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ANTRASIS SKIRSNIS
DALYKU SRI.IU UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO YPATUMAI
56. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyk4 (etik4 ar tikyb4) vieneriems mokslo
metams mokiniui

iki

14 metq parenka tevai (globejai, rupintojai),

o nuo 14 metq mokinys

savaranki5kai renkasi pats.

57. Lietuviq kalba
ugdymo turini integruoja

i

ir

literatura. Mokykla

ir

Skyrius, igyvendindama Pagrindinio

lietuviq kalbos ir literatlros programE pilieti5kumo pagrindq mokym4,

laisves kovq istorijai skiriant ne maZiau kaip 18 pamokq.
58. UZsienio kalba:

58.1. uZsienio kalbos, pradetos mokyis pagal pradinio ugdymo program4, toliau
mokomasi kaip pirmosios uZsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;
58.2. antrosios uZsienio kalbos mokyis privaloma nuo 6 klases. Mokiniui
parenka tevai (globejai, rupintojai), o nuo 14

iki

iki

14 metq

16 metq tevq (rupintojq) sutikimu mokinys pats

renkasi arfir414 uZsienio kalb4.

58.3. l0 klaseje organizuojami pirmosios uZsienio (anglq) ir antrosios uZsienio kalbos

(rusq) pasiekimq patikrinimai naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokejimo lygio
nustatymo testais (pateikiamais per duomenq perdavimo sistem4 KELTAS);

58.4. antrosios privalomos uZsienio kalbos (rusq) bendroji programa
orientuota

i Al, o 7-10 klasese - i

,A'2 kalbos

6

klaseje

mokejimo lygi pagal Bendruosius Europos kalbq

metmenis.

59. Gamtos mokslai. Mokykla ir Skyrius uZtikrina, kad 5-10 klasese
eksperimentiniams ir praktiniams lg[dZiams ugdyti gamtos mokslq dalykq turinyje bltq skiriama ne

maZiau kaip 30 procentq dalykui skinq pamokq per mokslo metus. Nesant sqlygq atlikti
eksperimentus Mokykloje

ir Skyriuje,

sudaromos s4lygos juos atlikti atvirosios prieigos centruose

ar kitose tam tinkamose aplinkose.

60. Mokiniai dalyvauja gamtos, technologijq, inZinerijos, matematikos ir menq centry

STEAM (angl. science, technolog,t, engineering, arts, maths) vykdomose neformaliojo vaikq
Svietimo programq veiklose, rykstant ijuos ir I ar nuotoliniu budu.
61. Technologijos:
61.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmeie dali (5-8

klasese), kiekvienoje klaseje mokomi, proporcingai paskirsdius laikq mitybos, tekstiles,
konstrukciniq medZiagq ir elektronikos technologijq programoms;
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61.2. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antr4lq

dali, technologijq dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandq integruoto technologijq kurso. Sio
kurso programos igyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ar kt.) numatytas UP.
UZsiemimai organizuojami taip, kad mokiniai galetq susipaZinti su profesijomis, pagal galimybes

bltq uZtikrinta mokinio praktine veikla;
61.3. mokiniai, baigg integruoto technologijq kurso program4, pagal savo interesus ir

polinkius renkasi kuri4 nors privalom4 technologijq program4 (mitybos, tekstilds, konstrukciniq
medZiagq, elektronikos, gaminiq dizaino ir technologijq).

