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MOKINIŲ ŪGTIES PROJEKTAS „AŠ AUGU“  

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Ugdymo turinio kaitą lemia daugybė veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai, edukologijos mokslo raida, tyrimų duomenys apie 

ugdymo tikslų įgyvendinimo rezultatus. Svarbiausi šiuolaikinio švietimo siekiniai įvardinti 

UNESCO J. Deloroso pranešime „Mokymasis: vidinis lobis“ – tai mokymasis gyventi kartu, 

mokymasis žinoti, mokymasis veikti ir mokymasis būti. Ugdymo tikslas – ugdymo turinį pritaikyti 

taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi 

pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, 

aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Ugdymo esmė – sutelkti dėmesį į mokinio 

asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą 

paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų. 

2. Šiuolaikinis mokymas(-is) (pagal Widowson, Joubert, Mills, 2009) turi atitikti šiuos 

principus: 

 būti tikroviškas, aktualus, patrauklus, motyvuojantis; 

 būti aiškus, tikslus, t. y. nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą; 

 suteikti mokiniams savarankiškumo; 

 pritaikytas skirtingų mokymo(-si) poreikių ir  stilių mokinimas; 

 sudaryti galimybių prisiimti skirtingus vaidmenis ir atsakomybę; 

 plėsti akiratį ir skatinti siekti daugiau. 

3. Geros mokyklos koncepcija (2013) nurodo akivaizdžią tendenciją – nuo švietimo 

visiems pereinama prie švietimo kiekvienam, t.y. personalizuoto, suasmeninto ugdymo ir 

mokymo(-si) pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai ir siekiai skiriasi, o mokomasi skirtingais 

tempais ir būdais. Mokymasis „socialėja“ – mokomasi partneriškai, grupėse, komandose, įvairiuose 

socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. Keičiasi mokymo organizavimas mokyklose – mažiau 

paisoma tam tikram amžiaus tarpsniui numatytų pasiekimų normų, lanksčiau grupuojama, 

individualizuojama. Mokomasi visą gyvenimą, ir lankstesni bei imlesni naujovėms mokiniai kartais 

tampa savo mokytojų mokytojais. Mažėja privalomų „tinkamo mokymo“ receptų, nes vis daugiau 

žinoma apie jų įvairovę. Plinta mokymasis iš elektroninių šaltinių ir virtualus pažinimas, tačiau tuo 

pat metu suvokiama aktyvaus, patyriminio mokymosi svarba. 

Koncepcijoje svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas tinkamas mokyklos 

misijos įgyvendinimas, t.y. geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo rezultatai ir turtingos, 

įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje ir mokymosi patirtys. 

Mokyklos kaip organizacijos veiklos aspektai – ugdymo aplinka, ugdymas (mokymas), 

personalas, bendruomenė ir jos mokymasis, lyderystė ir vadyba – yra veiksniai, lemiantys mokyklos 

misijos įgyvendinimą. Gerų rezultatų galima pasiekti dirbant skirtingais būdais ir įvairiai 

organizuojant mokyklos veiklą. Koncepcijoje skatinama mokyklos bendruomenes „išrasti“ 

mokyklą, kuriant naujus jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus. 



 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

4. Mokinių ūgties projektas „Aš augu“ (toliau – Projektas) - parengtas vadovaujantis 

Geros mokyklos koncepcija, Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 2013–2015 metų 

strateginiu planu bei Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 2014 metų veiklos planu. 

5. Projektas – ilgalaikis (neterminuotas), orientuotas į nuolatinę veiksmingumo analizę ir 

struktūros tobulinimą. 

6. Projekto veikla grindžiama bendradarbiavimu tarp mokytojų-mokinių-tėvų 

(globėjų/rūpintojų). 

7. Projekte vartojamos sąvokos: 

bendrosios kompetencijos – mokymosi mokytis, komunikavimo, socialinės, asmeninės, 

pažintinės, kūrybiškumo kompetencijų visuma, padedanti mokiniui įžvelgti mokymosi prasmę, 

sėkmingai įgyvendinti savo siekius, gerai jaustis, saugiai ir atsakingai elgtis kintančiame pasaulyje; 

direktoriaus valanda – tai valanda, skiriama mokyklos direktoriaus susitikimui su mokiniais, 

kurio metu aptariamos problemos, paskelbiami laimėjimai, informuojama apie artimiausius planus. 

