
 

 

   

 

ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJOS 

IRT DIEGIMO IR TAIKYMO  STRATEGIJA 2015-2017 M. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. IRT diegimo strategijos Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje vizija - kurti kokybiškai naujas, lanksčias edukacines aplinkas, 

sudarančias individualizuoto mokymo ir mokymosi galimybes elektroninėje erdvėje, ir skatinti modernių, IRT taikymu pagrįstų, ugdymo, mokymo ir 

mokymosi metodų kūrimą ir diegimą. Strategija siekiama sudaryti lygias galimybes visiems mokiniams mokytis, atrasti ir plėtoti savo gebėjimus, įgyti 

asmens poreikius atitinkančią IRT kompetenciją, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, mokyti mokytis naudojant IRT.  

  2. IRT diegimo ir taikymo situacija. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija nuo pat veiklos pradžios (2000 metų) orientuojasi į ugdymo 

kokybės gerinimą pasitelkiant technologines priemones - buvo parengta ir įgyvendinta IKT diegimo gimnazijoje strategija, kurios dėka mokykla 

aprūpinta kompiuteriais, veikė intranetas. Vėliau įdiegtas interaktyvios lentos naudojimas biologijos, geografijos, matematikos pamokose, dokumentų 

kameros dėka tikrinami klasės sprendimai, realiu laiku dirbama su teksto pastraipa ar žemėlapiais ir pan. lietuvių k., anglų k., geografijos, istorijos, 

matematikos ir kt. pamokose. Multimedija visuose kabinetuose naudojama demonstravimui, filmų analizei ir pan. Sėkmingai veikia e. dienynas, kurio 

dėka optimizuotas mokytojų darbas pamokoje, suaktyvintas bendravimas įvairiais lygmenimis, pagerėjo mokinių lankomumas, suprantama, ir pažanga, 

operatyviai apklausose gaunama informacija, nuomonės, pasiūlymai padeda efektyviai gerinti ugdymo procesą (tirta modulių kokybė, vertinimo 

objektyvumas ir pan.). Bibliotekoje baigiamas MOBIS katalogas optimizuoja knygų išdavimą, apskaitą ir judėjimo stebėseną. Visoje gimnazijoje veikia 

Wi-Fi, iš dalies sudarantis sąlygas IRT naudoti ir netradicinėse erdvėse. Visi pedagogai yra įgiję IRT  panaudojimo ugdymo procese pagrindus, keli 

mokytojai turi ECDL Star pažymėjimus. Vienerius mokslo metus sėkmingai ITC MOODLE aplinkoje veikė mokytojo sukurtas nuotolinio mokymo/si 

kursas „Retorika”, į mokymąsi įtraukęs ir menkesnės motyvacijos vaikus, sėkmingai dalyvauta eTwining projekte. Vienas mokytojas dalyvauja 

Mokytojų patarėjų rengimo programoje ir sėkmingai pats diegia ir vykdo IRT naudojimo gerosios patirties sklaidą gimnazijoje. Klasės bendravimui ir 

bendradarbiavimui mokytojai sėkmingai išnaudoja Facebook galimybes, šiame tinkle savo profilį  turi ir mokykla. Šie pavyzdžiai rodo vadovų ir dalies 

bendruomenės požiūrį į mokinių motyvacijos ir pasiekimų gerinimą panaudojant IRT, kaip vieną iš veiksmingiausių priemonių. Mat šiandienos 

mokiniai – technologinio pasaulio vaikai, mąstantys vaizdais, dažniausiai turintys audio vizualinį mokymosi stilių, puikiai besijaučiantys virtualioje 

bendruomenėje, todėl tokių mokymo priemonių, kaip pateiktys, socialiniai tinklai, infografika ir vaizdo klipai panaudojimas, be abejo, motyvuotų vaikus 

lankyti mokyklą ir įdomioje pamokoje mokytis efektyviai ir produktyviai. Nepamirština ir tai, kad veiksmingas vaikų ugdymas neįmanomas be aktyvaus 

tėvų dalyvavimo. Šiandienos realijos skatina galvoti apie tai, kaip įtraukti tėvus, dažnai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių neturinčius galimybės 

dažnai/dažniau lankytis mokykloje. Manytume, kad būtent IRT sudarytų sąlygas dažniau bendradarbiauti su tėvais, kuriant mokymuisi ir ugdymuisi 

palankią aplinką. Atsižvelgiant į tai, kad bendrą gimnazijos pažangą lemia visų ugdymo grandžių sąveika, ieškotina galimybių per IRT dar labiau 

suvienyti administracijos, pagalbos vaikui specialistų, klasės vadovų, mokytojų, mokinių, tėvų, socialinių partnerių pastangas. 

