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PROJEKTAS „ĮTRAUKIANTYS MOKYMO METODAI AKTYVIŲ MOKINIŲ UGDYMUI “
 



SUOMIJA > LIETO

20 km. nuo Turku į šiaurę nutolęs kurortinis mietelis
~20 tūkst. gyventojų

TRUMPAI

1 pradinė
2 pagrindinės
1 vidurinė su profesiniu mokymu
1 vidurinė, ruošianti studijoms

MOKYKLOS

biblioteka
stadionas
sporto rūmai
valgykla

Bendros
erdvės



Visos auklėtojoss privalo turėti bakalauro laipsnį.
Šios įstaigos yra nemokamos. 
Vaikai per žaidimus mokomi bendrauti, jeigu nori, gali išmokti skaityti ir rašyti.

IKIMOKYKLINIS PARENGIMAS  (1–7 M.)

PRADINĖ MOKYKLA 1-6 KLASĖS (7–12 M.) 

PAGRINDINĖ MOKYKLA 7-9 KLASĖS (13–15 M.)

VIDURINĖ MOKYKLA 10-12 KLASĖS (16–18 M.)

Visos mokytojos privalo turėti magistro laipsnį.
Mokiniai mokomi kaip elgtis mokykloje, klasėje, pamokoje. 
Daug dėmesio skiriama tiems mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų.
Mokosi rašyti, skaityti, piešti.....
Visi mokiniai gauna nemokamą maitinimą.

Visos mokytojos privalo turėti magistro laipsnį.
Pradeda mokytis iš elektroninių vadovėlių.
Visi mokiniai valstybės lėšomis aprūpinami kompiuteriais.
Visos užduotys atliekamos tik  kompiuteriu.
Visi mokiniai gauna nemokamą maitinimą.

 M
O

K
Y

K
LŲ

 G
R

U
P

ĖS
 IR

 T
IP

A
I

Visos mokytojos privalo turėti magistro laipsnį.
Mokiniai pagal gebėjimus skirstomi į dviejų tipų mokyklas:

vidurines su profesinio mokymo programa;
gimnazijas, ruošiančias studijoms universitete.

Visi mokiniai valstybės lėšomis aprūpinami kompiuteriais.
Visos užduotys atliekamos tik  kompiuteriu.
Visi mokiniai gauna nemokamą maitinimą.



SUOMIJA > LIETO

Mokosi ~250 mokinių
17 mokytojų + direktorius

LIEDON LUKIO VIDURINĖ MOKYKLA

PLAČIAU >>



 MOKYMOSI APLINKA

kokybiškos oro vėdinimo sistemos
pastovi oro temperatūra ir drėgmė
tinkamas apšvietimas
ergonomiški baldai
aprūpinimas vienkartinėmis kaukėmis
mokinio kuprinėje tik nešiojamas kompiuteris
dėstomas modulis apie sveiką mitybą ir
gyvenseną ( iš 250 mok. rūko tik 2)

DĖMESYS SVEIKATAI

KABINETŲ TECHNINĖ ĮRANGA

IŠMANIOS LENTOS
PROJEKTORIAI
DOKUMENTŲ KAMEROS
AUKŠTOS KOKYBĖS AUDIO ĮRANGA

Visos Suomijos mokyklos aprūpinamos centralizuotai



MOKYKLOS  ERDVĖS



STEBĖTOS KALBŲ 
PAMOKOS

mokytojo aiškinimas,
darbas grupėse, 
diskusijos,
išklausyto teksto supratimo patikra Kahoot testu,
individualus darbas elektroninėse pratybose.

TAIKYTI METODAI

GENIALUMAS SLYPI
PAPRASTUME



MATEMATIKOS
PAMOKOS

mokytojo aiškinimas,
demonstravimas,
konsultavimas,
individualus darbas elektroninėse pratybose.

TAIKYTI METODAI

“MAŽIAU YRA DAUGIAU”



ABITURIENTŲ
PAGERBIMO ŠVENTĖ



MOKYTOJŲ
KAMBARYS

Vizito metu labai daug bendrauta su mokiniais ir
diskutuota su mokytojų bendruomene apie švietimo
skirtumus bei panašumus Suomijoje ir Lietuvoje. 

PASIDALINIMAS PATIRTIMI
KAIP MES DIRBAME?



KUR GLŪDI GERŲ
MOKYMOSI REZULTATŲ IR

MOKINIŲ MOTYVACIJOS
PASLAPTYS?

Mokyklos ir mokytojas nėra viešai kritikuojami,
greičiau giriami. 
Kritikuojami gali būti švietimo politikai,
administratoriai, bet ne pedagogai! 
Mokyklos nėra reitinguojamos, vertinimą žino tik
pati mokykla, kartu ieškoma būdų, kaip kiekvienai
mokyklai tapti gerai.

LYGIATEISIŠKUMAS IR PASITIKĖJIMAS

01

Mokyklų administratoriai pasitiki mokytojais.
Mokytojai pasitiki mokiniais.
  Šeimos ir tėvai pasitiki mokytojais.

ŠVIETIMO SISTEMA

02

Pažangumo ir lankomumo monitoringo sistema. Į ją integruoti elektroniniai vadovėliai ir pratybos, visa
mokytojui reikalinga pamokų metodinė medžiaga. Mokytojas sistemoje mato mokinio darbo rezultatus.

VMA „VILMA“ 

03 Mokosi 2 mėn. trukmės etapais. 8-ą savaitę vyksta visų dalykų patikra – egzaminai, diagnostiniai testai.
Neišlaikius tenka kartoti modulį. Už mokymosi rezultatus atsakingas mokinys. 

ELEKTRONINIAI VADOVĖLIAI IR PRATYBOS04
05

MOKYMOSI PAŽANGOS NUOLATINĖ PATIKRA

Mokslo metų pradžioje direktorius apklausia mokytojus, su kurių leidėjų vadovėliais jie norėtų dirbti, ir
pateikia duomenis ministerijai. El. vadovėliuose integruota visa metodinė medžiaga reikalinga pamokai.



ESMINIAI
SKIRTUMAI

Suomijoje nėra visiems viešai prieinamų
mokyklų rezultatų, pavyzdžiui, kaip tos
mokyklos mokiniai išlaikė baigiamąjį
egzaminą (jis yra privalomas visiems,
baigiantiems mokyklą). Šiuos rezultatus turi
tik Švietimo ministerija Suomijoje ir pagal
juos bando silpnesnėms mokykloms padėti. 
Pagrindinė suomiškų mokyklų idėja – visos
jos turi būti vienodai geros ir tėvai neturi
rinktis mokyklų pagal jų „gerumą“. Tokia
informacija viešai nėra prieinama.
Suomijoje daug labiau vertinamas darbas
kartu, o ne konkurencija. 

SUOMIJOJE LIETUVOJE

Mokyklų kasmetinis reitingavimas ir
rezultatų viešinimas.
Dėl visų nesėkmių kaltinamas
mokytojas ir juo nepasitikima.
Lietuvoje skatinamas
lenktyniavimas ir konkurencija.



KULTŪRINĖ
PROGRAMA




