PROJEKTAS „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“
Projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-02–003

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio mūsų mokykla įsijungė į Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą
,,PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“, kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.
Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę
finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir
Ugdymo plėtotės centro.
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų
sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
Projekto uždaviniai:


Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse
situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.



Tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų edukacines, vadybines kompetencijas.



Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo
ugdymui.

Projekto veiklos:


2013 m. rugsėjo mėn. mokykla įsijungė į projektą.



2013 m. spalio 13-18 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Smulskienė dalyvavo edukacinėje
kelionėje (stažuotėje) Austrijoje ir susipažino su Austrijos gerąja ugdymo praktika autentiškoje
aplinkoje.



2013 m. spalio 25 d. mokyklos direktorė J. Mikulskienė, pavaduotoja ugdymui J. Smulskienė ir
metodinio būrelio pirmininkė J. Petkevičienė dalyvavo projekto ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“
Alternatyvaus ugdymo plano įgyvendinimo galimybių aptarime – diskusijoje, kuri vyko ŠMM. Mūsų
mokykla 2013-2014 m.m. yra viena iš 10- ies Lietuvos mokyklų, kurios dalyvauja ,,Alternatyvaus
ugdymo plano“ rengimo projekte. Mokyklos komanda iki 2014 m. rugsėjo mėn. 1 d. drauge su UPC ir
ŠMM ekspertais parengs ,,Alternatyvųjį ugdymo planą”, kuris leis šiuolaikiškai organizuoti ugdymo
procesą, stiprins tarpdlykinę integraciją, plės ugdymo veiklų bei metodų įvairovę, geriau atlieps
mokinių poreikius.



Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio mūsų mokyklos komanda drauge su Vilniaus ,,Šviesos” pradinės ir S.
Stanevičiaus vidurinės mokyklų komandomis įsijungs į besimokančių organizacijų tinklą,
bendradarbiaus sprendžiant konkrečias su mokinių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo
gebėjimų ugdymu susijusias problemas. ,,Šviesos“ pradinės mokyklos projekto ,,Pradinio ugdymo
tobulinimas“ grupė parengė pedagogams mokymų planą :
o

,,Mokykla- besimokanti bendruomenė“ ( lapkričio mėn.)

o

,,Kūrybiškumui palanki aplinka- mokinių ugdymo(si) sėkmės prielaida“ (sausio mėn.)

o

,,Konstruktyvi komunikacija mokyklos bendruomenėje“ (vasario mėn.)

o

,,Reflektyvus mokymasis‘‘ (balandžio mėn.)

