
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮGYVENDINIMO PATIRTIS 

 

Įgyvendindama informacinės visuomenės iššūkius, siekdama įtraukti į skaitmeninę veiklą kiekvieną 

mokinį, šeimą ir bendruomenę, įtvirtindama mokymosi visą gyvenimą paradigmą, Šiaulių r. Kuršėnų 

Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – Mokykla) nuo 2017 m. aktyviai dalyvauja veiklose, 

atlikdamas IKT diegimo ir plėtojimo darbus: 

1.Organizuoti parengiamieji IKT diegimo darbai, bendruomenės kryptingas mokymąsis, 

dalijamasis patirtimi, edukacinių aplinkų plėtojimas, modernizuota mokyklos biblioteka.  

Anglų kalbos mokytoja ekspertė, IT konsultantė Stasė Riškienė organizuoja seminarus, mokymus 

„Išmani mokykla, patirtys bei didėjos“ bei „Išmaniųjų technologijų naujovės“. Suburiamos kitų dalykų 

mokytojų komandos (matematikos, anglų k., geografijos ir kt.), kurios rengia kvalifikacines programas ir 

dalijasi patirtimi „IKT įrankių taikymas“ su kitomis rajono ir respublikos mokyklomis. Mokytojai savo 

veiklą publikuoja iKlase.lt, iMokytojai.lt 

Mokyklos direktorė, dalyvaudama mokymuose Italijoje 2016 metais balandžio 19 – 23 dienomis 

tema „Klasė kitaip“, pristatė taikomas ugdymo naujoves mokykloje.  

2018 m. gegužės mėn. pristatė mokyklos patirtį Italijoje tarptautinėje konferencijoje „eTwinning 

įgalinimas: vadyba, mokymąsis, pasidalijimas“. 

2. Pasiektas proveržis mokinių mokyme, įsitraukiant į projektus, sukuriant ir įsitraukiant į 

bendradarbiaujančių mokyklų IT srityje tinklą. 

2018 – 2019 m.m. mokykla pripažinta „eTwinning mokykla“. 

Už projektą „Dalijamės tradiciniais žaidimais“ („Sharing our traditional games / Compartiendo 

nuestros juegos tradicionales“) – pelnytas Kokybės ženklelis! 

2019 m. įgyvendinti eTwinning projektai: „Kultūros paveldas mano pamokose“, „Kultūrinio 

paveldo klausimynas“ („Quizzes on Cultural Heritage“), „Skaitmeninis Šekspyras“, („Digit@l 

Sh@kespe@re #eTwForCulture „), „Faktai ar melas“ („Fact or Fake“), „eTwinning mažiems ir dideliems“, 

„Maistas mokykloje“ („Food@School „), „Kalėdinis projektas“ („Xmas project. Handmade cards exchange 

and Xmas tree“), „Aprašyk save ir aš tave nupiešiu“ („Describe yourself and I will draw you“), „Baltijos 

jūra be plastiko“ („Plastic Free Baltic Sea“), „Jaunieji mokslininkai“, „Abėcėlės šalyje“, „Mano šeima ir 

aš“ („My family and Me“), „Aš jaunasis mokslininkas“.  

2019 metais mokyklos iniciatyva organizuotas pasidalijimas patirtimi rajono mąstu „eTwinning 

projektai – virtuali erdvė mokykloms“.  

Nuo 2018 m. inicijuoti neformaliojo švietimo užsiėmimai, naudojant išmaniąsias technologijas. Tuo 

tikslu nupirkti konstruktoriai „Robotai“ 1 – 4 klasėms ir 5 – 6 klasėms. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis 

su Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija dėl konsultavimo mokant vaikus robotikos. 

3. Naudojamos skaitmeninės mokymo ir mokymosi platformos („Eduka“, „iKlase.lt., 

„iMokytojai.lt“, „Ema“). Sukurta virtuali mokymo(si) aplinka MOODLE, mokytojų patirčiai 

viešinti ir apibendrinti.  

