
Pasiūlymai atnaujinto ugdymo turinio kūrėjams dėl ugdymo proceso organizavimo 

tobulinimo  

Jei jau leidžiama svajoti, manome, kad visi ugdymo proceso pakeitimai, jo tobulinimas ir 

naujovės turėtų tarnauti mokyklos, kaip unikalios institucijos tapatybės kūrimui. Tuo būtų 

siekiama, kad kiekvienas gimnazistas ir mokytojas tapatintųsi būtent su šia ugdymosi įstaiga, 

didžiuotųsi būdamas jos dalimi, trokštų skleisti žinią apie joje įgyvendinamas naujoves. Projekto 

dalyvis Andrius Vitkūnas sako „Remdamasis savo studijų universitete patirtimi, atsimenu, kaip 

didžiavomės, kad mūsų tuo metu vos keleri metai atkurtame Vytauto Didžiojo universitete studijų 

programos būdavo sudaromos amerikiečių universitetų principu, kai buvo galima laisvai pagal savo 

polinkius pasirinkti tam tikrų blokų (gamtos, menų, tiksliųjų ir kt.) siūlomas disciplinas. Maža to, 

pasirenkamų disciplinų paskaitas būdavo galima lankyti pas labiausiai studentui tinkamą dėstytoją 

pasirenkamu laiku ir pageidaujamame sraute. Toks savivaldis mokymasis buvo ne tik didžiulė 

demokratijos apraiška, bet ir vertė didžiuotis savo universitetu, nes nė viena kita aukštoji mokykla 

tokių galimybių tuo metu nesiūlė. Todėl manau, kad ir gimnazijoje panašiu būdu visos naujovės 

turėtų ne tik daryti ugdymo procesą mokiniui patrauklų ir labiau suprantamą, bet ir kurtų 

pasididžiavimo savo mokykla jausmą ir taip prisidėtų prie mokymosi motyvacijos kėlimo.“ 

Kalbėdami apie ugdymo proceso naujoves, norime išskirti keletą momentų. Pirmiausia, 

būtina mokymo procese ieškoti sąsajų ne tik tarp skirtingų dėstomų dalykų, bet ir kiekvieno dalyko 

teorinės medžiagos su jos praktiniu pritaikymu gyvenime. Tam pasitarnauja įvairi projektinė veikla, 

edukacinės programos ir išvykos bei praktinių užduočių rengimas – visa, kas reikalauja gebėjimo 

taikyti pamokoje įgyjamas žinias, užuot jas tik nesąmoningai atkartojant testų, atsiskaitymų ar 

kontrolinių darbų metu. Antra, siekiant mokinių aktyvaus dalyvavimo pamokoje, būtina ieškoti 

netradicinių erdvių bei metodų, kurie ugdytų mokinių domėjimąsi dėstomu dalyku, keltų jų 

motyvaciją, reikalautų aktyvaus mokinio įsitraukimo į ugdymo procesą. Šiandien, kaip niekada 

anksčiau, būtina taikyti savivaldaus mokymosi idėją, mokiniui suteikiančią ne tik pasirinkimo 

laisvę mokytis jam naudingų dalykų savo tempu ir pagal savo poreikius, bet kartu ir ugdančią 

asmeninę atsakomybę už savo mokymosi rezultatus ir procesą. Nors naujovėms taikyti dažnai 

prireikia daug laiko ir pastangų, jos yra labiau būtinybė negu alternatyva tradiciškai suvokiamam 

ugdymo procesui. 

Apibendrinę Erasmus+ projekte „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“ 

įgytą patirtį, atnaujinat bendrojo ugdymo programas Jono Biliūno gimnazijos mokytojai siūlo:  



1. Pamokose plačiau naudoti projektinio ugdymo metodą, planuoti ir organizuoti 

integruotas dalykų pamokas ilgesniam laikotarpiui, daugiau ugdymo laiko skiriant 

įvairiapusiškesniam temos gilinimui, perteikimui ir pritaikymui kasdieninėse situacijose. Projekto 

metu svarbu, kad mokiniai sietų mokymąsi su tikrove, ieškotų sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, mokytųsi 

dirbti komandoje, išsikelti uždavinius ir juos spręsti, turėti savo nuomonę ir ją konstruktyviai ginti. 

