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Pradinio ugdymo programos alternatyvaus ugdymo
plano aprašas
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Alternatyvaus ugdymo plano aprašas sudaro 5 esminiai elementai
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 Nusako tikslą, uždavinius ir principus, kuriais turi remtis
organizuojami ugdymo procesai.

PRADINIO UGDYMO
TURINIO FORMAVIMAS IR
ĮGYVENDINIMAS





Mokykla ugdymo turinį grindžia savita pedagogine filosofija
Pateikiami integracinio ugdymo sudarymo būdai laikotarpių
ir turinio atžvilgiu.
Išskiriama vertikalaus ir horizontalaus ugdymo valandų
paskirstymo variantai.

MOKYKLOS UGDYMO
TURINIO PLANAVIMO IR
ĮGYVENDINIMO
KOORDINAVIMAS

 Mokyklos koordinatorius suburia darbo grupę mokyklos
ugdymo turinio prioritetams einamiems mokslo metams
nustatyti ir jo įgyvendinimo planui sudaryti.
 Atsižvelgiant į tarpinius mokinių pasiekimus ir pažangą
lanksčiai naudoja įvairias mokymo strategijas, prireikus jas
keičia, parenka ugdymo užduotis, mokymo priemones,
ugdymo aplinką,

UGDYMO APLINKOS
KŪRIMAS

 Mokykloje kuriami lygiavertiški, bendradarbiavimu, pagarba
ir savitarpio pagalba grįsti mokyklos bendruomenės (pedagogų, mokinių, tėvų (globėjų), vadovų) tarpusavio santykiai.
 Emocinė ugdymo(si) aplinka kuriama įtvirtinant demokratines vertybes: vaikai skatinami efektyviai bendradarbiauti.

UGDYMO DALYVIŲ
ATSAKOMYBĖ IR
FUNKCIJOS

 Supažindina vaikus su demokratinėmis vertybėmis, padrąsina
kiekvieną vaiką tinkamai išsakyti savo nuomonę ir dalyvauti
priimant sprendimus.
 Bendrauja ir bendradarbiauja su ugdymo įstaigos ir kitų
organizacijų specialistais, siekdamas pagerinti vaikų
ugdymo(si) sąlygas bei rezultatus;
 Skatinama partnerystė su šeimomis, suteikianti bendruomenės nariams įvairių galimybių dalyvauti vaikų ugdyme);

Savita pedagogine
filosofija grįstas ugdymo
planas

Visos dienos mokyklos
modelis

Pažangos stebėsena
ir ugdymo individualizavimas

Socialinių kompetencijų
integracija

Virtualios mokymosi
erdvės

Demokratinės mokyklos
valdymo modelis
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Standartinis ugdymo planas reglamentuoja ugdymo organizavimo
procesus; tuo tarpu alternatyvaus ugdymo aprašas nurodo, kaip
siekti kokybiško ugdymo procesų
PRADINIO UGDYMO
PROGRAMOS BENDRASIS
UGDYMO PLANAS

Uždaviniai

Tikslas

DIREKTYVUS
Padėti mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą
(toliau – mokykla), tikslingai, veiksmingai planuoti ir
organizuoti pradinio ugdymo programos įgyvendinimą.
Nėra išskiriami ugdymo plano uždaviniai, yra nurodomi
pagrindiniai su ugdymo procesų organizavimu susiję
klausimai:
 Ugdymo procesų organizavimo laikotarpiai;
 Bendrųjų ugdymo programų dalykai;
 Pradinio ugdymo turinio modeliavimo, diferencijavimo ir
individualizavimo, klasių dalijimo į grupes, laikinųjų
grupių sudarymo galimybės, valandų, skiriamų mokinių
ugdymosi poreikiams tenkinti, naudojimas;
 Vertinimo metodika ir tvarka;
 Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas

ALTERNATYVAUS UGDYMO PLANO
APRAŠAS
KRYPTĮ RODANTIS
Sutelkus visą mokyklos bendruomenę, visus turimus žmogiškuosius
ir materialinius išteklius užtikrinti, kad kiekvienas mokinys pagal
savo prigimtines galias įgytų bendražmogiškuosius vertybinius
pamatus ir darytų visokeriopą pažangą.
1. <...>atrinkti, pritaikyti, sukurti šiuolaikinį, prasmingą mokinio
ugdymosi poreikius ir amžiaus tarpsnio ypatumus atitinkantį
mokyklos/klasės ugdymo turinį;
2. Tikslingai ir efektyviai planuoti ir organizuoti visos mokyklos
bendruomenės ir kiekvienos klasės mokinių veiklą, nukreipiant
visus mokykloje vykstančius procesus ir išteklius mokinių
pasiekimams gerinti;
3. Laiduoti darnią visų mokyklos bendruomenės narių sąveiką ir
bendradarbiavimą pagrįstą
bendruomenės narių susitarimais dėl kiekvieno nario funkcijų ir
atsakomybės;
4. Sukurti emociškai ir fiziškai saugią, tinkamą pradiniam
ugdymui(si) aplinką;
5. Telkti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, juos racionaliai
naudoti.
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Mokykla susiduria su trukdžiais – įstatymais ir nuostatomis, kuriuos
reikalinga neutralizuoti siekiant alternatyvaus ugdymo pokyčių
įgyvendinimo
Prašymas Švietimo ir Mokslo Ministerijai suteikti projekte dalyvaujančioms mokykloms
indulgenciją nuo jų veiklą ribojančių taisyklių:


Savivaldybės nustatyti ugdymo, mokyklos strategijos ir veiklos planų formatai. Laisvė mokyklai parengti planą pagal
individualius mokyklos poreikius ir lūkesčius nesiremiant esamais standartais ir pavyzdžiais.



Dabartiniuose ugdymo planuose nurodytas tikslus pamokų laikas, išdėstytas 45 min intervalais. Reikalinga
neapibrėžti pamokų ir pertraukų ilgio, kuris gali būti koreguojamas pagal mokytojo planą.



Per griežta pamokos struktūra - reikalavimas pamokos pabaigoje organizuoti mokinių įsivertinimą (pagal išorės
audito metodiką) ir reikalavimas paisyti laiko reglamento - tiksliai 45 min.



Ekskursijos/išvykos lydinčių asmenų skaičius, t.y. ne 1 mokytojas 15 mokinių, o 1 mokytojas visai klasei (28
mokiniams) ir bent 1 lydintis asmuo, turintis ne pedagoginį išsilavinimą (gali būti vienas iš tėvų).



Tam tikros higienos normos tvarkaraščio sudarymui: pertraukų trukmė, dalykų išdėstymo reikalavimai tvarkaraščio
tinklelyje (menai ir šokiai bei kūno kultūra ne visada gali būti paskutinės, nedarbingiausios pamokos, nes juos dėsto
dalykininkai visoms klasėms).
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Esamos situacijos analizės išvados
Stiprybės:


Aktyvus ir motyvuotas mokytojų dalyvavimas įvairiuose projektuose ir renginiuose.



Mokyklos mokytojai yra jauno amžiaus. Tai sudaro puikias sąlygas naujovių ir kūrybinių metodikų taikymui.



Puikus mokyklos įvaizdis Vilniaus m. sav., pritraukiantis didelį skaičių mokinių kiekvienais metais.



Kūrybinių ir inovatyvių ugdymo metodų naudojimas praktikoje. Vaikai ir jų tėvai yra patenkinti kūrybišku kontekstu
ugdymo proceso metu.

Silpnybės:


Mokytojoms tenka itin didelis darbo krūvis dėl renginių ir projektų gausos.



Mokinių tėvai yra itin reiklūs.



Mokyklos erdvės netenkina bendruomenės poreikių.