 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

veiklos plano 

11 priedas 

 

 

 



 

II. IRT DIEGIMO IR TAIKYMO GIMNAZIJOJE STRATEGIJOS TIKSLAS   

 3. Suvienijant visų ugdymo grandžių pastangas ir diegiant mišrų mokymąsi, gerinti gimnazijos mokinių pažangos (pažangumo, 

lankomumo, asmenybės raidos) rodiklius: bent 20 proc. mokinių pasieks aukštesnį mokymosi lygį, bent 20 proc. daugiau mokinių įsitrauks į aktyvią 

veiklą,  bent  60 proc. sumažės be priežasties praleistų pamokų skaičius. 

III. UŽDAVINIAI 

 4. Aktualizuoti mokinių komunikacinės, bendrakultūrinės, mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinę ir kūrybiškumo  kompetencijas, 

inicijuojant praktinę  mokinių veiklą, skirtą edukacinių erdvių (muziejaus, sporto klubo, biologijos kab., istorijos kab., geografijos kab.) suasmeninimui; 

   5. Didinti pagalbos mokiniams ir jų tėvams efektyvumą, sudarant sąlygas rinktis ugdymosi turinį ir  pagalbos būdus pagal individualius 

poreikius ir vertinimo informaciją; 

 6. Stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, skatinti unikalumo ir svarbumo pajautas, diegiant savistabos ir saviugdos kultūrą bei operatyviai 

nustatant problemas ir jas sprendžiant; 

 7. Plėsti mokytojų IKT taikymo, mokinių pažinimo ir vertinimo kompetencijas, sukurti veiksmingą bendravimo ir bendradarbiavimo 

mokantis sistemą, padedančią mokiniams siekti pažangos; 

 8. Vykdyti kryptingą ir veiksmingą  tėvų konsultavimą ir švietimą, orientuotą į pagalbos ugdantis vaikui teikimą. 

 

IV. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2015-2017 M. PRIEMONIŲ PLANAS 

 Uždavinys. Aktualizuoti mokinių komunikacinės, bendrakultūrinės, mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinę ir kūrybiškumo  

kompetencijas, inicijuojant praktinę  mokinių veiklą, skirtą edukacinių erdvių (muziejaus, sporto klubo, biologijos kab., istorijos kab., geografijos kab.) 

suasmeninimui. 

 

Veiklos 

priemonė 
Ištekliai/ 
įrankiai 

Sėkmės rodiklis Atsakingas/ 
vykdytojai 

Pažangos rodiklio reikšmė Vertinimo 

būdas, 

priemonė 
    2015 2016 2017  

Edukacinių 

programų 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

Planšetės su 

mobiliu 

internetu 

Edukacinių 

programų 

skaičius/ 

programų dalyvių 

(mokinių, tėvų, 

mokytojų, 

miestelio 

gyventojų) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui ; 

klasių vadovai; 

socialinių, gamtos 

mokslų, kūno k. 

mokytojai; 

kraštotyrininkų, 

 

1 

30 proc. 

 

 

 

2 

60 proc. 

 

 

 

2 

90 proc. 

 

 

Įsakymų 

analizė; 

e. dalyvių 

registracijos 

žurnalas; 

svetainės 

analizė 

(įvykių 



 procentas „Civito“, biologų, 

krepšinio būreliai; 

Nalšios muziejus 

fiksavimas, 

nuotraukos) 

vidaus 

auditas; 

muziejaus 

metraščio 

analizė; 

įsivertinimo 

anketos 

„Aukštaitiškos 

kultūros 

ženklai“ 

       

„Gimnazijos 

istorija kalba“ 

       

Virtualus 

pažintinis takas 

“Žeimenos 

pakrantėmis” 

   N. Gudelienė 

D. Gaidamavičienė 

   

„Verslai 

Švenčionėliuos

e“ 

       

„Sveikos 

gyvensenos 

dienoraštis“ 

    D. 