Valandoms informaciją rengia ne tik mokyklos direktorius, bet ir mokiniai, mokytojai, kiti 

mokyklos specialistai; 

edukacinė aplinka – dinamiška ugdymo ir mokymo(-si) erdvė; 

integruotas užsienio (anglų) kalbos ir verslumo ugdymas – ugdymo programos, kuri 

įgalina, kuriant įvairias vaidybines-praktines situacijas, mokinius supažindinti su verslumo ir 

užsienio (anglų) kalbos pagrindais, pritaikyti kasdieninėse gyvenimiškose situacijose, turtinti savo 

žodyną užsienio (anglų) kalba; 

klasės bendruomenės stiprinimo programa – programa, skirta stiprinti bendravimo, 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo įgūdžius, ugdytis pilietiškumo, bendruomeniškumo, asmeninės 

atsakomybės prisiėmimo, tolerancijos vertybes; 

konsultacinis centras – ugdymo(-si) aplinka, skirta dalyko žinių spragoms likviduoti, atlikti 

namų darbus konsultuojantis su mokytoju, pasiruošti kontroliniams darbams ir pan.; 

menų valandos – integruotos į neformalųjį mokinių švietimą meninio ugdymo programos, 

sudarančios sąlygas mokinių kūrybinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui(-si), meninių talentų 

pažinimui, ugdymui bei pristatymui; 

mobili mokymo(-si) erdvė – pagal poreikius iš tam tikslui skirtų priemonių laikinai 

susikonstruojama erdvė mokymuisi; 

skaitymo valanda – ugdymo programa, skirta skaitymo įgūdžių tobulinimui; 

socialinė praktika – tarnavimo kitiems žmonėms praktinė patirtis ir jos refleksija; 

Stalo žaidimų erdvė – edukacinė aplinka sudaranti mokiniams galimybę tiek individualiai, 

tiek kolektyviai žaisti įvairius stalo, loginius, grafinius, žodžių ir kt. žaidimus, prasmingai leisti 

laiką po pamokų pertraukų metu, mokytis kultūringai tarpusavyje bendrauti; 

Sporto-sveikatinimo erdvė – edukacinė aplinka kurioje mokiniai gali pasirinkti sportinę 

veiklą, mokosi sveikos gyvensenos komponentų, žalingų įpročių prevencijos, formuoja save, kaip 

darnią asmenybę, suvokiančią sveikatą kaip esminę gyvenimo vertybę; 

Žalioji tylioji erdvė – edukacinė aplinka pritaikyta tenkinti individualiems mokinių 

laisvalaikio poreikiams (pailsėti, skaityti knygas, rašyti, piešti, užsiimti rankdarbiais ir pan.); 

Žalioji triukšmingoji erdvė - edukacinė aplinka pritaikyta tenkinti individualiems mokinių 

laisvalaikio poreikiams (klausytis muzikos, dalyvauti muzikiniuose projektuose, konkursuose, 

viktorinose, kino filmų peržiūrose ir pan.); 



 

 

ugdymo(-si) aplinkos – edukacinę vertę turinčios erdvės, įgalinančios mokinio asmeninį 

tobulėjimą, realizuojamą sąmoningomis ir nesąmoningomis mokymosi pastangomis. 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

8. Projekto tikslas – sukurti saugią, tolerantišką ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką 

kurioje mokinys turėtų galimybę būti aktyviu ugdymo proceso dalyviu (pats ar drauge su mokytoju) 

keliančiu mokymosi tikslus, jų sąmoningai siekiančiu, vertinančiu savo pažangą, formuojančiu save 

kaip darnią visapusišką asmenybę. 