Ugdymo pasiekimai viršija bendrus vidurkius, tačiau galėtų būti dar aukštesni.

Tikslai:


Grįžtamojo ryšio ir tarpusavio komunikacijos tobulinimas tarp mokyklos bendruomenės narių, tikslus abipusis tėvų ir
mokytojų lūkesčių išsiaiškinimas.



Sisteminio mąstymo metodų taikymas, ugdymo dalykų integravimas ir diferencijavimas, įvairių ugdymo organizavimo
formų diegimas siekiant kokybiško ir efektyvaus pradinio ugdymo.



Ugdymo pasiekimų rezultatų gerinimas.
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Kur šiuo metu yra mokykla?
Mokyklos misija
?

?

?

MOKINIŲ PATIRTYS
Gyvenimas mokykloje

UGDYMO REZULTATAI
Pasiekimai, pažanga

 Pradinio ugdymo programa, orientuota į asmens
kompetencijų ugdymą.



Tėvai reikalauja daugiau dėmesio pagrindinių ugdymo
dalykų pasiekimų gerinimui.

 IKT ir novatoriškų mokymosi metodų tobulinimas.



Atkreipiamas dėmesys į pirmosios užsienio kalbos
(anglų k.) mokymosi pasiekimus.



Ugdymo rezultatai pagal standartizuotus 4 kl.
patikrinimus yra geresni nei Lietuvos vidurkis visose
srityse: matematikoje, skaityme ir rašyme.

 Klasių skaičius mokykloje nekinta nuo 2011 m.
 Vaikų, norinčių ateiti į pirmąją klasę, skaičius auga.

 Mokykloje skatinami kūrybiniai mokymosi būdai.
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Mokyklos analizės apibendrinimas ir 2013-2015
m.m. Pradinio ugdymo plano apžvalga
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Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos ugdymo plane 20132015 mokslo metams yra alternatyvaus ugdymo elementų



UGDYMO ORGANIZAVIMAS



UGDYMO TURINIO
INTEGRAVIMAS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
ORGANIZAVIMAS

Ugdymo dalykams skirtų valandų skaičius 2013-2015 m. yra paskirstytas
dviejų ugdymo programos metų koncentrui.
Valandos, mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, yra skiriamos šokių
pamokoms (II-oje kl.) ir individualioms konsultacijoms (IV-oje kl.).
Remiantis ugdymo planu, yra informuojama apie ugdymo proceso
pradžią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką, tačiau konkrečių
dalykų pamokų nurodymas yra neprivalomas.
Ugdomoji veikla yra numatoma ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per
dieną.
10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip
pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei,
socialinei, prevencinei veiklai.




Mokykloje gali būti naudojamos ugdymo turinio integravimo galimybės.
Yra galimybė pasirinkti teatrą kaip vieną iš meninio ugdymo sričių.



Rekomenduojama neformalųjį švietimą organizuoti ne tik mokykloje, bet
ir už jos ribų atsižvelgiant į veiklų pobūdį, intensyvumą ir trukmę.
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Ugdymo plano tikslas – padėti mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo
programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, savarankiškai bei
veiksmingai planuoti ir organizuoti pradinio ugdymo įgyvendinimą
VILNIAUS PRANO MAŠIOTO PRADINĖS
MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

ALTERNATYVAUS PRADINIO UGDYMO
PROGRAMOS PLANO APRAŠAS

PANAŠUMAI:


Įvairūs ugdymo valandų paskirstymo variantai per ketverius metus užtikrinant bendrą programai
priklausančių valandų skaičiaus atitikimą.



Ugdymo proceso skirstymas yra galimas į įvairios trukmės periodus. Sudaromos galimybės mokyklai
veiksmingiau formuoti ugdymo turinį siekiant geresnių mokinių ugdymo pasiekimų rezultatų.



