
       

 

 
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO POKYČIO PROJEKTO 

„PATYRIMINIS MOKYMAS(IS) BENDRADARBIAUJANT MOTYVUOTAI ASMENYBEI AUGTI“ 

ATASKAITA 

 
I SKYRIUS 

ANOTACIJA 

 

Pasibaigus LL3 projekto pirmajam etapui (problemos identifikavimas) paaiškėjo, kad  įgyvendinant pokyčius būtina susitelkti į tai, kas 

svarbu Klaipėdos miesto švietimui, ir į tai, ką tikrai būtina keisti. Pasirinkta tema turėjo atitikti viso miesto švietimo lūkesčius, nes tik tuomet atsiranda 

tarpusavio sutarimas dėl bendrų veiksmų, dalyvių ryžtas įgyvendinti pokyčius. Kuriamas pokyčio projektas padėjo sukurti savitarpio pagalbos tinklą tarp 

miesto, respublikos mokyklų, spręsti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimą, plėtojant patyriminį mokymą(si), motyvuojantį 

asmeninį augimą, skatino mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Organizuojamų konsultacijų metu vis grįždavome prie temos gryninimo. Kiekvienas 

komandos narys, dalyvaudamas įvairių mokymų veiklose, išanalizavęs atliktais NVMA išorės vertinimo, NEC nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimų duomenis, Geros mokyklos nuostatas (Švietimo būklė) ir įvairius tyrimus mokyklose ir mieste, išsakė mintis ir iniciatyvas, kurios padėjo 

sukurti pridėtinę vertę. Labai svarbūs buvo LL3 projekto tyrėjų atlikto profesinio kapitalo (žmogiškojo, socialinio ir sprendimų priėmimo) tyrimo 

rezultatai, kurie padėjo apsispręsti, ar vykusiai pasirinkta tema. Analizuojant duomenis išryškėjo problema ir jos tobulinimo galimybės. Tobulintina sritis 

– bendradarbiavimas: svarbūs susitarimai ir pasidalintoji lyderystė, motyvacija (savimotyvacija), profesinis tobulėjimas ir bendruomenių mokymasis; 
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pasiekimai orientuoti į žinių atkartojimą, trūksta žinių praktinio pritaikymo galimybių, nes ugdymo įstaigose  mokiniai neretai yra ruošiami mokyklos 

baigimui – egzaminų išlaikymui; mokiniai sunkumus patiria atlikdami problemų sprendimo, interpretavimo užduotis, o žemiausi įvertinimai gaunami 

atliekant aukštesniųjų mąstymo gebėjimų taikymo užduotis; esama mokymo sistema neatitinka šiuolaikinio technologinio progreso poreikių; mokiniams 

taip pat trūksta mokymosi motyvacijos, susidomėjimo dėstomu dalyku. 

 

 Įvertinus esminius švietimo pažangos veiksnius, dėl kurių sutarta miesto kūrybinėje komandoje, nutarta, kad patyriminis mokymas(is) turi 

tapti viena iš pagrindinių pokyčio gairių, orientuotas į mokinių ugdymo(si) pažangą bei kokybinius pokyčius organizacijoje. Svarbus bendras visos 
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švietimo bendruomenės matymas ir suvokimas, kas yra patyriminis mokymas, kaip sieti ugdymo(si) turinį su mokinio patirtimi, su šiuolaikinėmis 

inovacijomis, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimais, todėl reikalingi sisteminiai mokymai patyriminio mokymo ir organizavimo pamokoje ir 

netradicinėse erdvėse, mokymosi motyvacijos didinimo, mokinių mokymosi individualios pažangos matavimo ir vertinimo, darbo su emocinio elgesio 

sutrikimų turinčiais vaikais, pasidalintosios lyderystės bei teigiamų santykių komandoje (su tėvais/vaikais/vadovais/darbuotojais) formavimo klausimais.  

 Projekto tikslas – diegiant ugdymo procese vyraujančias modernias ugdymo priemones ir bendradarbiaujant įvairioms švietimo 

institucijoms padėti jaunai asmenybei įgyti žinių per patyriminį mokymą(si), ruošiantis realiam gyvenimui, atitinkančiam visuomenės poreikius. 

 Uždaviniai:  

 1. stiprinti mokyklos gebėjimus, kūrybiškumą organizuojant patyriminį mokymą(si), įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, inicijuoti ir 

vykdyti kokybinius pokyčius organizacijoje;  

 2. įtraukti kuo daugiau įmonių, įstaigų ir organizacijų, kultūros įstaigų sudarant galimybes mokykloms organizuoti patyriminio mokymo(si) 

veiklas; 

 3.  suvienyti įvairių institucijų, projekto dalyvių bendruomenių pastangas ir veiksmus, naudojant išorinius (savivaldybės, verslo, mokslo 

institucijos) ir vidinius (mokykla, tėvai) įrankius, leidžiančius efektyviai valdyti ugdymo (patyriminio mokymo(si)) procesą.  