Gaidamavičienė 
D. 

Gaidamavičienė 
 

„Karaliaus 

Mindaugo 

takais“ 

       

Tiriamoji – 

projektinė 

veikla 

Planšetės su 

mobiliu 

internetu 
Edpuzzle 
 
 

Projektų/jų 

dalyvių (mokinių, 

tėvų, mokytojų) 

skaičius  

Direktorius; 
darbo grupė; 
lietuvių k. 

mokytojai; 
gamtos m. 

mokytojai 
 

1 
19 mok. 

2 
40 mokinių ir 20 

tėvų 
 
 

1 
40 mokinių ir 

40 tėvų/senelių 

Direktoriaus 

įsakymų 

analizė; 
projektų 

eksponavima

s; 
apklausa; 
virtualios 

knygos 

panaudojimo 

praktika 



Švenčionėlių 

šulinių 

vandens 

kokybės 

vertinimas 

       

Oro tarša 

Švenčionėliuos

e. Priežastys ir 

pasekmės 

    D. 

Gaidamavičienė 

  

Kalbinė 

tautosakinė 

ekspedicija 

    A. Činčikienė 

L. 

Martinkevičienė 

  

 

 Uždavinys. Didinti pagalbos mokiniams ir jų tėvams efektyvumą, sudarant sąlygas rinktis ugdymosi turinį ir  pagalbos būdus pagal 

individualius poreikius ir vertinimo informaciją. 

 

Veiklos 

priemonė 
Ištekliai Sėkmės indikatorius Atsakingas/ 

vykdytojai 
2015 2016 2017 Vertinimo 

būdas, 

priemonė 
Mokomosios 

medžiagos 

archyvas 

 

Google 

diskas 
Dalykų, kurių aplankai 

parengti, skaičius; 
Mokinių, 

besinaudojančių 

paslauga, procentas; 
Teigiamų atsiliepimų 

procentas 

Metodinė 

taryba/ 
visų dalykų 

mokytojai 

5 
20proc. 
50 proc. 

5 
30 proc. 
60 proc. 

5 
40 proc. 
70 proc. 

Vidaus 

įsivertinimas; 
medžiagos 

katalogas 

    J. Diatlova  

Z. Karneckienė 

V. Urbonienė  

T. Ščiogoleva  

R. Razmienė 

B. Radziulienė 

A. Karovackienė 

P. Jemeljanov 

T. Dudėnaitė 

V. Dindienė 

V. Urbonienė 

A. Karovackienė 

J. Travkina 

L. 

Martinkevičienė 

N. Daubarienė 

O. Baranauskienė 

D. Uzialienė 

A. Krinickienė 

L. 

Martinkevičienė 

 



N. Gudelienė 

G. Nalivaika 

E. Karneckas 

D. Gaidamavičie-

nė 

A. Činčikienė 

J. Guigienė (III-

IV kl.) 

J. Politienė 

Konsultacijų 

kambarys Google 

“Hangouts“ 

 

Sistemingai 

konsultuojančių 

specialistų skaičius; 
Pasinaudojusių 

konsultacijomis mokinių 

(tėvų) procentas; 
Teigiamų atsiliepimų 

procentas 
 

Metodinė 

taryba/ 
visų dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai, 

administracija 
 

7 
20 proc. 
50 (10) proc. 

11 
30 proc. 
60 (25) proc. 

14 
40 proc. 
75 (40) proc. 

Dalyvių 

registracija; 

mokinių ir 

tėvų 

apklausa; 

direktoriaus 

įsakymų 

analizė; 
įsivertinimo 

anketų 

analizė 
 

 

  J. Diatlova, 

Z. Karneckienė, 

V. Urbonienė, 

T. Ščiogoleva, 

R. Razmienė, 

B. Radziulienė, 

A. Karovackienė 

 

   

Parengtos 

filmuotos 

pamokos 

Camstudio 
Edpuzzle 

Mokytojų, rengiančių 

tokias pamokas, skaičius; 
Sirgusių mokinių, 

pasinaudojusių tokia 

pagalba, procentas 

Metodinė 

taryba/ visų 

dalykų 

mokytojai 

3 
10 proc. 

6 
25 proc. 

9 
35 proc. 

Mokinių 

apklausa; 
pamokų 

archyvas  

    Z. Karneckienė 

D. Uzialienė  

J. Guigienė 

D. 

