
 

ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA     

 

Sprendžiama problema ar siekiamas pokytis ir kodėl toks pasirinkimas.  

Kiekvienais metais 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvauja NMPP. Jo rezultatai rodo, kad 

progimnazijos mokiniams sunkiausiai sekasi atlikti teksto suvokimo, interpretavimo, mąstymo 

reikalaujančias užduotis. Matyti, kad ugdytiniams siekti aukštesnių rezultatų trukdo per menki 

skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimai. Mokytojai, kaip numatyta progimnazijos dokumentuose 

(,,Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo plane“, ,,Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

apraše“), siekdami geresnių ugdymo(si) rezultatų, taiko įvairias metodikas, kartu su mokiniais ir jų 

tėvais aptaria mokymosi pagalbos priemones, tačiau mokinių, ugdomų pagal Bendrąsias programas, 

ugdymo(si) rezultatai mažai tekinta.  

Identifikavome problemą: dalis mokinių negeba pakankamai gerai suprasti, ką skaito, 

todėl  nestiprėja jų  kritinio-loginio mąstymo įgūdžiai.  

Mūsų siekiai. Įsijungdama į projekto ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas" veiklas 

progimnazijos bendruomenė vylėsi sutelktai įveikti vieną kliūtį kelyje į sėkmingesnį ugdymą(si) – 

išmokyti mokinius teksto skaitymo strategijų, kad jas taikydami mokiniai ugdytųsi  kritinį-loginį 

mąstymą . 

Pokyčių įgyvendinimo žingsniai. 

Pradėdami mokyti geriau suvokti skaitomą tekstą mokytojai susitarė, kad pirmus du 

mėnesius pamokose bus taikomos siejamosios strategijos - ,,prijaukinamas‘‘ pats skaitymo 

procesas: pasirenkami neilgi tekstai, išsiaiškinamas pavadinimas, randami ,,raktiniai‘‘, svarbiausi, 

žodžiai, sugalvojami pavadinimai atskiroms pastraipoms, braižomi minčių žemėlapiai, skatinama ką 

nors įvaizduoti, fantazuoti ir bandyti nuspėti, kas bus pasakojama toliau. Trečią ir ketvirtą projekto 

mėnesį susitarėme naudoti sudėtingesnes kritinį mąstymą ugdančias skaitymo strategijas, mokyti 

mokytis: pabraukti, kas svarbiausia, išvardinti pagrindinius dalykus, pavaizduoti grafiškai, pažymėti 

žemėlapyje ir pan., daryti santrauką, užsirašyti, kas neaišku, sugalvoti giminingų sąvokų, 

struktūruoti naudojant grafinius piešinius, schemas ir pan. Penktą ir šeštą projekto mėnesį 

numatėme atlikti skaitomo teksto refleksijos reikalaujančias užduotis: aprašyti, pagrįsti faktus, 

samprotauti, nusakomi kylančius jausmus, išgyvenimus, klasifikuoti, palyginti, aptarti priežastis ir 

pasekmes, surasti skirtumus, kontrastą, suformuluoti klausimus pagal tekstą ir atsakyti į juos. 



Mūsų rezultatai, kuo džiaugiamės, refleksija ir patarimai kitiems. Laikantis plano, 

kiekvieno etapo metu buvo stiprinamos ir bazinės (peržvelgti tekstą, prisiminti, kas jau žinoma, 

kelti klausimus, numatyti ir prognozuoti, apibendrinti), ir konkrečios disciplinos skaitymo (remtis 

turimomis žiniomis, specializuotu žodynu, grafiniu ir matematiniu vaizdavimu, palyginti pagrindinę 

mintį su teiginiais, esančiais tekste, naudoti konkrečiam dalykui būdingą samprotavimą įvertinant 

teiginius) strategijos. 

Ne mažiau svarbu buvo nuolat skatinti skaityti, todėl mokiniams pristatėme asmenybes, 

kuriems skaitymas - gyvenimo aistra, rengėme greito skaitymo varžytuves, tekstų iliustracijų 

konkursą, mokiniai kūrė  fotoiliustracijas perskaitytai knygai, rašė laišką patikusiam veikėjui, 

pristatė didžiausią, seniausią, mažiausią, vertingiausią namų bibliotekos knygą, įkvėpti  perskaitytos 

knygos kūrė haiku . 

Kas du mėnesius šeštokai dalykų pamokose atliko skaitymo ir suvokimo testus. Jų 

rezultatų pokyčių dinamika ir išvados pateikiamos prieduose . 

Refleksija. Svarbiausios įžvalgos pasibaigus projektui:  

 daugiau kaip trečdalis mokinių pagerino savo skaitymo ir teksto suvokimo rezultatą; 

 pasiteisino atidaus, analitinio skaitymo užduotys,  įtraukiančios veiklos, susietos su mokinių 

aplinka, jų gyvenimo patirtimi. 

 mokiniai išmoko greitai surasti reikalingą informaciją įvairiuose šaltiniuose (vadovėliuose, 

žinynuose, internete) ir ją suprasti.  

 ,,prijaukinome‘‘ negrožinius tekstus ir išmokėme juose rasti, išsiaiškinti ir  suprasti pateiktą 

informaciją. 

 parodėme, kad suvokti tekstą ir jį įsiminti padeda  vizualizacijos – žemėlapiai, nuotraukos, 

iliustracijos ir  kt. 

Mokykloms, pasiryšiančioms pamokose taikyti skaitymo strategijas ugdant mokinių 

kritinio-loginio mąstymo gebėjimus, patartume: 

 nuosekliai mokyti teksto skaitymo ir suvokimo strategijų: tekstuose surasti, kas  svarbiausia, 

į ką reikia atkreipti dėmesį norint ,,atrakinti‘‘ visą tekstą; 

 kolegialiai bendradarbiauti diferencijuojant mokiniams užduotis ir individualizuojant 

vertinimą; 

 naudoti  netradicinius (kritinį mąstymą ugdančius) mokymo metodus; 

 labiau išnaudoti mokymui aplinką, net jei būtų dirbama nuotoliniu būdu. 

Didžiausia projekto sėkmė, nulėmusi mokinių mokymosi rezultatų gerėjimą, buvo 

aktyvus visų progimnazijos mokytojų įsitraukimas į projekto veiklas, susitelkimas siekiant bendro 

tikslo. 



PROJEKTAS „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR 

IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“   

2020-2022 metais Rokiškio Senamiesčio progimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros 

inicijuotame Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo 

turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-

726-04-0001) 1.3 veikloje  ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų 

mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“  

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo 

turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti 

naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti. 

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto 

veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.  

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias 

mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių 

pasiekimams gerinti. 

         Senamiesčio progimnazijoje išgryninta projekto tema ,,Kritinio – loginio mąstymo ugdymas 

taikant skaitymo strategijas“ 

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, 

suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 

savivaldybių.   

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, 

parengti  veiksmų planus ir juos įgyvendinti.   

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2022 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio 

organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, 

vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus 

skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.  

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių 

patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 