 Vizija – efektyvi Klaipėdos patyriminio mokymo(si) tinklaveika, motyvuojanti kiekvieną mokinį.  

Pokyčio projektas Klaipėdos miesto savivaldybėje tikslingas, įvairus įvairių gebėjimų mokiniams, lankstus, partneriškas bei tvarus, o 

dirbant kartu, kuriant ir įgyvendinant pokytį, pasiektas ir savotiškas „šalutinis“ poveikis– išaugęs pozityvumas: 

 1. mokytojai dalykų pamokose plačiau taiko aktyviuosius, praktinius ir mokiniams patrauklius mokymo metodus bei formas, sukurtas 

sisteminis požiūris į mokinių mokymosi sėkmę ir pažangą;  

 2. ugdymo procese veiksmingiau panaudojamos įvairios aplinkos;  

 3. formuojasi pozityvesnis, kūrybiškesnis ir atviresnis mokinių bei mokytojų dialogas;  

 4. stiprėja tarpinstitucinis bendradarbiavimas;  



       

 5. auga tėvų ir mokinių pasitikėjimas mokykla, mokytojais; 

 6. plėtojama mokytojų ir vadovų lyderystė, skatinamas jų nuolatinis mokymasis;  

 7. mokytojai motyvuojami labiau pasitikėti savimi, pakilo jų savivertė,  nes patys realiai dalyvauja sukurdami produktą;  

 8. daroma pozityvi įtaka mokinių mokymo(si) patirčiai bei jų asmenybės ūgčiai, skatinama tikslingai planuoti savo ateitį.  

II SKYRIUS 

 POKYČIO PROJEKTO VERTINIMAS 

 

 Pokyčio projektas svarbus mokiniams, nes mokymasis tapo įdomesnis, susietas su gyvenimo praktika, aktualus, tyrinėjantis. Mokytojai 

pakeitė savo požiūrį, suprato, kad svarbu ne tik įgyvendinti programą, bet išmokyti mokinį mokytis, pačiam ieškoti sprendimo būdų, gebėti bendrauti ir 

bendradarbiauti įvairiose situacijose su skirtingais žmonėmis. Savivaldybėje atsirado daugiau jaunų žmonių (prielaida), kurie liks Klaipėdoje ir dirbs 

joje, nes mokiniai supažindinti su Klaipėdos miesto galimybėmis darbo rinkoje. Mokinio mokymosi sėkmė ir pažanga neatsiejama nuo mokinio noro 

mokytis. Siekiant motyvuoti mokinius, patyriminis ugdymo(-si) metodas reikšmingas siejant teorines ir praktines žinias, stiprinant bendradarbiavimą 

tarp to paties ir atskirų dalykų mokytojų, kuriant ilgalaikius partnerystės ryšius su verslo įmonėmis, mokslo institucijomis, kultūros įstaigomis. 

Savivaldybės švietimo sistemai kuriamas projektas svarbus, nes padidėjo dėmesys mokinio mokymosi motyvacijai, kuri svarbi, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninio tobulėjimo. Švietimo įstaigose veiksmingiau naudojamas pamokos laikas, plačiau taikomi aktyvieji mokymosi metodai. Mokytojai, 

taikydami patyriminio ugdymo metodus, įgijo naujų kompetencijų, daugiau bendradarbiauja vieni su kitais ir su išorės partneriais, pamokos vyksta 

įvairiose tikslinėse edukacinėse erdvėse. Mokyklų vadovai suinteresuoti išoriniu bendradarbiavimu, mokinių mokymosi motyvacijos tyrimai leidžia 

priimti sprendimus, padedančius gerinti mokinių pasiekimus. Projektas svarbus, nes Klaipėdos mieste atsirado vieningas patyriminio mokymo(si) 

suvokimas, numatomos įvairios veiklos ir galimybės tam mokymui įgyvendinti, tikėtina, kad atsiras daugiau lėšų, skirtų mokinių sudominimui bei 

motyvacijos stiprinimui. 



       

 Pokyčio projektu siekiama ugdymo įstaigose didinti motyvuotų asmenybių, kurios per savo patirtį įsisąmonina bei pripažįsta tai, ką mokosi, 

skaičių ir Klaipėdos miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo: 

1. didinti sėkmingų ir pažangių mokinių skaičių (procentas); 

2. sukurti veiksmingą patyriminio mokymo(si) sistemą, bendradarbiaujant su miesto institucijomis;  

3. įgalinti ir motyvuoti aktyviai mokyklos veiklose dalyvauti ir bendradarbiauti mokinių tėvus;  

4. didinti mokytojų (gal ir mokyklų), gebančių efektyviai taikyti patyriminį mokymą, skaičių (procentą). 

