

erdvėse įgūdžius mokymų 
programose 

50%
 1–8 klasių mokinių naudojasi 

„Eduten“ matematikos 
įgūdžiams stiprinti 

2
mokyklose išbandyta inovatyvi 

Esporto programa 

20 
būsimų ar esamų vadovų 
šiemet pradėjo „Švietimo 

lyderystės“ magistrantūros 
studijas  

20 
mokytojų sugrįžo į mokyklas su 

programa „Sugrįžtu mokyti“ 

1 mln. 
JAV dolerių Niujorko mero Michaelo 

Bloombergo fondo „Bloomberg 
Philanthropies“ rengiamame pasauliniame 

merų iššūkyje laimėjo idėja „Vilnius yra 
mokykla“ 

167 
esami ir būsimi mokytojai 

pradėjo jų darbui reikalingas 
pedagogo kvalifikacijos arba 
kompetencijų įgijimo studijas
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Lyderystės
akademija

Teikiame kompleksinę 
pagalbą pradedantiems 
mokyklų vadovams, 
siekiame spręsti vadovų 
trūkumo problemas bei 
stiprinti esamų vadovų 
vadybos ir lyderystės 
kompetencijas. Vienijame 
ugdymo įstaigų vadovų 
bendruomenę ir skatiname 
profesinį bendradarbiavimą 
tarp mokyklų.
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01 / LYDERYSTĖS AKADEMIJA
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 → Pradedantiesiems vadovams pa-
rengta ir vykdoma 60 akad. val. 
kvalifikacijos tobulinimo programa.

 → Pradedantieji vadovai mentoriaus 
teikiamą pagalbą vidutiniškai vertina 
9 balais iš 10.

Pradžioje pagalba ypač reikalinga! Buriame 
pradedančius vadovus į bendrą tinklą ir  
suteikiame galimybę jiems konsultuotis su 
mentoriais – patyrusiais kitų Vilniaus mokyklų 
vadovais.

Pradedu 
vadovauti 
Vilniuje

30 naujų arba laikinai pareigas pradėjusių 
eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo 
ugdymo Vilniaus vadovų sulaukė 
mentorių.
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Švietimo 
lyderystės 
studijos

 → „Švietimo lyderystės“ studijas šiais 
metais pradėjo 20 ugdymo įstaigų 
esamų ir būsimų vadovų. 

 → Studijas šiemet baigs 24 studentai. 

 → Iš viso Vilniaus miestas per trejus metus 
jau investavo į 84 lyderių studijas.

01 / LYDERYSTĖS AKADEMIJA

Švietimui reikalingi lyderiai – nesvarbu, ar jie 
mokytojai, ar vadovai. Stipriname esamus ir 
būsimus vadovus, pavaduotojus ir iniciatyvius 
mokytojus, kviesdami juos baigti švietimo 
lyderystės magistrantūros studijas.

25%
studentų, praėjus vos metams po studijų, 
jau tapo naujais mokyklų vadovais



Mokau 
Vilniuje

Prisidedame prie naujų 
pedagogų pritraukimo, 
rengimo, esamų 
pedagogų kompetencijų ir 
kvalifikacijos užtikrinimo.

KĄ NUVEIKĖME 2022 M.

16 17
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Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius 
siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo 
problemas.

02 / MOKAU VILNIUJE

 → Daugiau nei 60 studentų įgis pedagogo kvalifikaciją, virš 40 – ikimokyklinio ugdymo kompetencijas, 
panašus skaičius specialistų galės dirbti specialiosios pedagogikos srityje, o apie 20 – pradiniame  
ugdyme. Taip pat po kelis naujus specialistus atsiras socialinės pedagogikos, anglų kalbos,  
matematikos bei logopedijos srityse.

Pedagogų 
rengimas 

560 167 Sulaukta rekordinio skaičiaus – 560 paraiškų, iš kurių 
atranką praėjo ir studijas pradėjo net 167 studentai.
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Pirmieji metai mokykloje – patys sunkiausi. Todėl 
padedame naujiems mokytojams reikalingomis 
žiniomis, sudarant bendradarbiavimo su 
kolegomis galimybes ir sprendžiant profesiniame 
kelyje kylančius iššūkius.

02 / MOKAU VILNIUJE

 → Mokymuose bendromis, mokytojams aktualiomis 
temomis dalyvauja apie 25–30 mokytojų. 

 → Pradedantiesiems mokytojams paskirti mokytojai 
konsultantai, kurie teikia įvairią mokytojams reikalingą 
pagalbą pradėjus darbą mokykloje.