9. Uždaviniai:  

9.1. skatinti mokytojus tapti veiklų klasėje organizatoriais ir dalyviais, mokinių padėjėjais, 

patarėjais, drąsintojais, grįžtamosios informacijos teikėjais, refleksyvaus ugdymo praktikos tyrėjais 

ir tobulintojais; 

9.2. ugdymo turinio dėstymą nukreipti į proporcingą dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymą; 

9.3. ugdymo procesą grįsti – aktyviu mokymusi, mokymusi bendradarbiaujant, ugdymusi 

pagal savo poreikius ir polinkius, problemų sprendimu; 

9.4. kiekvieną mokyklos bendruomenės narį įtraukti į kokybiškai naujais santykiais grįstos 

saugumą užtikrinančios mokyklos kultūros kūrimą; 

9.5. užtikrinti galimybę mokiniui rinktis metodus, kurti ir rinktis ugdymosi aplinkas ir 

priemones siekiant bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

10. Numatyti tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinami vadovaujantis šiais principais: 

10.1. visuminio asmenybės ugdymo: 

 mokiniai kryptingai ugdomi kaip darni visapusiška asmenybė; 

 proporcingai ugdomos dalykinės ir bendrosios mokinių kompetencijos; 

 naujos mokinių idėjos, aktyviai įgyvendinamos, pritaikomos naujose situacijose, 

mokiniai skatinami būti atvirais pokyčiams. 

10.2. saugumo: 

 sudaromos sąlygos darbo ir poilsio dermei, prasmingai mokinių veiklai prieš pamokas, 

pertraukų metu, po pamokų; 

 siekiama, kad mokymo(-si) procesas teiktų džiaugsmą, mokinys išklausomas, 

suprantamas, padrąsinamas; 

 ypatingas dėmesys skiriamas psichologiniam saugumui; 

 kuriamos specifinės aplinkos, kurioms būdinga tam tikra autonomija. 

10.3. individualumo: 

 siūlant ir organizuojant veiklas pripažįstamas kiekvieno mokinio unikumas, padedama 

jam atrasti save, atsiskleisti pajėgumams, talentams; 

 pripažįstami kiekvieno mokinio poreikiai, mokymosi stiliai, sudaroma galimybė 

patiems mokiniams kurti ugdymosi aplinkas, pasirinkti veikimo būdus. 

10.4. aktyvumas – iniciatyvumas: 

 skatinama lyderystė, vertinamas mokinių pasitikėjimas savimi, atsakomybė; 

 skatinamos mokinių iniciatyvos, leidžiama jas įgyvendinti. 

10.5. sąmoningumas: 

 sudaroma galimybė savarankiškai ir savanoriškai rinktis veiklos sritis, išsikelti tikslus, 

aktyviai jų siekti, išbandyti save įvairiose srityse; 



 

 

 planuojant meninę, kūrybinę, socialinę veiklą, mokinys raginamas tarnauti kitiems 

žmonėms, kurti produktą, kuris suteiks džiaugsmo kitiems; 

 skatinama nuolatinė savo veiklos analizė, paremta įsipareigojimu tobulėti. 

10.6. kolegialumas: 

 projekto veiklos paremtos mokytojų-mokinių-tėvų (globėjų/rūpintojų) 

bendradarbiavimo kultūra, kuri grindžiama pasitikėjimu, pagarba, pagalba, tolerancija; 

 mokyklos bendruomenė kartu įžvelgia kliūtis, numato veikimo būdus. 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

11. Projektą sudaro du tarpusavyje sąveikaujantys segmentai – ugdymo turinio vadyba ir 

edukacinės aplinkos. 

12. Ugdymo turinio vadyba: 

12.1. branduolio dalykai: 

12.1.1. pamoka: 

 metodai; 

 mokymo priemonės; 

 vertinimas; 

 įsivertinimas; 

 individualios pažangos stebėjimas ir matavimas; 

 Mokinio skatinimo pamokoje modelio įgyvendinimas: Mokinio skatinimo pamokoje 

modelis - konkrečių tarpusavyje susijusių aktyvinimo priemonių ir būdų visuma, naudojama 

mokinių suinteresuotumui, aktyvumui didinti. Modelio tikslas - mokinių motyvacijos skatinimo 

pamokoje galimybių didinimas, siekiant didinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę. 