Stažuotės Lietuvoje ir užsienyje prisidėjo prie pokyčio projekto įgyvendinimo. Klaipėdos miesto komandos nariai,  lankydamiesi įvairiose 

Lenkijos-Čekijos, Estijos-Suomijos bei Raseinių-Pasvalio ugdymo įstaigose, kėlė ne vieną klausimą ir aktyviai dalyvavo visuose susitikimuose. 

Komandos dalyviai, vykdami į stažuotes kartu su kitų Žemaitijos regiono savivaldybių kūrybinių komandų nariais, turėjo galimybę kartu komunikuoti 

įgyvendinamo pokyčio tema ir organizuotose diskusijose aptarti įgytos patirties lankytose Lietuvos ir užsienio šalyse pritaikymo galimybes savo 

mokyklose ir savivaldybėse. Dalyvių nuomone, patyriminis mokymas(sis) motyvuotos asmenybės augimui galimas tik savivaldybės mokykloms 

bendradarbiaujant tarpusavyje, o savivaldybė turėtų padėti „nutiesti bendradarbiavimo tiltus tarp mokyklų“. Stažuotės patirtis leidžia daryti išvadą, kad 

patyriminis mokymas yra aktualus ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Stažuočių Lietuvoje ir užsienyje metu įgytos žinios, suformuluotos 

įžvalgos perteiktos bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir pokyčio projektą įgyvendinantiems mokytojams.  

 

III SKYRIUS 

POKYČIO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

 

Į veiklų įgyvendinimą įsitraukė Klaipėdos miesto Martyno Mažvydo, „Gabijos“, Liudviko Stulpino, Simono Dacho, Gedminų 

progimnazijų, „Aukuro“ ir „Varpo“ gimnazijų bei Technologijų mokymo centro bendruomenės. Miesto kūrybinė komanda ir pokyčio projekte 

dalyvaujančių mokyklų bendruomenių komandos projekto įgyvendinimui išmatuoti  ir įvertinti vykdomų veiklų rezultatą nusistatė 3 lygmenimis 

(organizacijoje, tarp organizacijų, mieste) atlikimo ir 6 poveikio rodiklius: 



       

   

Ką miestui davė LL3 ir ko mes išmokome: Klaipėdos miesto 23 pedagogai studijuoja neformaliosiose studijose, 13 – baigė ISM švietimo 

vadybos studijas, organizuota 10 mokyklinių lyderystės iniciatyvų renginių, kuriuose dalyvavo 300+ dalyvių, sukurti 6 patyriminio mokymo(si) 

modeliai (pridedama), afiša „Mūsų mokymosi procesas“ ir miesto patyriminio mokymo(si) veiklos modelis bei pilotinis patyriminio mokymo(si) tinklas 



       

  

IV SKYRIUS 

POKYČIO PROJEKTO TVARUMO PLANAVIMAS 

 

Geroji projekto darbo patirtis skleidžiama miesto politikų, mokyklų vadovų, mokytojų metodinių grupių pasitarimų metu. Naujos 

patyriminio mokymo(si) veiklų organizavimo formos įtvirtintos 2020 m. mokyklų veiklos planuose. Nedalyvavusios projekte ugdymo įstaigos kviečiasi 

pasidalinti gerąja patirtimi dėl patyriminio mokymo(si) veiklų organizavimo. Sukurto modelio tvarumas įteisintas vadovų metinėse užduotyse. Jau 

planuojamos stažuotės Lietuvoje ir užsienyje bendrojo ugdymo mokykloms dėl patyriminio mokymo(si) veiklų organizavimo gerosios patirties 

pasidalinimo bei kasmetinis forumas „Mano mokykla – visa Klaipėda“. Nuo 2020 m. vasario mėnesio pradedamas įgyvendinti 80 akad. val. mokymo(si) 

ciklas „Mokyk(is) muziejuje. Atrask. Pažink. Patirk“,  kurio pagrindas – kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo tikslas – 

pritaikyti Lietuvos jūrų muziejuje saugomų intelektualinių resursų ir muziejaus rinkinių arsenalą bendrosioms programoms. Šio mokymo(si) ciklo 

rezultatas – mokytojų drauge su Lietuvos jūrų muziejumi paruoštos bendrojo ugdymo programą atitinkančios pamokos bei pamokų turinį lydinti metodinė 

medžiaga.  

Kūrybinės komandos  vadovė                                                                                                                                                      Raimonda Stirbienė 



       

                                                                                         PRIEDAI  

PATYRIMINIO MOKYMO(SI) VEIKLŲ ORGANIZAVIMO MODELIAI 

 



       

   



       

 