 → Esant mokytojo pageidavimui vykdomi individualūs 
pokalbiai su psichologe.

Pradedu  
mokyti Vilniuje

Kviečiame į mokyklas sugrįžti tuos, kurie turi 
pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, 
tačiau taip ir nepabandė ar nutolo nuo pedagogo 
profesijos. 

Sugrįžtu  
mokyti

 → Mokytojams suteikiame padrąsinimą, individualizuotą 
profesinę pagalbą bei suburiame į bendraminčių tinklą:

Surengti 5 dienų vasaros 
mokymai-pasirengimas 
darbui mokykloje.

Esant mokytojo 
pageidavimui vykdomi 
individualūs pokalbiai su 
psichologe.

Kiekvienas mokytojas turi 
mokytoją-mentorių, su kuriuo 
gali konsultuotis rūpimais 
klausimais.

Vyksta bendri mokymai kartą 
per mėnesį mokytojams 
aktualiomis temomis.

78,9%
apklaustų mokytojų sako, kad 

programa padėjo įsitvirtinti 
mokytojo profesijoje.

94,7%

20

sako, jog ir kitais mokslo 
metais liks dirbti mokykloje.

mokytojų sugrįžo į mokyklas

1

3

2

4

https://www.facebook.com/watch/?v=668254971106954
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02 / MOKAU VILNIUJE

Mokytojų dieną Vilniuje švenčiame visą savaitę – 
nes norime padėkoti mokytojams už jų ypatingą 
darbą ir prie šios padėkos pakviečiame prisijungti 
ir kitus vilniečius!

Išgirskite 
Vilniaus 
mokytojų 
istorijas

Konferencija 
„Kiek Vilniaus 
Vilniaus 
mokyklose“

 → Mokytojams pasiūlytos akcijos ir pramogos: 

 → Sudalyvavo / pasinaudojo nuolaidomis ~1000 
mokytojų.

 → Konferencijoje MO muziejuje „Kiek Vilniaus Vilniaus 
mokyklose?“ gyvai dalyvavo 50 žmonių, dar 200 
stebėjo nuotoliniu būdu .

Ačiū, kad ieškote formų kaip 
pagerbti, pastebėti mokytoją.

Dėkoju už puikius 
šiemetinius renginius <3

Dėkoju už įdomius 
pasiūlymus bei renginius.

Mokytojų atsiliepimai: 

Vilnius kviečia, 
Mokytojai 
švenčia

8,32

Mokytojai jiems skirtos 
savaitės veiklas įvertino 8,32 
iš 10 balų.

https://www.facebook.com/watch/?v=417785383393598
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=766244737814773


Pokyčių 
mokyklos 

Siekiame strateginių 
pokyčių programoje 
dalyvaujančiose Vilniaus 
miesto mokyklose. 
Diegiame pokyčius 
vadybos, ugdymo srityse ir 
taip mažiname skirtumus 
tarp Vilniaus švietimo 
įstaigų. Siekdami tolygios 
švietimo raidos mieste, 
kuriame Vilniaus miesto 
švietimo dalyvių stebėsenos 
informacinę sistemą. 

KĄ NUVEIKĖME 2022 M.
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03 / POKYČIŲ MOKYKLOS

Bendras projekto siekis – iki 2030 m. kiekvienoje 
Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, 
optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas 
mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Nacionalinės 
pažangos 
programa 
„Tūkstantmečio 
mokyklos“ (TŪM)  

 → Vilniaus miesto savivaldybė atrinkta į pirmąjį TŪM etapą.  

 → Atrinktos dešimt Vilniaus mokyklų, kurios dalyvaus 3 metų projekte.

 → Vilniaus miestas TŪM pažangos plane nusimatė tris tikslus: 

Mažinti mokinių pasiekimų 
atotrūkį tarp skirtingų Vilniaus 
miesto mokyklų; 

1 Sudaryti galimybes miesto 
gyventojams rinktis ugdymo 
įstaigą pagal gyvenamą vietą ir 
poreikius; 

2 Sudaryti palankias galimybes 
mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdytis 
bendros paskirties klasėse / 
mokyklose. 

3
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Siekiame atskleisti ir ugdyti mokinių ir 
mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas  
svarbiausias kompetencijas. Norime padėti 
mokykloms kurti aktualų, XXI amžių atliepiantį 
ugdymo procesą ir suteikti praktinę pagalbą 
sprendžiant aktualius mokymosi. 

