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KAITOS PROJEKTAS 

 

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija 

Giedrė Tautvydienė, mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

1. Kaitos projekto tema: Asmeninės pažangos skatinimas atpažįstant ir  ugdant gabius mokinius.  

2. Projekto tikslas: Priimti ir įgyvendinami susitarimai dėl mokinių gabumų atpažinimo ir ugdymo gerina jų pasiekimus ir skatina pažangą.  

3. Projekto laikas: 2017-06-19 – 2017-11-30 

Projekto pagrindimas: Progimnazijoje mokosi daugiau nei 600 mokinių bei priešmokyklinės grupės vaikų.  2016-10-19-23 progimnazijoje 

vykdytas išorės vertinimas atskleidė, kad mokykloje stebimi ir aptariami mokinių pasiekimai, kaupiama informacija apie pažangą, tačiau iš pokalbių 

su mokytojais, mokiniais paaiškėjo, kad nors rezultatai lyginami, aptariami, analizuojami, bet, nėra kartu su mokiniu priimami sprendimai dėl tolimesnės jo 

pažangos, mažiau dėmesio skiriama mokinių gabumams/talentams atpažinti ir ugdyti. Mokiniams iš dalies yra sudarytos sąlygos reflektuoti formaliai aptariant 

savo pasiekimus ir pažangą su klasės vadovu po kiekvieno trimestro ir palyginti su savo lūkesčiais metų pradžioje. Didesnė dalis progimnazijos mokinių pasiekia 

patenkinamą ir pagrindinį pasiekimų lygį, o gabiems mokiniams skiriama per mažai dėmesio. Vertėtų daugiau dėmesio skirti mokinių pažinimui, kuris padėtų 

veiksmingiau suplanuoti ugdymą, organizuoti diferencijavimą ir individualizavimą, plėtoti papildomas veiklas, teikti mokiniams grįžtamąją informaciją apie jų 

išmokimą, daromą pažangą ir pasiekimus.  
Atsižvelgdami į išvadas kelerius metus iš eilės daugiau dėmesio skiriame mokinių asmeninei pažangai, skatiname tiek dalykinių, tiek bendrųjų 

kompetencijų augimą. Sukurti bendrųjų kompetencijų pažangos matavimo ir kaitos planavimo įrankiai leidžia mokiniams, mokytojams  klasių auklėtojams 

lanksčiai ir efektyviai planuoti ir įgyvendinti veiklas. Sukurtas mokinių asmeninės pažangos stebėsenos modelis, kuris bus išbandomas ateinančiais mokslo 

metais. 

Vykdomu projektu ir susitarimais bus pasiekta didesnio mokinių ir  mokytojų įsitraukimo, atsakomybės atpažįstant ir ugdant mokinių gabumus, 

talentingus mokinius, siekiant dalykinės ir bendrųjų kompetencijų pažangos.  

4. Projekto metu nagrinėjama problema: kaip įgytos žinios gali būti pritaikytos praktiškai tobulinant mokinių (ypač gabių) ugdymą ir asmeninės pažangos 

skatinimą mokykloje.  

5. Siekiamas rezultatas:  

• išbandyti mokinių asmeninės pažangos stebėsenos modelį, reikalui esant jį koreguoti; 

• išsiaiškinti Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos gabių  mokinių  įsitraukimo į įvairias dalykines ir bendrąsias veiklas, bei įsivertinimą lygį;  

• numatyti konkrečius ugdomosios veiklos tobulinimo žingsnius, skatinančius ir motyvuojančius gabius mokinius aktyvumui, iniciatyvumui ir įsitraukimui;  

• minėtus žingsnius išbandyti praktiškai; 

• įvertinti pokytį. 

7. Projekto planas (pridedamas) 
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Projekto ,,Mokinių asmeninės pažangos skatinimas atpažįstant ir  ugdant gabius mokinius“ planas 
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8. Projekto įgyvendinimo refleksija (pildoma pasibaigus projektui) 

 