62. Informacines technologijos (toliau

IT

62.1. 9-10 klasiq

-

IT):

kurs4 sudaro privalomoji dalis

ir

vienas i5 pasirenkamqiq

programavimo pradmenq, kompiuterines leidybos pradmenq arba tinklalapiq k[rimo pradmenq
moduliq. Mokykla pasille ir mokiniai pasirinko ne maZiau kaip i5 dviejq moduliq.
63. Socialiniai mokslai:

63.1. Mokykla

ir

Skyrius, igyvendindami socialiniq mokslq ugdymo turini, 9-10

klasiq mokiniq projektinio darbo (tyrimo, kurybiniq darbq, socialines veiklos) gebejimams ugdyti
skiria 20 procentq dalykui skirtq pamokq laiko per mokslo metus;
63.2. laisves kovq istorijai mokyti skiriama ne maLiau kaip 18 pamokq, po 6 pamokas
integruojant temas ! istorijos, lietuviq kalbos ir pilietiSkumo pagrindq pamokas;
63.3. i istorijos, geografijos, pilieti5kumo ugdymo pagrindq dalykq turinf integruojama

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidZiamos ir aptariamos su mokiniais
nacionalinio saugumo
saugumo samprata

ir

ir gynybos pagrindq temos, tokios kaip: Lietuvos
sistema, rizikos veiksniq, gresmiq

Respublikos nacionalinio

ir pavojq analize; Lietuvos gynybos

politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos
nacionalinio saugumo pagrindq istatymas

ir kiti igyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija

sridiq teises aktai bei kitos panaSios temos.
64. Fizinis ugdymas:
64.1. specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniai dallvauja pamokose
su pagrindine grupe, bet pratimai

ir kruvis skiriami pagal gydyojo rekomendacijas ir atsiZvelgiant i

savijaut4;

64.2. parengiamosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams kruvis ir
pratimai skiriami, atsiZvelgiant

i jq ligq

pobUdi

ir

sveikatos blklg. Neskiriama

ir

neatliekama

pratimq, galindiq skatinti ligq patmejim4. Del ligos pob[dZio negalintiesiems atlikti iprastq
uZduodiq mokyojas skiria alternatyvias atsiskaitymo uZduotis, kurios atitinka mokiniq fizines
galimybes ir gydytoj o rekomendacij as;
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64.3. Mokykla
sveikatos

ir

Skyrius mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokq del

ir laikinai del ligos, si[lo kitq veikl4 (stalo

Zaidimus, Sa5kes, Sachmatus, bibliotekoje,

konsultacij as, socialing veikl4).

65. Minimalus pamokq skaidius Mokykloje pagrindinio ugdymo programai grupinio

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bfldu igyvendinti per
dvejus mokslo metus ir per savaitg, kai pamokos trukme

-

Klase

Pagrindini
o ugdymo
6

5

7

8

Lietuviq kalba ir literatUra

UZsienio kalba (anglq)

37(l)

(r)

37(r )

37(1 )

85(5)

l 8s(5)

r

37
r

r1r(3)

85(5)

l(3)

l l r(3)

444(12)

r

ll(3)

r

l r(3)

74(2)

74(2)

74 (2)

222(6)

74(2)

48(4)

148(4)

r

592(16)

r

37(l )

rr

l(3)

37(r )

74{2)

74(2)

1

rr

74(2)

48(4)

11

r(3)

Muzika
Technologijos (...)
Fizinis ugdymas
Zmogaus sauga

Pamokq skaidius mokiniui per
savaitg/metus

74(2)

370( r 0)

48(4)

888(24)

r

37(1)

r

85(5)

r

48(4)

74 (2)

37(1)

222(6)

74 (2)

74(2)

74 (2)

74(2)

222(6)

37(r)

74(2)

rr

74(2)

74(2)

2s9(7)

74 (2)

74 (2)

296(8)

4\2)

74(2)

444(12)

37(l)

37(l)

74(2)

r(3)

7

l0

l0

10

40

t0

l0

60

74 (2)

74 (2)

74 (2)

222(6)

74(2)

37(r)

333(e)

10

Ekonomika ir verslumas
Daite

37(t)

666( r 8)

l l r(3)

PilietiSkumo pagrindai

Geografrja

48(4)

073(29)

1

37(1)

Chemija

Fizika

r

148(4)

74(2)

Biologija

Socialine-pil ietine veikla

t8:
l

85(5)

J

fi)

48 (4)

37 (1)

74 (2)