2. Daugiau dėmesio skirti socialiniam ir emociniam ugdymui, nes šiais laikais mūsų 

vaikai išgyvena ne tik pandemijos padarinius, bet ir karo grėsmes.  

3. Plačiau naudoti varžybų ugdymo metodą, organizuoti konkursus, skatinančius 

atsiskleisti mokinių gebėjimams per meną: teatrą, dailę, fotografiją, kiną ir muziką. 

4. Parengti el. vadovėlius kuriuose medžiaga būtų pagal mokinių veiklas pamokoje 

struktūrizuota moduliais: atsivertus pamokos temą, mokiniui būtų aišku, ką reikia atrasti, atlikti ir 

išmokti. Mokytojas turėtų būti tik konsultantas.  

5. Sudaryti sąlygas ugdymo procese, kad visa atsakomybė už mokymosi rezultatus 

atitektų mokiniui. Suskirstyti ugdymo procesą į modulius ir kas du mėnesius ar mėnesį vykdyti 

patikrą. Jei mokinys neišlaikys patikros, modulį turės kartoti. 

6. Taikant STEAM ugdyme mokymosi būdai padėtų suprasti, vertinti ir priartėti prie 

ateityje vaikų laukiančių iššūkių ir ypač prie būsimos darbo rinkos poreikių, nes   sėkmingam 

kompetencijų ugdymui reikalingas visas įvairių įgūdžių komplektas. Kuo jų daugiau ir kuo labiau 

išugdytos kompetencijos, tuo didesnę sėkmę mokinys patirs ateityje.  

7. Stiprinti bendradarbiavimą tarp tėvų, mokytojų ir neformaliojo ugdymo organizatorių. 

Siekiant gerinti vaikams ateityje svarbias kompetencijas, tiek tėvams, tiek mokytojams, tiek 

neformaliojo švietimo organizatoriams svarbu dirbti ta linkme, kad technologijų, gamtos mokslų, 

inžinerijos, menų ir matematikos sritys turėtų būti neskaidomos ir suvokiamos kaip viena 

neatsiejama STEAM ugdymo dalis. 

8. Kurti tokius modulius ir programas, kad bendrojo ugdymo mokyklos programos 

dalykai būtų dėstomi pasitelkiant menus (dailę, kiną, muziką, šokį, fotografiją ir teatrą), vyktų 

netradicinėse erdvėse. 

9. Sukurti visiems Lietuvos mokytojams prieinamą sistemą, kurioje būtų sukelti dalykų 

mokytojų pamokų pavyzdžiai. Pasirinkus temą, būtų galima nesunkiai rasti kelis pamokų 

pavyzdžius. 

10. Atsisakyti valstybinių egzaminų ryšio su stojimu į aukštąsias mokyklas. 

11. Teikti visapusišką ir kvalifikuotą pagalbą spec. poreikių mokiniams.   



12. Kelti mokytojo prestižą. Visuomenei reikia mokytojų, kurių darbu būtų pasitikima ir 

džiaugiamasi. Laisvas, laimingas, atsipalaidavęs ir kūrybiškas mokytojas ugdymo procesą įdomesnį 

ir paprastesnį.   

13. Visos technologinės naujovės turėtų atkeliauti visų pirma į mokyklas, juk mokome 

vaikus, kurie labai greitai keičiasi ir turi prisitaikyti prie pasaulio naujovių. 

Būsime dėkingi, jei kurdami atnaujintas bendrojo ugdymo programas, atsižvelgsite į mūsų 

pasiūlymus. 
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