Mokykloje yra formuojamas integralus ugdymo turinys, atitinkantis alternatyvaus ugdymo plano
punktus, nusakančius ugdymo turinio integracinį paskirstymą. Yra teikiama mokymosi pagalba
konkretiems klasės mokiniams.



Yra nurodomos įvairios ugdymo proceso organizavimo formos: projektas, didaktinis žaidimas,
kūrybinis darbas ir pan.
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Teorinis siūlomų rekomendacijų pagrindimas
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Mokykloje įdiegus bent vieną alternatyvaus ugdymo plano elementą, įvyksta postūmis pokyčiams kituose mokyklos procesuose
TIKSLAS

Sutelkus visą mokyklos bendruomenę, visus turimus ž mogiš kuosius ir materialinius iš teklius už tikrinti, kad
kiekvienas mokinys pagal savo prigimtines galias įgytų bendraž mogiš kuosius vertybinius pamatus ir darytų
visokeriopą paž angą.

PRINCIPAI

Humaniškumo

Demokratiškumo

Įvairovės

Kultūrinio
tapatumo

Solidarumo

REKOMENDACIJOS

Šiaulių Centro pradinė mokykla

Tauragės „Šaltinio“
progimnazija

Kauno Dainavos pagrindinė
mokykla

Savita pedagogine filosofija grįsto
ugdymo plano parengimas

Tikslingas ugdymo turinio individualizavimas susietas su mokinio
pažangos stebėsena

Socialinių kompetencijų
integracija į ugdymo procesą

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Šiaulių Jovaro progimnazija

Vilniaus Prano Mašioto
pradinė mokykla

Demokratinės mokyklos valdymo
modelio taikymas

Virtualių ir fizinių ugdymo
aplinkų tobulinimas

Visos dienos mokyklos modelio
diegimas

 Siūlomos rekomendacijos ugdymo plano parengimui yra susijusios viena su kita – įgyvendinus vieną alternatyvaus ugdymo plano elementą,
jaučiamas postūmis pokyčiams kituose mokyklos procesuose.
 Projekto metu siūloma 6 mokykloms pilnai įgyvendinti po vieną rekomendaciją, atsižvelgiant į jų stipriausias puses ir išnaudojant turimą
potencialą. Rezultatas – 6 gerosios praktikos pavyzdžiai, kurių visuma atspindi visapusišką alternatyvaus ugdymo plano įgyvendinimą.
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Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai rekomenduojama įdiegti visos dienos mokyklos modelį
ALTERNATYVAUS UGDYMO
PROCESŲ ĮGYVENDINIMAS

Visos dienos mokyklos
modelio diegimas

VISOS DIENOS MOKYKLOS MODELIO ELEMENTAI
 Ugdymo procesų integravimas laiko, o ne turinio atžvilgiu.
 Pertraukų ilginimas ir kitos laiko periodų korekcijos siekiant pilno ugdymo procesų medžiagos padengimo, pakankamai
neformaliojo ugdymo veiklų bei poilsio ir laiko, skirto žaidimams, įgyvendinimo.
 Ugdymo diferencijavimo praktikų taikymas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus.
 Neformalaus ugdymo įvairovė – sporto, kultūrinės, meninės krypties užsiėmimai.
 Glaudesnio ryšio puoselėjimas tarp akademinių pasiekimų ir socialinių patirčių mokykloje.
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Kas? Kaip? Kodėl?

KAS?

Rekomendacija:
kas yra siūloma?

KODĖL?

Argumentacija:
kodėl reikalinga
įgyvendinti būtent
šį alternatyvaus
ugdymo
sprendimą?

KAIP?

Veiksmų kryptys:
kaip pasiekti
norimo
alternatyvaus
ugdymo rezultatų?