37
r

Informac ines technol ogij os

Istorija

148(4)

740\20)

r

48(4)

37(r)
85(5)

Matematika

ir Zmogus

l0

9

dalyje

Pagrindinio
ugdymo
programoje
(i5 viso)

klases)

UZsienio kalba (rusq)

Gamta

programos

(5-8

Ugdymo sritys
ir dalykai

Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikvba)

45 minutes:

37

(r)

37(r)

37(r)

37(r )

37(l )

37(r )

r

48(4)

37(r)

37(l)

222(6)

37(r)

37(l)

37(l)

37(r)

148(4)

37(r)

37(l)

222(6)

74(2)

74(2)

74(2)

37(1)

2se(7)

37

l 1 r(3)

rr

l(3)

l r l(3)

r

444(12)

74 (2)

37(r)
261962

l l(3)

37(r )

29t 1073

30/

l1r0

3U

1147

(r)

74(2)
18,5

74(2)

't161 4292

55,5( 1,5)

(0.5)
3211184

3vtt47

35

r,5(9,5)

s92(16)
e2,5(2,s)
t'79t6623
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Pamokq, skirtq mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti, mokymosi
pagalbai teikti, skaidius per
mokslo metus(*)
Neformalusis vaikq Svietimas
(valandq skaidius per mokslo
metus/35 savaites)

74

74

74

148

245

245

140

385

65.1. Skyriuje: minimalus pamokq skaidius Skyriuje pagrindinio ugdymo programai
grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo btdu igyvendinti
per dvejus mokslo metus ir per savaitg, kai pamokos trukme

Dalvk

-

45 minutes:

5a1V i1r

Llrlr

skaidius

5,6

Klase
Dalykai

skl.

6 kl.

I5 viso 5-6

kl.

kI.

jungtine
klase

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Lietuvir; kalba ir literat[ra
UZsienio kalba (l-oii) (anelu k.)
UZsienio kalba (2-oii) (rusu k.)
Matematika
Informacines technolo gii os
Gamta ir Zmogus
Istorija

148(4)

r8s(s)
11r (3)
74 (2\
r48 (4)

37(t)

37(1)

74(2)
74(2)

74 (2)

11

1(3)

74(2)

74(2)
Geografiia
Daile
Muzika
Technologiios
Fizinis ugdymas
Sveika g].vensena
Zmogaus sauga
Minimalus privalomq pamokq
ezs(26) 1110(30)
skaidius mokiniui per metus/savaitg
Pamokq, skirtq mokinio poreikiams
37(1 *)
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti,
skaidius per metus (savaitg)*

Neformalioi o Svietimo valandos
Sporto burelis
Jaunqjq mi5ko bidiuliq burelis
,,Eiguliukai"
Dailes burelis

37 (1)

37(r)
1 8s(s)

74(21

74 (2)
37 (1)

37(r\
37(t)

74(21

74(2)
1(3)
19 (0,5)
19 (0,5)
11

74 (2')
111(3)
19 (0,5)
19 (0,5)

5-6 klases
1(35)

1(3s)
1(35)

ir Skyriaus UP kontaktiniq valandq skaidius nevir5ija Mokymo leSq
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos

66. Mokyklos
apskaidiavimo,

Vyriausybes 2018 m. liepos I

I

d. nutarimu Nr. 619 ,,Del Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo

ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo", numatlto kontaktiniq valandq skaidiaus.
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V SKYRIUS
MOKINIU, TURINdIU FPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU (ISSKYRUS
ATSIRANDANCIUS DEL ISSKIRTINIU GABUMV), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

67. Mokykla

ir

Skyrius, rengdama

i

uZtikrina visq mokiniq itraukti
Svietime

ir

ugdymosi sunkumq,

Svietim4, Salina

ir

igyvendindama Mokyklos

ir

Skyriaus UP,

kliltis, del kuriq mokinys patiria

ir teikia bltin4 Svietimo pagalb4,

dalyvavimo

vadovaujasi Mokiniq, turindiq

specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20ll m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. y-1795,,DeI Mokiniq,

turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo",
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos pagalbos mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi

poreikiq, teikimo tvarkos apra5u, patvirtintu 2011 m. spalio 7 d. direktoriaus isakymu Nr. V-15

,,Del Kupi5kio

r.