Gaidamavičienė 

Z. Karneckienė 

J. Diatlova 

R. Razmienė 

V. Urbonienė 

J. Guigienė  

Z. Karneckienė 

J. Diatlova 

A. Krinickienė 

N. Gudelienė 

E. Karneckas 

 



G. Nalivaika 

 

T. Dudėnaitė 

V. Dindienė 

 

Pagalbos 

mokantis 

grupių 

sukūrimas, 

jų veiklos 

optimizavi-

mas 

Facebookas  Aktyviai veikiančių 

skirtingų dalykų 

pagalbos mokantis 

grupių skaičius 

Metodinė 

taryba 
5 10 15 Mokinių, 

tėvų ir 

mokytojų 

apklausa; 
vidaus 

įsivertinimas 
 

    Z. Karneckienė 

J. Guigienė 

P. Jemeljanov 

J. Travkina 

Z. Karneckienė 

J. Politienė 

A. Činčikienė 

L. 

Martinkevičienė 

Z. Karneckienė 

 

 

Atvirkštinio 

mokymo 

diegimas ir 

optimizavi-

mas 

Google 

diskas 

Edpuzzle 
 

Mokytojų, taikančių 

atvirkštinį mokymąsi, 

skaičiu; 
Atvirkštinio mokymosi 

pamokų skaičius 

Metodinė 

taryba 
1 
5 

3 
15 

4 
25 

Mokinių, 

tėvų ir 

mokytojų 

apklausa; 
pamokų 

stebėjimo 

protokolai; 

įsivertinimo 

rezultatai 
    Z. Karneckienė 

A. Krinickienė 

D. 

Gaidamavičienė 

G. Nalivaika 

A. Činčikienė 

T. Dudėnaitė 

V. Dindienė 

E. Karneckas 

  

 

  Uždavinys. Stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, skatinti unikalumo ir svarbumo pajautas, diegiant savistabos ir saviugdos kultūrą bei 

operatyviai nustatant problemas ir jas sprendžiant. 

 

Veiklos 

priemonė 
Ištekliai/įrankiai Sėkmės 

indikatorius 
Atsakingas/ 
vykdytojai 

2015 2016 2017 Vertinimo 

būdas, 

priemonė 
Virtualios 

mokinių 

Facebookas,  
laikraščio tinklaraštis,  

Mokinių parodų 

skaičius; 
Mokinių 

tarybos 

4 
60 proc. 

8 
90 proc. 

8 
100 proc. 

Dokumentų 

analizė; 



darbų 

parodos 
gimnazijos svetainė Teigiamų atsiliepimų 

procentas 
pirmininkas 

ir  
Gimnazijos 

prezidentas/ 
Mokinių 

taryba 

apklausa 

    G. Nalivaika T. Dudėnaitė 

V. Dindienė 

N. Gudelienė 

D. 

Gaidamavičienė 

 

 

Mokinių 

sėkmės 

istorijų 

sklaida 

Gimnazijos laikraščio 

tinklaraštis 
Sėkmės istorijų, 

iliustruotų 

nuotraukomis, 

vaizdo įrašais ir kt., 

skaičius 

A. 

Činčikienė/ 
laikraščio 

tinklaraščio 

redakcija 

5 5 5 Tinklarašči

o analizė; 
apklausa 

    A. Činčikienė A. 

Činčikienė 

A. Činčikienė  

Mokinių 

išmokimo 

stebėjimas, 

pažangos 

fiksavimas ir 

skatinimas 

„Google“ diskas, 
planšetės, 
e. dienynas 
 

Pamokų, kuriose 

taikomas 

veiksmingas 

išmokimo 

stebėjimas, procentas 
 
 

Administracij

a 
visų dalykų 

mokytojai 
 

40 proc. 60 proc. 85 proc. Pamokų 

stebėjimo 

protokolai; 
MT 

posėdžių 

protokolai; 
tyrimas 

    L. 

Martinkevičienė 

N. Daubarienė 

A. 

Činčikienė 

A. Krinickienė  

Operatyvus 

problemų 

surinkimas ir 

sprendimas 

„Google“ formos „Google“ forma 

surenkamų problemų 

procentas 

Soc. 

pedagogas 
psichologas 

50 proc.  75proc.  95proc.  Apklausa, 

stebėjimas 
 
 
 
 

 

Uždavinys. Plėsti mokytojų IKT taikymo, mokinių pažinimo ir vertinimo kompetencijas, sukurti veiksmingą bendravimo ir bendradarbiavimo 

mokantis sistemą, padedančią mokiniams siekti pažangos. 