Visos dienos mokyklos modelio diegimas Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje
 Atsižvelgiant į numatytus ugdymo tikslus, sudarytą mokyklos mokymo ugdymo turinį ir
pasirinktas ugdymo organizavimo formas gali būti pasirinktas visos ugdymo dienos
mokyklos ar nepilnos ugdymo dienos mokyklos modelis. Pasirinkus visos ugdymo dienos
mokyklos modelį ugdomoji veikla gali būti organizuojama iki 8 val. per dieną, o nepilnos pagal formaliojo ugdymo veikloms mokyklos numatytą ugdymo laiką. (Alternatyvaus
ugdymo plano aprašo 19 punktas, III skyrius)

 Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenė yra aktyvi ir lengvai priima naujoves,
dalyvauja daugelyje projektinių veiklų ir renginių.
 Mokinių tėvai išreiškia poreikį naudingai prailgintos grupės veiklai, taigi yra daroma
prielaida, jog visos dienos mokyklos modelis būtų itin laukiamas.
 Yra susiduriama su problema, kaip pilnavertiškai užimti vaikus visą dieną, nuvežti į
neformalaus ugdymo veiklas mieste. Visos dienos mokyklos modelis išspręstų šias
problemas.




Rengti personalizuotus ugdymo planus, pritaikytus kiekvienam mokiniui pagal
poreikius ir gebėjimus.
Pritraukti neformaliojo ugdymo specialistus bendradarbiaujant su neformaliojo
ugdymo įstaigomis.
Sukurti lauko ir tobulinti vidaus erdves, pritaikant jas edukaciniams žaidimams.
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KAS?

Geroji praktika: visos dienos mokyklos modelis yra
plačiai sutinkamas Vokietijos mokyklose

Vokietijos tendencija: tradicinės mokyklos yra reorganizuojamos į visos dienos mokyklas
 Visos dienos mokykla siekia vientiso proceso, kuris sujungia akademinį ugdymą kartu su vaikų poilsiu, socialinių
įgūdžių lavinimu ir kasdiene priežiūra.
 Visos dienos mokyklose vyrauja įvairios veiklos: nuo formalaus ugdymo pamokų iki valgio gaminimo, literatūrinių
valandėlių, sporto būrelių ir meno studijų.

 Visos dienos mokyklos suteikia puikias sąlygas dirbantiems užimtiems tėvams, kurie neturi galimybės pilnavertiškai
užimti savo vaikus dienos metu. Įprastai visos dienos mokykla Vokietijoje veikia iki 16-17 val.
 Vokietijoje visos dienos mokyklos modelis buvo pradėtas diegti Diuseldorfe 2003 m. Labai greitai tendencija paplito
visos Vokietijos mastu.
 Visos dienos mokyklų pavyzdžiai: Maxscshule, Drezdeno Klotzsche gimnazija, Sophien pradinė mokykla

Šaltinis: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/all-dayschoolingindusseldorfgermany.htm
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KODĖL?

Aktyvūs tėvai ir motyvuoti mokytojai suponuoja, kad mokykla
yra pajėgi priimti iššūkį įdiegti visos dienos mokyklos modelį

MOTYVUOTAS PEDAGOGŲ
KOLEKTYVAS

TĖVŲ AKTYVUMAS




Mokinių tėvai yra
reiklūs, pageidauja
aukščiausių pasiekimų
rezultatų ir produktyvių
veiklų mokykloje.
Dauguma tėvų yra itin
modernūs ir pajėgus
skirti papildomas lėšas
už ilgesnį vaikų laiką
praleidžiamą mokykloje.





Mokytojų jaunas amžius,
motyvacija bei esamų
kūrybiškų mokymo procesų
taikymas suteikia mokyklai
pranašumą priimant
išbandymus.
Administracija kartu su
pedagogais aktyviai ieško ir
dalyvauja įvairiuose
projektuose, nebijo
eksperimentuoti.

MOKYKLOS
POPULIARUMAS


Mokykla yra populiari,
tačiau reikalinga puoselėti
mokyklos išskirtinumą ir
ugdymo kokybę.



Pasigendama
struktūrizuotų
neformalaus ugdymo
veiklų. Yra poreikis
kokybiškam vaikų
užimtumui pasibaigus
pamokų laikui.
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KAIP?