Alizavos pagrindines mokyklos pagalbos mokiniams, turintiems specialiqjq

ugdymosi poreikiq, teikimo tvarkos apraSo patvirtinimo".

68. Mokykla ir Skyrius, formuodama Mokyklos

turini ir

organizuodama

bei

ir Skyriaus,

klasds, mokinio ugdymo

igyvendindama ugdymo procesq, vadovaujasi bendrosiomis

programomis, Sio skyriaus nuostatomis ir atsiZvelgia i:
68.1. mokinio mokymosi ir Svietimo pagalbos poreikius;
68.2. formaliojo Svietimo program4;
68.3. mokymosi form4 ir mokymo proceso organizavimo bld4;
68.4. Svietimo pagalbos specialistq, Mokyklos VGK, SPT rekomendacijas.

69. Pradinio ugdymo individualizuotos
programos

ir

ir

pagrindinio ugdymo individualizuotos

socialiniq igudZiq ugdymo programos lgyvendinimas reglamentuojamas BUP

6

priede.

ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

70. Mokykla

ir

Skyrius kiekvienam mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi

poreikiq, VGK protokoliniu nutarimu, rengia individualq ugdymo plan4, kurio sudetine dalis
pagalbos planas, apimantis pagalbas

ir

paslaugas ugdymo procese

pagalbas, didinandias ugdymo veiksmingum4,

ir kurio:

ir kitq specialistq

1na

teikiamas
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70.1. rengimui, igyvendinimo koordinavimui paskirtas koordinuojantis asmuo
Mokyklos socialinis pedagogas, kartu su mokytojais

ir

-

Svietimo pagalbq teikiandiais specialistais,

vaiku, jo tevais (globejais, r[pintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus;

70.2. igyxendinimui sudaromas individualus tvarkara5tis, kuris dera su klases, kurioje
mokinys mokosi, tvarkaraSdiu, ir uZtikrinama, kad mokinys gaus ugdym4 ir Svietimo pagalb1, koki4
nustato BUP ir rekomenduoja mokiniui pagalbos mokiniui istaiga;
70.3. VGK posedZio metu suplanuoja

jq igyvendinimo,

stebesenos

ir aptarimo formas

bei etapus.
71. Mokykla ir Skyrius, rengdami individualq UP mokiniui ir vadovaudamasi BUP 75,

109, 129 punktuose nurodyu pradinio, pagrindinio ugdymo dalykq programoms igyvendinti
skiriamq pamokq skaidiumi, esant poreikiui skiria:
71.1. pradinio ugdymo programoje koreguoti
programoje

iki

iki 20 procentq, o pagrindinio ugdymo

30 procentq dalykq programoms igyvendinti skiriamq metiniq pamokq skaidiq,

nemaZindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokq skaidiaus per savaitg;

71.2. keiEia pamokq trukmE, dienos ugdymo struktur4, siekdama individualiame
ugdymo plane numatytq tikslq.
72. Bendrojo ugdymo dalykq programas mokytojas pritaiko, atsiZvelgdamas i mokinio
gebejimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitq vaiko gerovds komisijos nariq rekomendacijas.

Jei mokykloje Svietimo pagalbos specialistq ndra, mokytojE konsultuoja Mokykl4 aptarnaujanti
pagalbos mokiniui istaiga.

73. Kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programq ir kuriam
pagalbos mokiniui istaiga, Mokyklos ar Skyriaus VGK rekomenduoja teikti specialistq pagalb4
(psichologo, specialiojo pedagogo), sudaromos sqlygos mokiniui Sias paslaugas gauti specialiosios
paskirties istaigoj e, specialioj o ugdymo centruose.

TREdIASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINdIU SPECIALIUJY UGDYMOSI POREIKIU, MOKYMOSI
PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS
74. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo program4, mokymosi pasiekimai ir
pailanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus

ir vadovaujantis BUP 28

punkto nuostatomis.

75. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paianga

r

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus
individualios paZangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatltais

28

pasiekimais, aptarus su mokiniu,

jo tevais (globejais,

rupintojais), Svietimo pagalb4 teikiandiais

specialistais; VGK posedZio metu nutariama, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys.

76. Del mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotq pradinio ugdymo ir
individualizuotq pagrindinio ugdymo programQ, mokinio mokymosi pasiekimai vertinami pagal
dalyko vertinimo sistem4 ir iforminami elektroniniame dienyne TAMO.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
TURTNdTAM srECTALTVJU
POREIKIV, TEIKIMAS

Svmruuo pAGALBos MoKrNrur,

77. Svietimo pagalb4 mokiniui uZtikrina Mokykla

ir

Sk1,rius.

ucDyMosr

Mokykloje

ir

Skyriuje

mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, pagal poreikius sudaromos s4lygos dalyvauti
logopedinese pratybose, teikiama mokytojo padejejo, socialinio pedagogo pagalba.

78. Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai padeda iveikti mokymosi sunkumus,
Salindami prieZastis, del kuriq mokinys patiria mokymosi sunkumq ir susiduria su kliltimis
dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais

ir

kitais

specialistais, teikiandiais pagalb4 mokiniui, mokinio tevais (globejais, rlpintojais), teikia

ir igalina mokinio tevus (globejus, rupintojus), kitus, teikiandius paslaugas ir
padeti mokiniui ugdytis, sudaryti s4lygas mokytis ir uZtikdnti jo gerovg.

konsultacing pagalb4
pagalbas,

79. Svietimo pagalba mokiniui teikiama pastoviai ugdymo proceso metu konsultuojant

mokini, atsiZvelgiant

i

individualiame ugdymo plane numatytus ugdymo(si) tikslus, pagalb4

teikiandiq specialistq funkcijas ir mokinio reikmes.

80. Svietimo pagalbos teikimo formos

parenkamos mokiniui individualiai:

logopedines pratybos (igimtiems ar igl.tiems sutrikimams kompensuoti), konsultacijos, pagalba
ugdymosi veiklose, savirfipos procese.

VI SKYRIUS
VAIKO SOCIALINIU IR EMOCINIU KOMPETENCIJU UGDYMAS
81. Veiklos

ir

SEK ugdymas Mokykloje

,,KupiSkio rajono savivaldybes Vaiko socialiniq

ir

ir

Skyriuje vykdomas vadovaujantis

emociniq kompetencijq ugdymo(si)

modelio" apra5u, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes mero 2021 m. birZelio 29 d. potvarkiu
Nr. MV-30 (toliau

- SEK Apra5as).

Ugdomus vaiko Socialiniq emociniq kompetencijq sandus ir

jq

raiSk4 atskleidZiandius gebejimus apibreZia Bendrqjr+ programq atnaujinimo gairds, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
1

3

1

ir sporto ministro

2019 m.lapkridio 18 d isakymu Nr. V-

7,,Del Bendrqjq programq atnauj inimo gairiq patvirtinimo".

29

82. Modelyje pateikiami SEK ugdymo bldai, principai bei rekomendacijos Mokykloje

taikomi vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
bendr4sias programas. Veiksmingam SEK ugdymui(si) Mokykloje

ir

Skyriuje sukuriamos

palankios sElygos, kurios apima susitarimus kasdienei elgsenai, tinkamq aplinkq kurim4 ir
panaudojimq, bendradarbiavimo priemones klaseje / grupeje vadovaujantis Apra5u.