Programa unikali savo metodika. Ji sukuria 
erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių 
sričių praktikų partnerystėms, kurių metu kartu 
sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai,  
kuriami ir išbandomi dalykų integravimu, 
tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti 
ugdymo metodai.  

Dirbama su: 

 → Viena klase ar tiksline mokinių grupe, kartu su 
mokytojais ir programos kūrėju; 

 → Buriamas Mokytojų klubas – mokytojus 
vienijanti erdvė, joje mokomasi kartu spręsti 
aktualius iššūkius.  

Nauda visai mokyklai – kuriama pasitikėjimu, 
atvirumu, refleksija ir kryptingu tobulėjimu 
pagrįsta mokyklos kultūra. 

Tyrinėjimo menas:  
mokomės bendruomenėje

 → Į programą įsitraukusių dalyvių skaičiai 2021–2022 m. m. 

Parengtos praktinės rekomendacijos 

 → Nuo 2016 metų programoje sudalyvavo 24 Vilniaus 
miesto mokyklos.  

6 83164

2767 11
mokyklos mokytojaimokiniai

bendruomenės nariai kūrėjai

03 / POKYČIŲ MOKYKLOS

https://www.eduvilnius.lt/wp-content/uploads/2022/06/TM-VILNIUS-2021-2022-projektu-apzvalga-1-1.pdf
https://www.eduvilnius.lt/wp-content/uploads/2022/06/Mokymasis-uz%CC%8C-klase%CC%87s-ribu%CC%A8.-Praktine%CC%87s-rekomendacijos-2022-Ku%CC%84rybine%CC%87s-jungtys.pdf
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 → 5 Vilniaus mokyklos mokosi ir diegia Nuolatinio 
tobulinimo metodiką, vyksta nuotoliniai mokymai, 
kuriuos veda Marijke Broer, „Klasse.Pro“ vadovė, 
patyrusi švietimo, Nuolatinio tobulinimo metodikos 
ekspertė iš Nyderlandų.  

 → Mokyklų atstovai šiemet lankėsi Nyderlanduose, 
praktiškai susipažino su metodikos diegimu šios šalies 
mokyklose. 

Kiekviena organizacija gali patobulinti savo 
procesus – mokykla taip pat. Nuolatinis tobulinimas 
– tai LEAN sistemos atšaka, pritaikyta švietimo 
sistemai, mokanti stebėti mokykloje vykstančius 
procesus, juos analizuoti ir gerinti ugdymo  
kokybę, mokinių socialinę ir emocinę gerovę.

Taikant šią metodiką labai svarbūs visos 
bendruomenės susitarimai ir vieninga vizija, 
kasdienis mokytojų bendradarbiavimas.  
Kasdien taikomos  priemonės stebėti indi- 
vidualią, klasės pažangą, skatinama asmeninė 
mokinių atsakomybė už mokymosi rezultatus. 

Nuolatinis 
tobulinimas 

03 / POKYČIŲ MOKYKLOS
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Jei norime pilietiškos ir aktyvios visuomenės, ją 
ugdyti turime jau mokykloje! Dalyvaujamasis 
biudžetas įtraukia mokinius į sprendimų 
priėmimą, leidžia jiems prisidėti prie savo aplinkos 
ir bendruomenės kūrimo.

Ši priemonė – tai būdas kartu su mokiniais spręsti 
dėl viešųjų lėšų panaudojimo. Mokiniai patys siūlo 
idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai 
patikusias, kurios bus įgyvendintos. 

 → Pvz. Vilniaus „Ryto” progimnazija mokyklos 
bibliotekoje įsirengs inovatyvią skaitymo zoną su 
elektroninių knygų skaityklėmis. 

 → Vilniaus Gabijos progimnazijos mokiniai pertrau- 
kas leis ne su telefonu rankoje – mokykloje bus 
įrengti 4 oro ritulio stalai. 

 → Idėjas pristatę mokiniai sako, kad ši veikla juos 
išmokė bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, 
priimti tiek laimėjimą, tiek pralaimėjimą, suteikė 
ekonominių žinių ir kitų kompetencijų. Ir moksleiviai, 
ir mokyklų direktoriai palankiai vertina galimybę ir 
toliau organizuoti dalyvaujamąjį biudžetą. 

 → Visos 12 mokyklų  projektą vertina teigiamai ir pla-
nuoja jį tęsti. 