Visos dienos mokyklos modelio įdiegimas apima neformalaus
ugdymo specialistų pritraukimą ir veiklų personalizavimą
VISOS DIENOS FORMALAUS IR NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIO DIEGIMO KRYPTYS

BENDRADARBIAVIMAS SU NUĮ

1

2

VEIKLŲ
PERSONALIZAVIMAS

3

LAUKO IR VIDAUS
ERDVIŲ
PRITAIKYMAS

POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Bendras mokyklos ugdymo planas grįstas visos dienos mokyklos modeliu koncentruojantis į tris pagrindines sritis:
 Neformalaus ugdymo specialistų pritraukimas iš aplinkinių neformalaus ugdymo įstaigų siekiant aukštos užsiėmimų
kokybės, atitinkančios muzikos, meno, sporto mokyklų suteikiamų paslaugų kokybę miesto įstaigose.
 Personalizuotų ugdymo planų parengimas, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus, lūkesčius
specifinėms veikloms.
 Lauko ir vidaus erdvių tobulinimas, edukacinių aplinkų įrengimas, edukacinių žaidimų organizavimas siekiant
kokybiško laiko pertraukų ir poilsio metu.
MOKYKLŲ PAŽANGOS FONDAS



Dėl finansavimo, reikalingo pokyčiams įgyvendinti, yra siūloma teikti paraišką mokyklų pažangos projektų
konkursui 2014 m.
Didžiausia projektui skiriama suma – 50 tūkst. Lt.
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Kur mokykla bus ateityje?
TOBULINTINOS SRITYS

REKOMENDACIJOS UGDYMO PLANUI

Šiuo metu mokykla svarsto tinkamų mokymo metodų
pasirinkimo galimybes. Sprendžiama, ar toliau
sistemingai orientuotis į kūrybinių mokymosi būdų
skatinimą, ar labiau susikoncentruoti ties ugdymo
pasiekimų gerinimu.

 Mokyklos ugdymo planas grįstas visos dienos mokyklos
modeliu: formalaus ir neformalaus ugdymo veiklos
trunka visą dieną.



Siūloma atsirinkti ir pritaikyti kūrybiškas ugdymo
metodikas, kurios taip pat padeda efektyviai siekti
puikių ugdymo rezultatų.

 Gausi įvairių neformalus ugdymo veiklų pasirinkimo
galimybė.



Siekiant išlaikyti esamą mokyklos įvaizdį ir
populiarumą, būtina atsižvelgti į mokyklos erdvių
gerinimą.



Būtina
gerinti
komunikaciją
tarp
mokyklos
bendruomenės narių, ypatingai tarp tėvų ir mokytojų.



 Mokyklos ugdymo plane išskiriami punktai dėl įvairaus
laiko integravimo variantų.

 Ugdymo plane išskiriamas personalizuotų ugdymo planų
parengimas ir jais paremtas mokymo procesas.

Mokyklos misija
?
MOKINIŲ PATIRTYS
Gyvenimas mokykloje

?

?
UGDYMO REZULTATAI
Pasiekimai, pažanga
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Veiksmų planas
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Pirmas projekto žingsnis prieš užmezgant ryšius su
NUĮ – poreikių ir galimybių tyrimas
POREIKIŲ IR
GALIMYBIŲ TYRIMAS
Mokyklai siūloma visos dienos
modelį įgyvendinti per
bendradarbiavimą su neformaliojo
ugdymo įstaigomis ar specialistais.
Tam reikalingas neformaliojo
ugdymo poreikių, pasiūlos bei
bendradarbiavimo ir partnerystės
galimybių tyrimas, kurio metu turi
būti:
 Išanalizuoti tėvų ir mokinių
poreikiai neformaliojo ugdymo
veikloms
 Ištirtas finansinis potencialas
(kiek vaikų lankytų neformaliojo
ugdymo veiklas mokykloje, kokią
sumą tėvai sutinka mokėti už
šias veiklas)