4. Apibendrintas mokytojų IKT naudojimo mokymo ir mokymosi procese kompetencijų lygis.  

2019 metų lapkričio mėn. apibendrinta IKT naudojimo patirtis, atliekant apklausą ir užpildant 

Europos Komisijos anketą SELFIE.  

5. Įgyvendinama mobiliųjų technologijų naudojimo strategija, siekiant padidinti šiuolaikinių 

pamokų skaičių, veiksmingai naudojant išmaniąsias technologijas mokinių pasiekimamas gerinti. 
Mokykla, stiprindama mokytojų IT naudojimo kompetencijas, 2015 – 2016 m. m. vykdė tarptautinio 

Erasmus+ programos projektą „Mokytojų mobilumas“ įgyvendinamą. 12 mokytojų dalyvavo mobiliųjų 

įrenginių naudojimo mokymuose Europoje. 2017 – 2019 metais organizuoti patirties pasidalinimo 

seminarai  ir mokymai „Planšetės ugdymo procese“. 

6. Ugdymo planas 2019 – 2020 m. m. papildytas dalykų moduliais: 5 klasėms „Interviu 

metodas“ – anglų kalba, 6 klasėms „Papildytos realybės animacijos kūrimas“ – anglų kalba, 7a klasei „3D 

modeliavimas“  – technologijų mokymui, 7b klasei – „Projektavimas ir konstravimas“ – technologijų 

mokymui, 8 klasėms –„Interaktyvių el. leidinių kūrimas“ – anglų kalba.  

7. Mokykla siekia ir skatina mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi: 

Nuo 2015 metų kasmet mokykla dalyvauta respublikinėje parodoje pristatytdama IKT patirtį. 

2016 metais dalyvauta mokytojų metodinėje dienoje „Idėjų mugė“, kurioje mokytojai pristatė IT ir 

kitų aplinkų kūrimo patirtį. 



2017 metais vestos atviros pamokos ir dalyvauta metodinėje dienoje „Mano geriausia pamoka“.  

2018 metais mokykla dalijosi patirtimi su Alytaus švietimo darbuotojais, organizuodama seminarą 

„Lietuvos tradicijų puoselėjimas, įgyvendinant STEAM mokslų stiprinimo strategijas“. 

2019 metais organziuotoje metodinėje dienoje „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokytis“ pristatytos 

mokytojų sėkmės istorijos.  

Įgyvendindama projektą „Lyderių laikas 3“, mokykla pristatė patirtį Šilalės rajono savivaldybės 

darbuotojoms tema „Mokyklos patirtis, ugdant skirtingų amžiaus grupių, gebėjimų ir poreikių turinčius 

vaikus“.  

2017 – 2019 metais IT diegimo patirtimi mokykla dalijosi su Šakių, Klaipėdos, Telšių, Akmenės, 

Pasvalio rajonų mokyklomis. 

2020 metų pradžioje mokykla dalijosi ugdymo patirtimi su rajono vadovais bei Ginkūnų mokyklos 

mokytojais. 

8. Mokykloje sėkmingai įgyvendinami projektai, kurių metu mokytojai dalijasi savo patirtimi 

su kitai rajono ir respublikos mokytojais: 

ES projektas „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendradarbiavimas: grupinės dinamikos 

galimybės matematikos mokyme ir mokymesi“;  

ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“; 

ES projektas „Mokausi. Taikau. Dalinuosi“. 

Šalies projektas „Informatika pradiniame ugdyme“; 

Šalies projektas „Visos dienos mokyklos modelio išbandymas“ (toliau – VDM). 

9. Mokyklos strateginiame plane 2020 – 2022 metams numatyta įgyvendinti programą, 

kurioje numatytas išmaniojo mokymosi plėtojimas, įdiegiant Mokslo ir technologijų centrą. 