Dalyvaujamasis 
biudžetas 

03 / POKYČIŲ MOKYKLOS

12
mokyklų šiemet išbandė daly-
vaujamąjį biudžetą. Kiekvienai 
mokyklai Vilniaus miesto savi-
valdybė skyrė po 1 500 Eur

33
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Siekiame sukurti tinkamas sąlygas specialiųjų 
ugdymosi poreikių ir negalią turintiems vaikams 
lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą 
esančią mokyklą.

Darnus vystymasis yra būtina tvarios ateities 
sąlyga. MOST projektas apjungia mokyklas 
ir vietos bendruomenes kartu spręsti  
aplinkosaugos problemas.  

MOST projektas yra finansuojamas Europos Są-
jungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą 
įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių 
konsorciumas. Lietuvoje projektą įgyvendina 
Vilniaus universitetas kartu su Vilniaus miesto 
savivaldybe (įgyvendintojas – EDU Vilnius). 

Dalyvaujančios mokyklos pristato idėjas kaip 
savo bendruomenėje taupyti energijos išteklius, 
į pagalbą pasitelkdami srities ekspertus ir 
mokytojus. 

 → Seminarų temos įvertintos 85,6 % kaip tikslingos, 
naudingos ir pritaikomos kasdienėje veikloje. 

 → 2022–2023  m. m. 26 mokyklų komandos – MOST 
projekto dalyvės – vykdo energijos taupymo 
projektines veiklas. Geriausi pavyzdžiai bus  
pristatomi baigiamojoje konferencijoje Olandijoje. 

Įtraukusis 
ugdymas 

Prasmingas atvirasis 
mokymas: mokyklos ir 
bendruomenės sąveika 
(MOST)  

336
pedagogai dalyvavo 11-kos seminarų cikle apie darbą 
su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais, 
siekdami geriau suprasti šių vaikų poreikius, gilinti 
savo žinias ir tobulinti darbo įgūdžius.  

03 / POKYČIŲ MOKYKLOS
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Inovatyvus 
ugdymas 

Skatiname taikyti 
inovatyvius mokymo 
metodus, kūrybiškumo ir 
pažinimo kompetencijų 
ugdymą ikimokyklinėse ir 
bendrojo ugdymo įstaigose. 
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Integralus ugdymas mokinių gebėjimus 
nukreipia į kompleksišką tikrovės reiškinių 
pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą. 
Tam pasitelkiami gamtos mokslai, techno- 
logijos, inžinerija, menas ir matematika.

04 / INOVATYVUS UGDYMAS 

 → Tęsiama STEAM ugdomųjų erdvių modernizacija. 
2022–2023 m. m. finansuojamas 4 gamtos mokslų  
laboratorijų ir 1 FabLab įrengimas Vilniaus mokyklose. 

 → Jos prisijungs prie 35 FabLab dirbtuves ir 9 atnaujintas 
gamtos mokslų laboratorijas turinčių mokyklų tinklo. 

 → Šių mokyklų mokytojai kasmet tobulina darbo 
šiuolaikiškose erdvėse įgūdžius mokymų prog-
ramose. 2022–2023 m. m. 5 ilgalaikėse programose 
kvalifikaciją patobulins daugiau nei 80 STEAM  
dalykų mokytojų. 102 mokytojai taip pat dalyvavo 
„FabLab vitaminų“ seminaruose.  

9

Gamtos mokslų 
laboratorijos naudą 
ugdymo procesui 

pavaduotojai ir mokytojai 
vertina 9 balais iš 10. 

STEAM  
ugdymas 
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Matematikos gebėjimai – viena opiausių 
problemų šiandien. Siekiame neleisti ugdymo 
spragoms atsirasti nuo mažų dienų, tam 
pasitelkdami suomių kurtą matematikos mo-
kymosi platformą Eduten.

04 / INOVATYVUS UGDYMAS 

Skaitmeninė 
matematikos 
klasė 

 → Eduten – tai virtuali matematikos mokymo(si)  
sistema moksliškai pagrįsta šiuolaikinės ma-
tematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais. Ji 
pasižymi labai gera mokymosi duomenų analitika, 
pritaikyta mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų 
pažangos ir pasiekimų stebėsenai. Pernai ji pelnė 
UNICEF EdTech konkurso prizą. 

 → Apie 50 % 1–8 kl. mokinių naudojasi Eduten 
matematikos įgūdžiams stiprinti. 