12.1.1. konsultacinio centro veikla; 

12.2. pasirenkamieji dalykai: 

 skaitymo valanda: skaitymo gebėjimų ugdymas lietuvių ar anglų kalba, skirtas 

sąmoningo mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, skaitymo gebėjimams nuosekliai lavinti; 

 integruotas užsienio (anglų) ir verslumo ugdymas; 

 pagilintas užsienio kalbos (anglų) mokymas; 

12.3. neformalus švietimas: 

 menų valandos; 

 būreliai (meninės saviraiškos, sporto ir sveikos gyvensenos, pilietinio ugdymo ir 

nevyriausybinių organizacijų, kraštotyros ir etnokultūros, projektinės veiklos); 

 popamokinė veikla (šventės, akcijos, konkursai, projektai); 

12.4.  mokyklos bendruomeniškumo stiprinimas: 

 Šimtukininkų klubas – teigiamo savęs vertinimo, pasitikėjimo savimi skatinimas – 

klubo nariais tampama, kai per mokslo metus surenkama ne mažiau kaip šimtas dešimtukų; klubo 

veiklą reglamentuoja Klubo nuostatai; klubo nariai įgyja teisę nešioti „šimtukininko“ ženklelį; 

 Kultūros pasas – atspindi individualią ar kolektyvinę kultūrinę-pažintinę mokinio 

veiklą mokyklos bendruomenės kontekste; pase fiksuojami muziejų ir/ar kitų kultūrinių objektų, 

renginių lankymo faktai bei asmeninių pažintinių kompetencijų raidą; 

 Klasės bendruomenės stiprinimo programa – bendrųjų kompetencijų – mokymosi 

mokytis, komunikavimo, socialinės, asmeninės, pažintinės, kūrybiškumo ugdymas; darnių 

socialinių santykių klasėje, mokykloje, jautrumo kiekvienam bendruomenės nariui, pasididžiavimo 



 

 

bendruomenės pasiekimais skatinimas; socialiai atsakingo, kultūringo, jautraus žmogaus auginimas; 

individualių mokinio poreikių tenkinimas, jo pasiekimų matavimas: 

o profesinis veiklinimas – karjeros kompetencijų, būtinų sėkmingam mokymosi 

krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui bei mokymuisi visą gyvenimą ugdymas - 

informavimas ir švietimas, individualios konsultacijos; išvykos į tėvų (globėjų/rūpintojų) 

darbovietes; tėvų vedamos pamokos, supažindinat su savo profesija; lankymasis profesinio ugdymo 

mokyklose, kolegijose, universitetuose ir pan.; virtualioje aplinkoje pateikiamos informacijos 

profesinio orientavimo tematika analizavimas; 

o direktoriaus valanda – sąmoningo, atsakingo ir aktyvaus bendruomenės nario, 

gerbiančio kitus asmenis, mokančio tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, oraus žmogaus, kuriam 

rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, ugdymas – individualių ar grupių laimėjimų paskelbimas, 

pasidžiaugimas, apdovanojimas; individualių ar bendrų problemų pristatymas, jų sprendimo būdų 

paieška; mokiniui, mokyklos bendruomenei, valstybei svarbių įvykių aptarimas; artimiausių 

mokyklos veiklų aptarimas ir pan.; 

o socialinė veikla, praktika – socialiai atsakingos, saugios ir kultūringos aplinkos 

kūrėjo, jautraus žmogaus formavimas - bendruomeniškumo ir praktinių pilietinio dalyvavimo 

gebėjimų, pasirenkant veiklą, kuri gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su kitomis 

institucijomis, organizacijomis, ugdymas; edukacinių programų, skirtų patyčių prevencijai, 

tolerancijai ugdyti vykdymas; karitatyvinė veikla; 

o „Aš augu“ kompetencijų ugdymo(-si) knygelė – savarankiško, už savo 

mokymąsi atsakingo žmogaus, gebančio kelti ir pasiekti mokymosi tikslus, suvokti mokymosi visą 

gyvenimą svarbą ugdymas - individuali iliustruota vieneriems mokslo metams skirta bendrųjų 

kompetencijų ugdymosi priemonė, padedanti mokiniui planuoti gebėjimų tobulinimąsi, fiksuoti 

pažangą, analizuoti pažangos įrodymus, įsivertinti ir būti įvertintam. Pažangos fiksavimas 

grindžiamas mokinio, mokytojo, tėvų (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimu. 