 

Veiklos Ištekliai/įrankiai Sėkmės indikatorius Atsakingas/ 2015 2016 2017 Vertinimo 



priemonė vykdytojai būdas, 

priemonė 
Metodinės 

dienos IKT 

diegimo tema 

„Google“ diskas, 

Facebook, 

Blogger, kt. 

Metodinių dienų skaičius; 
Dalyvių skaičius; 
Taikančių naują patirtį 

procentas 

Metodinė taryba/ 
IKT diegimo 

gimnazijoje darbo 

grupė; Švenčionių 

PPT 

1 
90 proc. 
20 proc. 

1 
90 proc. 
40 proc. 

1 
90 proc. 
60 proc. 

MT protokolai; 
pamokų 

stebėjimo 

protokolai; 

vidaus 

įsivertinimas. 
Metodinė diena 

„Kaip naudoti 

Google diską“ 

„IKT ruošiantis 

pamokoms“ 

   Z. 

Karneckienė, 

G. Nalivaika 

 

 

Z. 

Karneckienė 

  

Vaizdo 

konferencijos, 

konsultacijos 
„Google „Hangout“ 

konsultacijų 

kambarys 

Paslauga pasinaudojusių 

mokytojų procentas 
Metodinė taryba 10 proc. 20 proc. 30 proc. E. registracijos 

žurnalas; 

apklausa 

Gerosios 

patirties banko 

kūrimas 

Google diskas 
Facebookas 
Metodinės veiklos 

tinklaraštis 

Mokytojų, pateikusių 

darbus, skaičius; 
Banko darbų skaičius 

Metodinė taryba; 

Švenčionių PPT 
24 
24 

24 
48 

24 
75 

Įsivertinimo 

anketos; darbų 

katalogas; 

apklausa 
 

Uždavinys.Vykdyti kryptingą ir veiksmingą  tėvų konsultavimą ir švietimą, orientuotą į pagalbos ugdantis vaikui teikimą. 

Veiklos 

priemonė 
Ištekliai/įrankiai Sėkmės indikatorius Atsakingas/ 

vykdytojai 
2015 2016 2017 Vertinimo 

būdas, 

priemonė 
Tėvų mokymai 

naudotis 

„Google“ 

“Hangout” 

„Google“ 

„Hangout“ 
Mokymų skaičius; 
Mokymų dalyvių 

procentas 

IT mokytojai 1 
10 proc. 
 

1 
15 proc. 
 

1 
15 proc. 
 

Tėvų 

registracijos 

statistika 

Virtualios 

psichologo, 

soc. pedagogo, 

karjeros ugd. 

koord., 

policijos  ir kt. 

„Google“ 

„Hangout“ 

 

Atliktų poreikio apklausų 

skaičius; 
Organizuotų konsultacijų 

pagal poreikį skaičius 

Psichologas, 

karjeros ugdymo 

koordinatorius; 

Švenčionių PPT; 

policijos 

nuovada 

1 
5 
 
 

1 
8 

1 
8 

e. registracijos 

žurnalas; 
apklausa 



konsultacijos  
Mokomosios 

medžiagos 

sklaida 

E. dienynas; 

Google diskas; 

blogas 

Medžiagos pateikimo 

dažnumas; 
Teigiamų atsiliepimų 

procentas 
 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

pagalbos vaikui 

specialistai 

1/ 2 mėn. 
70 proc. 
 

1/ 2 mėn. 
80 proc. 

1/ 2 mėn. 
90 proc. 

Apklausa; 
e. dienyno 

analizė 

Vaizdo 

konferencija  

„VGK – tėvai – 

mokiniai – 

mokytojai – 

administracija“ 

„Google“ 

„Hangout“ 
Vaizdo konferencijų 

skaičius; 
Konferencijos dalyvių 

skaičius 

VGK/ 
administracija; 

policijos 

nuovada, 

Švenčionių PPT 

1 
20 

1 
30 

1 
40 

Dalyvių 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

anketos; direkt. 

įsakymai 

__________________ 