Beveik 3/4 visų Vilniaus miesto mokyklų, kuriose 
mokosi 1–8 kl. mokiniai, pasinaudojo galimybe  
naudotis virtualia matematikos mokymo(si)  
sistema Eduten.  

77,9%
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 → Kompiuteriniai žaidimai jau yra mokinių gyvenimo 
dalis. Esportas – tai varžymusi pagrįstas virtualus 
sportas. Esporto suteikiamos galimybės padeda 
mokiniams ugdytis darbo komandoje įgūdžius, 
kūrybiškai spręsti problemas bei mokytis siekti tikslų. 
Kai kurios pasaulio valstybės jau dabar viena ar kita 
forma integruoja esportą į ugdymą. 

 → Pavasarį 2 Vilniaus mokyklos išbandė pilotinę  
esporto programą. Mokymų programa 2022-2023 
m. m. tęsiama J. Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje. 

 → Užsiėmimų metu mokiniai ne tik atlieka komandines 
ir individualias užduotis, mokosi strategijos ir 
veiksmų planavimo, taktikos kūrimo, bet ir sveikos 
gyvensenos, emocijų valdymo, asmeninių tikslų 
siekimo ir rezultatų įsivertinimo.  Pasauliniai tyrimai 
rodo, kad esportas ypač naudingas žemesnių 
pasiekimų mokiniams, kaip naujas būdas sudominti 
ir motyvuoti mokinius. 

 → Remiantis patyriminio ugdymo principais siekiame 
sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas, pasitelkiant 
Minecraft education edition, ir ugdyti 3–4 klasių 
mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 → Galimybę, kad rekomenduotų tokį mokymosi būdą 
kolegoms, dalyvavę mokytojai vertina 9/10. 

Mokomės 
žaidžiant:   

Esportas

04 / INOVATYVUS UGDYMAS 

Pasaulio 
pažinimas kitaip 

Žema mokinių motyvacija yra vienas iš svar-
biausių veiksnių, lemiančių prastus pasiekimus. 
Todėl  mokymosi sužaidybinimas, pasitelkiant 
mokiniams įdomesnes formas, gali tapti puikiu 
įrankiu ne tik sudominti mokinius, bet ir juos 
motyvuoti bei siekti geresnių pasiekimų.

500

80%

2022–2023 m. m. 24 trečių–
ketvirtų kl. mokytojos naudojo 
Minecraft pasaulyje sukurtas 
pasaulio pažinimo pamokas. 
Šiose pamokose mokėsi  
daugiau nei 500 mokinių. 

mokytojų sutinka su teiginiu, 
kad mokantis sužaidybintu 
metodu pagerėjo daugiau 
nei pusės mokinių pasaulio 
pažinimo pasiekimai. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1042423843061719
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Su tokia gausa informacinių šaltinių – nuo žinių 
portalų iki socialinių medijų ar Youtube video – 
privalome išmokti atpažinti patikimus šaltinius, 
patikrinti informaciją ir suprasti, kaip šiame  
sraute gyventi.

Naratyvinis žaidimas ir mokymasis (NEPL) – tai 
vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų 
žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. 
Tyrimai rodo, kad NEPL padeda ikimokyklinio 
amžiaus vaikams geriau pasiruošti mokyklai, 
ugdo raštingumo, kalbėjimo, savireguliacijos 
įgūdžius.

Medijų ir informacinio 
raštingumo (MIR) mokymai  

Naratyvinio žaidimo diegimas  
ikimokykliniame ugdyme 

04 / INOVATYVUS UGDYMAS 

 → Jei norime išmokyti medijų ir informacinio  
raštingumo mokinius, pirmiausia reikiamas žinias 
turime suteikti mokytojams. 

 → Siekiame gerinti mokytojų MIR, suteikiant reikiamų 
kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas 
demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, 
kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas, kritiškai 
vertinti medijų turinį, turėti įgūdžių turiniui sukurti. 

 → Šiais metais ilgalaikius MIR mokymus baigė 21 
mokytojas, o 2 Vilniaus mokyklos prisijungė prie 
British Council Lithuania ir „Trys kubai“ organizuoto 
projekto „Super Pilietis“, kurio tikslas – mokinių 
kritinio mąstymo ir demokratinių vertybių ugdymas 
pasitelkiant žaidimus. 

 → Programa mokytojus supažindina su NEPL metodu 
ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo 
žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 → 2022 m. pavasarį mokymus baigė dar 10 iki 
mokyklinio ugdymo įstaigų.  