13. Edukacinės aplinkos: 

13.1. informacinis centras – informacijos gavimas ir sklaida, panaudojant naujausias 

informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokytojais; individualių mokymosi 

poreikių tenkinimas; raštingumo, informacinio ir kritinio mąstymo, socialinių bei asmeninių 

komunikacinių gebėjimų ugdymas; pagalbos besimokantiems teikimas; informacinių technologinių 

poreikių tenkinimas; švietimas – kūrybinių darbų parodų rengimas, renginių, pokalbių, diskusijų, 

susitikimų organizavimas; savišvieta; 

13.2. biblioteka – grožinės, mokomosios bei metodinės literatūros, video, garso medžiagos 

teikimo paslauga; švietimas – parodų rengimas, renginių, pokalbių, diskusijų, susitikimų, knygų 

pristatymų organizavimas; savišvieta; 

13.3. Žalioji tylioji erdvė – individualių laisvalaikio poreikių tenkinimas - poilsis, knygų 

skaitymas, rašymas, piešimas, rankdarbiai ir pan.; 

13.4. Žalioji triukšmingoji erdvė – individualių laisvalaikio poreikių tenkinimas 

(saviraiškos, savirealizacijos-idėjų įgyvendinimo, bendravimo, bendradarbiavimo) – muzikos 

klausymasis; dalyviams (ar organizavimas, įgyvendinimas) konkursuose, viktorinose, kino filmų 

peržiūrose, muzikiniuose projektuose ir pan.); 

13.5. Sporto-sveikatinimo erdvė – individualių laisvalaikio poreikių tenkinimas, fizinio 

aktyvumo, sveikos gyvensenos įgūdžių visam gyvenimui formavimas - sportinė veikla (stalo 

tenisas, bilijardas, smiginys, stalo futbolas ir kt.); švietimas; sveikatos įgūdžių ugdymas; 

13.6. Stalo žaidimų erdvė – individualių laisvalaikio poreikių tenkinimas, bendravimo 

įgūdžių formavimas – įvairių stalo žaidimų žaidimas; bendravimas; bendradarbiavimas;  



 

 

13.7. Grindų žaidimų erdvė – individualių laisvalaikio poreikių tenkinimas, aktyvaus 

laisvalaikio organizavimas, bendravimo įgūdžių formavimas – įvairių grindų žaidimų žaidimas; 

bendravimas; bendradarbiavimas; 

13.8. „Lino kelio“ ekspozicija – individualių tobulinimosi poreikių tenkinimas; 

13.9. dziudo salytė – fizinio aktyvumo įgūdžių visam gyvenimui formavimas – individualūs 

ir grupiniai dziudo būrelio užsiėmimai; 

13.10. gimnastikos salytė – fizinio aktyvumo įgūdžių visam gyvenimui formavimas –

individualūs užsiėmimai su treniruokliais, jogos pamokos ir kt.; 

13.11. sporto aikštynas – fizinio aktyvumo įgūdžių visam gyvenimui formavimas – 

krepšinis, futbolas, mini futbolas, mini krepšinis, lengvoji atletika ir kt.; sporto varžybų, olimpiadų 

kartu su bendruomenės nariais, mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais), bendradarbiavimo partneriais 

organizavimas ir kita veikla; 

13.12. koplytėlė – individualių dvasinių-dorinių poreikių tenkinimas – dvasinio susikaupimo 

valandėlių, Švento rašto skaitymo organizavimas, šv. Mišių aukojimas; 

13.13. mobilios mokymo(-si) erdvės – ugdymo(-si) mobiliose (netradicinėse) aplinkose 

organizavimas, bendravimo, bendradarbiavimo, pagalbos draugui (konsultavimo) skatinimas - 

organizuojant mokymą(-si) pamokoje, pagal poreikį išplečiama kabineto erdvė, mokyklos 

koridoriuose, fojė (slankiojančios lentos, kėdės, stalai, suolai), vidiniame mokyklos kiemelyje 

(„kiemo klasė“, esant palankioms oro sąlygoms), kuriamos mobilios mokymo(-si) erdvės 

padedančios individualizuoti, diferencijuoti, aktyvinti mokymo(-si) procesą; mokiniams sudaromos 

galimybės mokykloje susikurti norimą erdvę ir namų darbus atlikti kartu su draugais. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Projektas apima visus mokyklos veiklos planavimo lygmenis: nuo mokyklos 

strateginio plano iki mokytojo veiklos planavimo pamokoje. 

 

______________________ 