PARTNERIŲ PAIEŠKA

Dalis partnerių bus identifikuoti
poreikių ir galimybių tyrimo metu,
tačiau partnerių paieška turėtų būtį
tęstinė, t.y. palaikomas nuolatinis
kontaktas su neformaliojo ugdymo
įstaigomis, ieškoma galimybių
bendradarbiauti. Partnerių paieška
gali vykti 4 kryptimis:
 Mokyklos personalas (mokytojos
dirbančios pagal patentą
prailgintoje grupėje ar vedančios
įvairius būrelius po pamokų)
 Laisvai samdomi specialistai
 Privačios NUĮ

BENDRADARBIAVIMO
SĄLYGŲ NUSTATYMAS
IR SUSITARIMAI
Formalizuojant bendradarbiavimą
turėtų būti pasirašomos sutartys,
kuriose numatoma, kad:
 Neformaliojo ugdymo veikla
vykdoma mokykloje
 Mokestis NUĮ mokamas įprastai
 Mokiniams rengiami
personalizuoti ugdymo planai,
apimantys neformaliojo ir
formaliojo ugdymo veiklas
 Rengiamas vienas tvarkaraštis
neformaliojo ir formaliojo
ugdymo veikloms, apimantis visą
dieną, nuo 8 iki 6 val.

 Savivaldybės NUĮ

 Ištirtos bendradarbiavimo
galimybės su neformaliojo
ugdymo įstaigomis mieste.
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Siūlant mokyklai pokyčių planą, didelė svarba
teikiama ugdymo veiklų personalizavimui
PERSONALIZUOTO
UGDYMO MODELIS

UGDYMO
ORGANIZAVIMAS

UGDYMO TURINYS

Siekiant geresnės ugdymo kokybės,
mokinių ir tėvų poreikiams turėtų
būti teikiama didelė reikšmė, todėl
siūloma mokykloje sukurti
personalizuoto ugdymo modelį,
kuriame būtų numatoma, kad:

Modelio įgyvendinimas reikalauja
ugdymo organizavimo procesų
peržiūros ir koregavimo:

 Mokykla suteikia mokiniui
galimybę mokykloje praleisti
visą dieną, tačiau neformaliojo
ugdymo veiklos nėra privalomos

 Diegiamas alternatyvus ugdymo
laiko paskirstymas, ilginamos
pertraukos

 Formaliojo ir neformaliojo
ugdymo turinio integracija

 Paskirstomos atsakomybės:
ugdymo planų ir tvarkaraščių
rengimas, veiklų koordinavimas

 Aktyvus laisvalaikis

 Siekiant integruoti formaliojo ir
neformaliojo ugdymo veiklas į
visos dienos mokyklos modelį,
kiekvienam mokiniui turim būti
rengiamas personalizuotas
ugdymo planas

 Kiekvienam mokiniui sudaromas
personalizuotas ugdymo planas
ir individualus tvarkaraštis

Mokykloje diegiant Visos dienos
formaliojo ir neformaliojo ugdymo
organizavimo modelį, tiek
organizacine, tiek turinio prasme
akcentuojama ugdymo
personalizavimo svarba:

 Edukacinės išvykos

 Esant poreikiui ir galimybėms,
gali būti diegiamas
eksperimentinio darbo
apmokėjimo modelis
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Mokyklos lauko ir vidaus erdvės turi būti pritaikytos
mokiniams mokykloje būti visą dieną
LĖŠŲ PRITRAUKIMAS

Aplinkų gerinimas reikalauja
papildomo finansavimo, kurį
galima pritraukti keliais būdais:
 Dalyvavimas projektuose
 Mokyklų pažangos projektų
konkursas 2014 m.
 Tėvų fondo steigimas
 Bendradarbiavimas su
savivaldybės atstovais