 → Iš viso nuo 2019 m. mokymuose sudalyvavo 25 
įstaigos, o su metodu praktiškai susipažino daugiau 
nei 100 pedagogų. Bendrai žaidimuose sudalyvavo 
daugiau nei 1000 vaikų.  

 → 2022 m. atliktoje apklausoje dalyvavę pedagogai 
mokymus įvertino daugiau nei 9 balais iš 10. 

vaikų sudalyvavo 
žaidimuose1000+



Fizinis aktyvumas yra sveiko gyvenimo  
pagrindas, pozityviai veikiantis ir gebėjimą 
susikaupti bei mokytis. Kai vaikų aktyvumas  
vis mažėja, siekiame, kad fizinio ugdymo  
pamokos būtų šiuolaikiškos ir įtraukios,  
sudomintų naujais ugdymo metodais.

Fizinis ugdymas 
kitaip 

 → 44 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Fizinis ugdymas kitaip“ fizinio ugdymo 
pedagogai plėtojo savo fizinio raštingumo ugdymo kompetencijas. Atskirose mokymų seminaruose  
sudalyvavo apie 100 mokytojų. 

 → Mokymus vedė lektoriai iš įvairių universitetų, mokytojai praktikai bei kitų sričių specialistai.  

 → Aktualizuotos temos: ugdymo aplinkos, raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo ugdymas, 
technologijų panaudojimas fiziniame ugdyme ir pan.  

 → Sutelkta Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų bendruomenė. 
Organizuoti 2 renginiai, kurių metu aktualizuotas  ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo 
turinys, pristatyta ir aptarta fizinio raštingumo ugdymo samprata ir sudėliotas kitų metų kvalifikacjos 
tobulinimo programos konceptas.
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Technologijų reikšmė kasmet tik didėja, 
todėl būtina su jomis supažindinti nuo pirmų 
dienų mokykloje. Suteikiame pradinių klasių 
mokytojams įrankius kūrybiškai integruoti 
informacines technologijas jų pamokose.

 → Su programos „Vedliai“ pagalba jau antrus metus 
Vilniaus mokyklos mokosi integruoti informacines 
technologijas į pradinių klasių pamokas, taip iš 
anksto pasiruošdamos rudenį startuojančioms 
atnaujintoms ugdymo programoms. 

 → Padedame mokytojams ugdyti vaikų loginį 
mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą apjungti įvairias 
technologijas, įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingam 
darbui technologijų industrijose (programavimas, 
dizainas, 3D modeliavimas, virtuali realybė,  
animacija, žaidimų kūrimas, dirbtinis intelektas). 

 → Projektas šiemet sulaukė tarptautinio pripažinimo 
pasauliniame skaitmeninių projektų konkurse  
„World Summit Awards“. 

 → 2022 m. rudenį pirmą kartą sudaryta galimybė 
prie ilgalaikių KT mokymų prisijungti ir 5–8 klasių 
IT mokytojams. Prie programos prisijungė 85 
procentai visų mokyklų, joje kompetencijas kels 70 IT  
mokytojų. 

Kūrybiškas 
technologijų (KT) 
panaudojimas 
pradiniame 
ugdyme  

829

100%

pradinių klasių mokytojai 
mokėsi 2021–2022 m. m. 
programoje.

Vilniaus miesto savivaldybės 
pavaldumo mokyklų, turinčių 
pradinio ugdymo klases, 
įsitraukė į projektą.
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Atviras 
Vilnius 

Siekiame paversti miestą 
atvira mokymosi erdve ir 
skatiname mokymąsi už 
klasės ribų: Vilniaus gatvėse, 
parkuose, muziejuose, 
verslo įmonėse ir kitose 
organizacijose. 
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Mokymasis gali vykti visur. 
Miestas yra pilnas erdvių, 
įmonių ir įstaigų, kurios 
gali praturtinti ir pagilinti 
mokymosi patirtis, todėl 
siekiame paversti Vilnių 
viena didele mokykla.

Vilnius yra 
mokykla 

05 / ATVIRAS VILNIUS 

 → Vilnius nurungė 600 pasaulio miestų ir laimėjo 1 mln. 
JAV dolerių Niujorko mero Michaelo Bloombergo 
fondo „Bloomberg Philanthropies“ rengiamame 
2021–2022 m. pasauliniame merų iššūkyje. Pergalę 
Lietuvos sostinei garantavo konkursui pateikta idėja 
paversti visą miestą mokymosi erdve.  

