
  
Projektas „Lyderių laikas 3“ 

 

Molėtų rajono savivaldybės švietimo darbuotojų 

 

Stažuotės Šiaulių apskrityje ataskaita 

 

Stažuotės trukmė: 2020 m. spalio 22–23 d. 

Stažuotės vieta: Šiaulių apskrities mokyklos. 

Stažuotės dalyviai: Dalia Skebienė, Regina Pumputienė, Rimutė Guobienė, Gražina 

Pelakauskienė, Irina Žiupkienė. 

 

Stažuotės patirtys 

Apsilankiusios Šiaulių Salduvės progimnazijoje, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų 

mokykloje, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre, teikiame tokias 

įžvalgas. 

● Šiaulių Salduvės progimnazijoje veikianti mokinių individualios pažangos matavimo sistema 

stažuotės metu buvo pristatyta įvairiais pjūviais: dalykinių ir bendrųjų kompetencijų, mokyklos 

kultūros, palankios individualios pažangos stebėjimui, kontekste, klasės vadovo veikloje. 

Susipažinome su mokinio individualios pažangos stebėjimo įrankiais ir pagalbos teikimu. 

● Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos patirtis įtraukiant socialinius partnerius 

į ugdymo procesą per praktines veiklas leido pamatyti, kaip keičiasi mokykla. LL3 projektas 

baigtas, bet savivaldybė skyrė finansavimą mokykloms, kad galėtų tęsti veiklas. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas bei susitarimai garantavo mokyklai pradėtų veiklų tęstinumą. 

● Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcinis centras buvo „uogelė ant torto“. 

Pamatėme daug inovatoriškumo, pasimokėme, kaip galima keisti mokyklos aplinką, ją 

modernizuojant šiuolaikiniam mokymuisi pritaikytomis, mobiliomis mokinių ir mokytojų darbo 

vietomis ne klasės aplinkoje. Įgyvendintas mobilumo mokantis projektas leido pamatyti ateities 

mokyklą šiandien.  

● Veikiant efektyviai komunikacijai, vyksta nuolatinis bendradarbiavimas tiek mokyklų 

bendruomenėse, tiek tarp mokyklų ir švietimo skyriaus bei švietimo centro. Pedagogai buriasi į 

įvairius klubus mokytojams. 

 

Stažuotės idėjos įgyvendinimui:  

1) viena konkreti idėja, kurią įgyvendins klasėje (kai dalyvis - mokytojas); kiek mokytojų, tiek 

idėjų, 



  
Stažuotės dalyvių tarpe mokytojų nebuvo. 

2) viena konkreti idėja, kurią įgyvendins mokyklos lygmeniu (kai dalyvis - mokyklos vadovas 

ar pavaduotojas); kiek mokyklų vadovų ir pavaduotojų - tiek idėjų, 

● Įgyvendinti Salduvės progimnazijos pradinių klasių mokinių individualios pažangos fiksavimo 

metodus, kai kurios dalykus mokytojų refleksijai. 

● Mokinių individualios pažangos knygelės 5-8 klasių mokiniams. 

● Tobulinti klasės vadovų veiklą, klasės valandėlių sistema MOST. 

● Pamokos įsivertinimo kriterijų tinklelį panaudoti pamokos refleksijai. 

● Geros pamokos kriterijų lentelė. 

● Kolegialus mokymasis grupelėse vieniems  iš kitų. 

3) stažuotojų grupės parsivežta viena konkreti idėja savivaldybei/savivaldybės mokykloms. 

● eTwinning platforma projektinei veiklai. 

● Mokinių socialiniam emociniam ugdymui skirtos valandos. 

 

Rekomendacija Lietuvos švietimo darbuotojams, kokioje savivaldybėje/mokykloje kokia tema 

būtų itin tikslinga semtis patirties. 

● Šiaulių Salduvės progimnazija – „Mokinių individualios pažangos matavimas“. 

● Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla – socialinių partnerių įtraukimas į 

ugdymo procesą. 

● Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcinis centras – mobilumas mokantis. 

 

Stažuotės dalyvių vardai, pavardės, parašai 

Rimutė Guobienė 

Gražina Pelakauskienė 

Regina Pumputienė 

Dalia Skebienė 

Irina Žiupkienė 