TURIMŲ ERDVIŲ
GERINIMAS

NAUJŲ ERDVIŲ
KŪRIMAS

Mokyklos pastate bus vykdomos ir
neformaliojo ugdymo veiklos, todėl
reikalinga efektyviau panaudoti
turimas erdves:

Mokyklos lauko ir vidaus erdvės
nėra pritaikytos mokiniams
mokykloje būti visą dieną, todėl bus
reikalinga įrengti naujas erdves:

 Klasių specializavimas, geriau jas
pritaikant muzikos, meno, sporto
užsiėmimams

 Mokinių poilsiui

 Suolų išdėstymo pertvarkymas
komandiniam darbui
 Koridorių ir kitų nenaudojamų
patalpų pritaikymas mokymuisi.

 Kūrybai (kūrybinės dirbtuvės)
 Aktyviam mokinių laisvalaikiui
(lauko žaidimų aikštelė)
 Individualiam mokytojų darbui
(dėl alternatyvaus laiko
paskirstymo, mokytojo darbe
gali atsirasti ilgesnės pertraukos
ir tarpai tarp pamokų, todėl
reikalinga mokytojams
mokykloje užtikrinti darbo
vietas, kuriose jie galėtų ruoštis
kitos dienos pamokoms ir daryti
kitus darbus)
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Visos dienos mokyklos modelio pagrindą mokykloje
siekiama sukurti ir įdiegti per vienus mokslo metus
2014
2015
Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
Savaitė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 8 9 0
Liepa

1.Bendradarbiavimas su NUĮ

1.1. Ugdymo poreikių, NUĮ pasiūlos, galimybių tyrimas
1.2. Socialinių partnerių paieška
1.3. Bendradarbiavimo sąlygų nustatymas ir susitarimai
2. Ugdymo veiklų personalizavimas
2.1. Veiklų organizavimo tvarkų formulavimas

2.2. Eksperimentinio darbo apmokėjimo modelio diegimas
2.3. Veiklų finansavimo formalizavimas
2.4. Personalizuotų ugdymo planų sudarymas
2.5. Personalo ugdymas
3. Lauko ir vidaus erdvių pritaikymas
3.1. Lėšų pritraukimas
3.2. Naujų erdvių sukūrimas
3.3. Turimų lauko ir vidaus erdvių gerinimas
-

Sukurtą visos dienos neformaliojo ir formaliojo ugdymo organizavimo modelį siūloma pradėti diegti nuo Naujųjų metų,
t.y. pirmas pusmetis skiriamas veiklų planavimui ir formalizavimui.
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Siekiant užtikrinti sklandų modelio diegimą, reikalingas
vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymas
Projekto veiklos

Atsakomybė

1.Bendradarbiavimas su NUĮ
1.1. Ugdymo poreikių, NUĮ pasiūlos, galimybių tyrimas

Mokyklos administracija

1.2. Socialinių partnerių paieška

Mokyklos administracija, mokytojai, tėvai

1.3. Bendradarbiavimo sąlygų nustatymas ir susitarimai

Mokyklos administracija, mokytojai, tėvai

2. Ugdymo veiklų personalizavimas
2.1. Veiklų organizavimo tvarkų formulavimas

Mokyklos administracija

2.2. Eksperimentinio darbo apmokėjimo modelio diegimas

Mokyklos administracija

2.3. Veiklų finansavimo formalizavimas

Mokyklos administracija

2.4. Personalizuotų ugdymo planų sudarymas

Mokytojai

2.5. Personalo ugdymas

Mokyklos administracija

3. Lauko ir vidaus erdvių pritaikymas
3.1. Lėšų pritraukimas
3.2. Naujų erdvių sukūrimas
3.3. Turimų lauko ir vidaus erdvių gerinimas

Mokyklos administracija, mokytojai, tėvai
Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojai, tėvai,
mokiniai)
Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojai, tėvai,
mokiniai)
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