 → Siekiame, kad per 3 metus 10 proc. visų pamokų  
vyktų ne klasėse, o įvairiose Vilniaus erdvėse, 
institucijose, įmonėse. 

 → 2022–2023 m. m. sukurta projekto platforma  
www.vilniusyramokykla.lt, kurioje jau registruo-
jamos ir išbandomos pamokos įvairiose Vilniaus 
erdvėse. 

90%
79%

mokinių remia tokią 
mokymosi formą

mokinių teigia, kad 
taip mokytis įdomiau 

53

https://www.vilniusyramokykla.lt/
https://www.vilniusyramokykla.lt/
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Pasaulis pilnas sudėtingų problemų, tokių kaip 
klimato atšilimas ar socialinė nelygybė, ir išmokti 
spręsti tokius kompleksinius iššūkius galima tik... 
mokantis jau nuo mažų dienų.

Fenomenais 
grįstas 
ugdymas 

05 / ATVIRAS VILNIUS 

 → Fenomenais grįstas ugdymas – tai tarpdisciplininis, 
tyrinėjimu grįstas mokymasis, paremtas problemų 
sprendimu ir aktyviu mokinių įgalinimu. 

 →  2022 m. pavasarį į pilotą įsitraukė 6 Vilniaus mokyklos 
ir 77 jų mokytojai. Jie išbandė ir tyrinėjo 9 fenomenus. 

 → 2022–2023 m. m. šį ugdymo būdą praktikoje išbando 
jau 10 Vilniaus mokyklų, įsitraukusios 35 klasės. 

Išmokau, kad pamokos gali būti kitokios. Kad čia 
nebūtinai nuobodu.

Mačiau neįprastą Vilnių, nes tokio dar nemačiau. 
Nuo kitų pamokų skyrėsi tuo, kad per trumpą laiką 
išmokau nemažai.

Šiose pamokose mes išvažiuojame į miestą. Mes 
matome kitus žmones, patiriame tam tikrus  
jausmus. Mes ne tik sėdime prie stalo 7 pamokas, 
bet ir matome vienas kitame tai, ko anksčiau 
nepastebėjome. 

Mokinių komentarai: 

92% mokinių norėtų daugiau 
tokių pamokų

55
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Kitos 
veiklos 
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Karas Ukrainoje palietė mus visus, ir kiekvienas 
bandome prisidėti tuo, kuo galime. Mūsų sritis 
– edukacija, tad nukreipėme savo pagalbą šia 
kryptimi. Norime, kad ukrainiečiai Vilniuje turėtų 
galimybę mokytis lietuvių kalbos ir taip geriau 
jaustųsi savo dabartiniuose namuose, pajustų 
bendrystę.

 →  Kursų trukmė žmogui – 50 akad. val. 

 → Kursus vedė daugiau nei 50 mokytojų savanorių. 
Savanoriškoje veikloje suteikiant patalpas ar 
žmogiškuosius resursus dalyvavo 12 įstaigų ir 
organizacijų. 

 → Kursus pabaigė ir pažymėjimus gavo beveik 500 
kursų dalyvių, o nuo lapkričio mėnesio kursuose 
mokosi apie 700 ukrainiečių. 

Dėkojame prisidėjusiems:

Lietuvių 
kalbos kursai 
ukrainiečiams 

06 / KITOS VEIKLOS 

1000+
ukrainiečių užsiregistravo į 
lietuvių kalbos mokymus su-
augusiems 2022 m. pavasarį.

59
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Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriant kultūrinei 
edukacijai, šioje srityje tiek specialistai, tiek 
praktikai pasigenda sistemiškumo. Sukurtas 
gidas siekia padėti švietimo ir kultūros sričių 
bendruomenėms vienyti pastangas ugdant 
vaikų kultūrines ir kitas kompetencijas per įvairias 
kultūrinės edukacijos veiklas.

Siekdami Vilniaus mieste vis daugiau sprendimų 
priimti remiantis duomenimis bei atliepti miesto 
švietimo strategiją, pradėjome rengti kasmetinę 
miesto situacijos apžvalgą.

 → EDU Vilnius komanda kartu su Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojais sukūrė 
ir šalies mokytojams pristatė „Kultūrinės edukacijos 
gidą“ – metodinį leidinį mokytojams bei mokyklų 
darbuotojams. 