10. Išvados apie esminius pokyčius 2016 – 2019 metais: 

 

Išvados dėl esminių pokyčių Pagrindiniai argumentai 

1. Elektroninių galimybių 

profesiniam mokytojų 

tobulėjimui, bendradarbiavimui 

ir keitimuisi patirtimi 

plėtojimas. 

Visi mokyklos mokytojai taiko IKT pamokose, dalijasi patirtimi, 

kuria šiuolaikinį ugdymosi turinį. 

Visi mokyklos mokytojai nuolat mokosi, jiems teikiama švietimo 

pagalba, diegiant ir naudojant IKT, kasmet minimaliai 6 val. 

Mokytojų pasitikėjimas savo technologijų naudojimo įgūdžiais ir 

gebėjimais yra pakankamas. 

Mokytojai naudojasi įvairiais švietimo portalais ir šaltiniais. 

Mokykla turi  tinklalapį iKlasė.lt ir informacinę sistema „Moodle“. 

Plėtojamas išmaniųjų technologijų taikymas ne tik mokymuisi 

tobulinti, bet ir neformaliajai švietimo veiklai puoselėti. 

2. Veiklos kokybės refleksijai, 

sprendimų priėmimui, 

mokymosi pasiekimų vertinimui, 

įsivertinimui ir pripažinimui 

tarnaujančių valdymo 

informacinių sistemų ir 

infrastruktūros plėtojimas ir 

integravimas. 

Mokytojai naudojasi virtualiomis informacinėmis sistemomis 

pasiekimams vertinti ir pripažinti, įdiegtas e.dienynas „Eduka“, 

„Ema“. 

Išnaudojami instrumentai mokyklos veiklos kokybės vertinimui ir 

įsivertinimui.  

Diegiama virtuali dokumentų valdymo sistema. 

Mokykla kuria integruoto ugdymosi turinį, pritaikydama įvairias 

virtualias aplinkas. 

3. Visiems prieinamo 

skaitmeninio mokymo turinio ir 

infrastruktūros jam pasiekti ir 

teikti informacinę ir kitą 

pagalbą, diegiant ir naudojant 

sukurtą turinį ir infrastruktūrą, 

plėtojimas. 

100 mokinių tenka 39 kompiuteriai. 

Mokykla turi internetą ir WI-FI prieigas visose ugdymo patalpose. 

100 proc. mokytojų darbo vietų - kompiuterizuotos. 

Daugiau kaip 80 proc. 5–10 klasių mokinių mokymo tikslais 

naudoja savo mobiliuosius telefonus ir mokyklos mobiliuosius 

įrenginius. Mokyklos tikslas – kiekvienas mokinys pamokoje 

naudojasi mobiliaisiais įrenginiais. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai naudoja jiems 

pritaikytas priemones. Vykdomas projektas „Išmanios specialiosios 

klasės“. 



Mokykla aprūpinta kita įranga (projektoriais, elektroniniais 

skaitytuvais, mobiliaisiais telefonais ir skaitmeninėmis 

kameromis). 

Biblioteka, kaip ugdymo proceso partneris, teikia informacinę 

pagalbą. 

Savivaldybė užtikrina mokyklai galimybę atnaujinti IKT 

materialinę bazę. 

4. Integruoto skaitmeninio 

raštingumo kompetencijų 

ugdymo mokantis visų dalykų 

užtikrinimas ir sąlygų 

sudarymas gilesniam, 

kryptingam, lankstesniam, 

individualizuotam IT 

mokymuisi. 

IT dalyko turinys atliepia šiuolaikinio ugdymosi poreikius. 

Aktyviai diegiamas IT pradiniame ugdyme, projektas 

„Technologijų vedliai“. 

Tarptautiniai tyrimai rodo pakankamus mokinių informacinius 

gebėjimus 

IT specialistai, mokytojai, mokiniai aktyviai dalyvauja respublikos 

ir tarptautiniuose projektuose ir konkursuose „Saugus internetas“, 

„Žiemos pasaka“. 

 

  