83. Mokykloje

ir

Skyriuje igyvendinamos Sios socialiniq emociniq kompetencijq

ugdymo priemon6s (SEK Apra5o priedas 3):
83.1. aktyvioji pertrauka (SEK Apra5o priedo 3 priemone
83.2.

l7);

mokyojq SEU reflektavimo susirinkimai (SEK ApraSo priedo 3 priemone 22);

83.3. l0 bendruomenes susitarimq (SEK Apra5o priedo 3 priemone l8).

84. Vaiko SEK klaseje

/ grupeje formuojama ir nuolat atnaujinama atsiZvelgiant i

kintanti kontekst4.
85. Mokykloje

-

ir Skyriuje realizuojant SEK modelio igyvendinim4 bendradarbiaujama

itraukiant vaikus, mokytojus, administracijq, Svietimo pagalbos specialistus, nepedagoginius

darbuotojus, tdvus.

VII SKYRIUS
ASMENU, BAIGUSIU UZSIENIO VALSTYBES PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS

DALI AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMA, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
86. Mokykloje sudarytos galimybes asmenq mokymosi tgstinumui pagal griLusit{itl i
Lietuv4 pasiekimus atitinkandi4 bendrojo ugdymo programq. 1 mokinys mokysis JIUG grupeje, I
mokinys mokysis pirmoje klaseje. Mokykla priimdama mokinius mokytis vadovaujasi Nuosekliojo

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraSu, patvirtintu LR Svietimo

ir

mokslo

ministro 2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 ,,Del Nuosekliojo mokymosi pagal
bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5o patvirtinimo".
87. Mokykla kartu su mokiniq blsimos klases aukletojais, mokiniais ir mokiniq tevais
aptare poreikitam

tikr4laiko dali intensyviai mokyis lietuviq kalbos (2 metams).

88. Mokiniams rugsejo menesi Mokyklos VGK posedZio metu bus

sudary'ti

individuahs ugdymo planai, atsiZvelgiant !jq mokymosi pasiekimus, numaqda preliminari mokiniq
adaptacinio laikotarpio trukme, paskirtas asmuo uZ individualaus plano igyvendinimo koordinavim4

(Mokyklos socialinis pedagogas) i mokiniq adaptacijos procesq valdym4 itraukta Mokyklos VGK.
89. Adaptacijos laikotarpiu mokiniams taikomas tik formuojamasis vertinimas; nuolat
bendradarbiaujama su mokiniq tevais; konsultuojama del neformaliojo Svietimo veiklq pasirinkimo;

30

padeti atvykusiems asmenims sklandZiai isitraukti

i

Mokyklos bendruomenes g),r/enim4, ugdymo

proces4, pasitelkti mokiniai savanoriai (dvi Se5tokes).

90. Mokyklos VGK pirmojo posedZio metu numato klases aukletojo, mokytojq darb4
su mokiniais

ir mokiniq tevais.

VIII SKYRIUS
DALYVAVIMAS,,MENO AVILIO" KULTURINIU INTERVENCIJU PROJEKTE
,,ISTORIJOS. YAIZDAIS IR GARSAIS"
91. Projekt4 vykdo medijq edukacijos ir tyrimq centras ,,Meno avilys". Projektas yra
Lietuvos nacionalines Martyno Maivydo bibliotekos organizuojamo projekto ,,Kult[ros edukacijos
sistemos modernizavimas" dalis.

92. Kulturiniq intervencijq projektu ,,Istorijos. Vaizdais ir garsais" siekiama paskatinti

mokytojus ir mokinius ie5koti bei atrasti ktrybos idejq ir istorijq kasdienybeje, artimoje aplinkoje,
mezgarfi. santyki su vietos bendruomene, bei paZvelgti

i

men4 kaip

i

daugialypi kult[ros reiSkini,

analizuojam4 i5 ivairiq ugdymo dalykq perspektyvq. Projektu Mokykloje bus vystomos mokytojq

ir

mokiniq kritinio m4stymo, kfirybiSkumo, kult[rine bei komunikavimo kompetencijos, ugdoma
etine bei estetine atsakomybe uZ savo kuriamus audiovizualinius, vizualius, garso darbus (itin
populiarius tarp jaunimo) bei pagristas kitq kurybos vertinimas.
93. Strateginiai projekto tikslai:

93.1. tobulinti mokiniq

ir mokytojq kritinio mQstymo, k[rybi5kumo ir kult[ring

bei

komunikavimo kompetencij as per proj ekto veiklas;

93.2. suteikti mokyklai Zinias

ir

irankius bendrosios ugdymo programos dalykams

mokyi, pasitelkiant kflrybi5kus metodus;
93.3. plesti kultiirines rai5kos ivairovg Lietuvos mokyklose ir gerinti jos kokybg.
9

4. lgyv endinant proj ekt4 vadovauj amasi numatytu preliminariu veiklq kalendoriumi

(rugsejo-geguZes menesiais,

8l

akademine valanda) su

juo supaZindinti veiklose dalyvausiantys

Mokyklos mokytojai.
95. Projekto koordinatore - ,.Meno avilys" projektq koordinatore ir projekto Lietuvos
nacionalines Martyno MaZrydo bibliotekos bei .,Meno avilio" kulturiniq intervencijq projekto

..lstorilos. Vaizdais ir garsais" vadove. Mokykloie uZ projekto igyvendinim4 atsakingas asmuo

-

Mokyklos bibliotekininke.
96. Ugdymo metodika:

96.1. principai: tarpasmeniniu, kolegi5ku santykiu grista pedagogika; patyrimine
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pedagogika; pedagogika kaip klrybinis procesas.

96.2. ugd,vmo aplinka: Mokl'kla. aplinkine gyvenvieti. vietos

ir Vilniaus

kultDros

ir bendrosios

ugd,"-mo

istaigos. Karantino s4lygomis: aplinkines vietoves ir virtuali platfbrrna.

96.3. pro.iekto veiklos bus nukreiptos

i

kompetencijq ugdym4

programos dall"ku mokyrn4. pasitelkiant k[r1.bi5kus rnetodus. aptartus

Sio

dokurnento

ankstesniuose skyriuose. f)etalus l'eiklq planas br-rs tikslinamas pirmaisiais projekto lg.vvendinimo
etapais.

97. Projekto poveikis: mokiniq motyvacijos pokyis

(matuojamas mokiniq

dalyvavimas projekto veiklose aktyvumas, i5 mokiniq kylandios kfirybines iniciatyvos projekto
veiklose, mokyklos gyvenime ir uZ jo ribq). Mokiniq Ziniq pokytis (vertinamas pateikiant tok! pati
klausimyn4 prieS

ir po). Kompetencijq pokytis ir pasitenkinimas veiklomis (interviu su projekto

dalyviais).
98. Vertinant situacijos neapibreZtum4, siekiant tilpti i projekto biudZet4 ir iki termino
pabaigos pasiekti optimalq rezultat4

- Siame projekte planuojama

taikyti iteracini (Agile) projektq

valdymo modeli. I5 proceso valdymo puses prioritetas bus teikiamas lankstumui bei darbas
organizuojamas iteracijomis (ciklais), planas vykdomas atsiZvelgiant i situacij4. Tokiu b[du
galesime reaguoti

i

besikeidiandias

ir nenumatytas situacijas (Pvz. COVID pandemijos situacijos

pokydius), bus lengviau valdomos rizikos bei taikomos proceso korekcijos.

SUDERINTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
tarybos posedZio 2021 m. rugpjudio?9d.

protokoliniu nutarimu Nr.

.7

SUDERINTA
KupiSkio

raj

ono savivaldybds

Kultflros, Svietimo ir sporto
Jurgita
2021 m

,l\uPr

Trifeldiene,

.

edn,i

;Poii

al

*

rfffia<z

dL

men

OS

vedeja

3.2

a