 → Tai pagalbinė metodinė priemonė, kurioje aprašomi 
kultūrinės edukacijos planavimo ir įgyvendinimo 
ypatumai priešmokykliniame ir bendrajame  
ugdyme; 

 → Ši priemonė padės ugdyti kultūrinę kompetenciją – 
vieną iš 7 kompetencijų, kuriomis grįstos atnaujintos 
ugdymo programos; 

 → Joje pateikiama informaciją apie ženkliukus, kuriuos 
mokytojai galės skirti mokiniams už kultūrines 
veiklas. 

Kultūrinės 
edukacijos gidas 

Vilniaus miesto švietimo 
pažangos ataskaita 

 → Pirmą kartą parengta Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita padeda 
įsivertinti miesto švietimo būklę ir priimti reikalingus sprendimus ateičiai.  

 → Pagrindinės ataskaitos įžvalgos: 

Vilniaus miesto mokinių akademiniai 
pasiekimai auga ir yra aukštesni už 
šalies vidurkį, tačiau stebimi dideli 
pasiekimų skirtumai tarp skirtingų 
miesto mokyklų. 

1

Nuosekliai plečiamos galimybės mokiniams, turintiems 
specialiųjų poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse. 

4 Nepakankamos mokinių įtraukties į 
neformaliojo švietimo veiklas apimtys. 

5

Dėl didėjančio vaikų skaičiaus 
savivaldybė stokoja ugdymui 
tinkamos infrastruktūros, 
pusšimčio mokyklų klasės 
perpildytos. 

2 Fiksuojamas nuosaikus 
pedagoginės 
bendruomenės 
augimas ir kaita, tačiau 
pedagogų trūksta. 

3

https://drive.google.com/file/d/1P-mm69Lz6hzCBia2PekBRwrpbzCSZkkw/view?fbclid=IwAR2FlRvBXZy7SsMFRPBxacL4hHWpdLZD0p1rkFVFARrlybZeM_WT7UJGpAg
https://drive.google.com/file/d/1P-mm69Lz6hzCBia2PekBRwrpbzCSZkkw/view?fbclid=IwAR2FlRvBXZy7SsMFRPBxacL4hHWpdLZD0p1rkFVFARrlybZeM_WT7UJGpAg
https://www.eduvilnius.lt/wp-content/uploads/2022/06/VMS-2021-METU-SVIETIMO-PAZANGOS-ATASKAITA-1.pdf
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Kasmet prisidedame prie kitų įstaigų 
organizuojamų prasmingų švietimo veiklų, 
įsitraukdami savo ekspertinėmis žiniomis, 
viešinimo galimybėmis ir kitais resursais.

Prasmingos 
partnerystės

 → „Merginų technologijų diena 2022“

 → „Atmetimo galerija“

 → „Film Hunt: legalaus kino savaitės Lietuvos mokyklose 2022“

 → „Švietimo asamblėja 2022“

 → „Tvarūs ateities miestai“

 → „Virtuali pilietiškumo mokykla“
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„Edu Vilnius“ vykdomos iniciatyvos vis dažniau 
pasiekia ir kitas šalis. Džiaugiamės galėdami 
dalintis gerosiomis praktikomis!

Tarptautinės 
patirtys

 → Gegužės 11–13 d. „Eurocities“ kvietimu Ispanijoje, 
Barselonoje, vykusiame Europos miestų socialinių 
reikalų forume pristatytas projektas „Vilnius yra 
mokykla“.

 → Birželio 16 d. Vilniuje vykusios tarptautinės kon-
ferencijos GovTech Baltic Leaders 2022 diskusijoje 
„Miestai kaip smėlio dėžės: Kaip savivaldybės gali 
tapti naujų idėjų išbandymo vieta“ dalyvavo ir „Edu 
Vilnius“ vadovė Unė Kaunaitė kartu su „Dark Matters 
Lab“ įkūrėju I. Johar ir duomenų mokslininke S. G. 
Petraite. 

 → Rugpjūčio 11 d. Latvijoje, Rygoje, vykusioje kon-
ferencijoje Įkvėpimų dienos 2022 / Iedvesmas 
diena 2022 „Edu Vilnius“ vadovė buvo pakviesta 
kaip pagrindinė konferencijos pranešėja pasidalinti 
gerosiomis Vilniaus miesto patirtimis.

 → Gruodžio 1 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fa-
kultetas organizavo tarptautinę mokslinę praktinę 
nuotolinę konferenciją. „Edu Vilnius“ vadovė skaitė 
pranešimą tema „Pilietiškumas ir įgalinimas: Vilniaus 
miesto praktikos“.

06 / KITOS VEIKLOS 
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