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Nuo 2017m. mūsų mokykla yra partnerė 

ES finansuojamame projekte,  kurio  

tikslas parengti ,,Paparčio“ gerosios 

praktikos priemonių vadovą mokinių 

raštingumui gerinti.

2019 m. rudenį tikimasi, kad bus 

parengtas nemažos apimties mokymo 

metodų ir priemonių rinkinys 

(metodinė knyga). 



Jau trejus metus analizuojant NMPP 

rezultatus mokiniams  prasčiausiai 

sekasi atlikti būtent rašinio testą. 

Neieškodami kaltų, ieškojome sprendimo 

ir visai netikėtai buvome pakviesti kaip 

partneriai dalyvauti šiame projekte.



Keičiantis visuomenės prioritetams ir 

mokinių poreikiams mokytojams tenka 

prisitaikyti prie naujų iššūkių ir 

reikalavimų.

Raštingumas yra ne tik suaugusiojo, bet 

ir bet kurio vaiko sėkmės laidas, 

siekiant karjeros, kuriant socialinius 

ryšius, prezentuojant save ir gerai 

jaučiantis kaskart vis naujose 

aplinkose.



tai gebėjimas:

– sklandžiai skaityti, suprasti, ką 

perskaitė, 

- rašyti suprantamai, aiškiai, 

taisyklingai,

- kalbėti tinkamai, taikliai reikšti mintis 

ir sėkmingai bendradarbiauti 

komunikuojant, 

- klausyti atidžiai ir perklausiant esant 

poreikiui...
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Prisijungti prie projektų ir renginių;

Įdomiau mokytojams vesti pamokas 

(muziejai, praktinio mokymosi metodai);

Didesnį dėmesį skirti vaiko motyvacijai;





1 dienos stovykla  ,,Šilo“ pradinės erdvėse, 

dalyvaujant 7  mokiniams ir 6 tėveliams.

Treji mokytojų mokymai, kaip dirbti kitaip.

Tėvų mokytojavimas netradicinėse 

pamokose spalio pradžioje, susitarimas 

sukurti Kalėdoms spektaklį vaikams.



Kūrė naują mokinių lietuvių kalbos  

pasiekimų vertinimo aprašą, kuriame 

numatytos mokinių  klausymosi, 

skaitymo, rašymo ir kalbėjimo 

gebėjimų lygių kriterijai.

Mokytojai susipažino  su naujų metodų 

pasiūla  VADOVE ir savo klasių  

srautams  parinko skirtingus metodus, 

kuriuos išbandę analizuos jų įtaką 

raštingumo išmokimui.



 Pamokose taikomi naujomis idėjomis 

grįsti metodai , taikomos netradicinės 

erdvės ir priemonės, integruojamas 

ugdymo turinys.  

 Suplanuota metodų filmavimai 

pamokose, metodų išbandymai ir jų 

taikymai pagal klasių srautus.



Numatytos  mokinių pamokos ne 

mokyklos erdvėse: kameriniame teatre,  

Maironio ir Švietimo muziejuose, kt. 

Tikimasi tėvų palaikymo ir paramos...

Vyks paskaitos tėvams, kaip padėti savo 

vaikui tapti raštingesniu. Tėvų 

įsitraukimas...

Metodai, kuriuos galite taikyti JŪS.



Išmokstama tik praktiškai veikiant. 

Ypač įdomu ir įgaunama naujų patyrimų 

dirbant komandose su nepažįstamais 

žmonėmis. 

Atminkite – klaidos, tai galimybė 

tobulėti.

Laiko, skirto užduočiai susitarimas (5-7 

min.?)
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