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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
TIKSLINGAI IKT ĮGŪDŽIŲ BESIMOKANČIOS BENDRUOMENĖS PROGRAMA 2017–2020 m.
Vizija: XXI a. mokinio poreikiams sukurta mokymosi aplinka ir kūrybingi mokytojai, su IRT darantys stebuklus
Projekto tikslas: Tikslingai tobulinti bendruomenės SMP ir virtualių erdvių naudojimo įgūdžius ugdymo(si) tikslais
Eil.
Nr.

Veikla. Priemonės

Numatomas rezultatas

Vykdymo laikas

Vykdytojai,
atsakingi

I. Sėkmingų sąlygų ugdymui(si) sudarymas
1.

Nuolat atnaujinami kompiuteriai
mokomuosiuose kabinetuose.

2.

Mokyklos ugdymo plano rengimas,
integruojant IKT.

3.

Virtualių aplinkų kūrimas,
Moodle 2.7 aplinkos naudojimas
ugdyme.

Įsigytos būtinos mokymo priemonės kūrybingam
ugdymui Mokyklos strateginiame plane
numatomas naujų IKT priemonių įsigijimas
užtikrins planingą lėšų panaudojimą.
Mokyklos ugdymo plane pamokos integruojant
IKT.

2017–2019 m.

V. Sušinskienė

2017, 2018, 2019 m.

S. Balčiuvienė

Mokytojai konsultuoja mokinius ne mokyklos
erdvėse ir mokiniai mokosi savarankiškai.

2017–2019 m.

Moodle darbo grupė

2017–2019 m.

Mokytojai

II. Bendruomenės švietimas
4.

Mokiniai – IKT lyderiai: bendros
mokytojų, mokinių ir tėvų veiklos

Bendra mokinių ir jų tėvų veikla padės suvokti
IKT teikimas galimybes mokymuisi. Vaikai
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(TAMO, mokyklos svetainė; socialiniai
tinklai, elektroninės pratybos, virtualios
erdvės).

talpina virtualiose erdvėse sukurtus produktus,
kuria ir mokosi kartu su tėvais.

5.

Tėvų švietimas. Informacija apie
Webinarus (Tamo) tėvams, tėvų
susirinkimai.

Rengiami bendri mokinių ir jų tėvų susirinkimai,
kurių metu klasių auklėtojai ir mokytojai pristato
mokinių veiklas.

6.

7.

2017–2018 m. m.
2018–2019 m. m.
2 kartus per m. m.

Klasės auklėtojai

Integruoti projektai, pamokos virtualiose Gerėja mokinių pasiekimai.
erdvėse.

2017–2018 m. m.
2018–2019 m. m.
1 diena per m. m.

Mokyklos mokytojai

Informacinių technologijų integravimas
į mokomuosius dalykus 1–9 klasių
ugdymo procese:
 1–4 klasėse mokomosios
kompiuterinės programos, edukaciniai
žaidimai, testai – kalbiniams,
matematiniams, gamtamoksliniams,
meniniams ir kitiems gebėjimams
ugdyti; programavimo pradmenys
žaidžiant; informacinis raštingumas ir
skaitmeninis raštingumas.
 2 – klasėse MS Word
 3–4 klasėse MS Word, Paint,
MS Power Point
 5 klasėse Paint, MS Word
 6 klasėse MS PowerPoint, MS
Word, el. paštas
 7 klasėse MS Word, MS Excel,
el. paštas

2017–2019 m. m.

S. Balčiuvienė
D. Aukštikalnienė
Mokytojai

Gerėja mokinių kompiuterinis raštingumas ir SMP
panaudojimas ugdymo procese

S. Balčiuvienė
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8 klasėse MS Word, MS
PowerPoint, skaitmeninis
raštingumas ir kt. atviro kodo
programos
Pedagogų nuolatinis mokymasis

Skaitmeninių mokymo priemonių
(SMP) taikymas mokymui ir
mokymuisi
 Kiekvieno mokytojo asmeninis
tobulėjimo IRT ir SMP taikymo
ugdymo srityje savianalizės planas pagal
mokyklos išsikeltus uždavinius.

 Švietimo konsultanto mokymai
ir konsultacijos: skaitmeninių mokymo
priemonių taikymo galimybės (pagal
dalykų grupes).
2. Socialinių tinklų naudojimas
ugdymui
 Įkeliamos naudingos nuorodos
 Skelbiamos sėkmės istorijos
 Informuojama apie renginius
 Kuriamos atskirų klasių grupės
 Mokytojai naudoja facebook
mokymo(si) tikslais
 Google disko naudojimas
mokymo tikslais ir informacijos
dalijimosi.

Kiekvienas mokytojas kelia savo kvalifikaciją
pagal asmeninio tobulėjimo planą.
Įgyvendinamas projektas „Kolega kolegai“
Mokytojų rengia atviras pamokas ir lankosi kitų
mokytojų pamokose.

2016–2018 m.

Mokytojai kūrybiškai taiko SMP, IRT ugdymo
procese ir dalinasi patirtimi.
Mokytojai pildo el. portfelį.

Informatyvi mokyklos paskyra
www.facebook.com, www.snapchat.com,
www.instagram.com ir metodinių grupių
tinklaraščiai.

R. Kazlauskienė
D. Šeštavickienė
E. Krasauskienė
Mokytojai – IKT
lyderiai,
konsultantai mokys
kolegas.
S. Balčiuvienė
D. Aukštikalnienė

Mokslo metų eigoje

Mokytojai
N. Amšiejienė
V. Jurkienė
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3.Tinklaraščių naudojimas ir
tobulinimas
 Mokytojų – IKT lyderių
konsultacijos: tinklaraščių naudojimui,
 eTwinning projektų rengimas ir
jų pristatymas tinklaraščiuose

4.

D.Venclovaitienė

Kiekviena metodinė grupė turi sukūrusi po
tinklaraštį (iš viso10).
Mokykloje kasmet vykdomi integruoti eTwinning
projektai (4–5).

2017–2019 m. m.

4. Atvirų švietimo išteklių naudojimas
pamokose
www.draugiskasinternetas.lt
eTwinning,
emokykla.lt
Ugdymo sodas
Kūrybos aikštė
peliukai.lt
mokinukai.lt
Ištekliai atskiriems dalykams mokyti.

SMP turinio tarpdalykinis integravimas.
Ugdymo sodas naudojamas ir kaip bendravimo
darbe aplinka. Metodinėse grupėse dalijamasi
atvirųjų švietimo išteklių naudojimo ugdyme
patirtimi.
IKT lyderiai dalijasi patirtimi ir mokosi vieni iš
kitų.

Mokslo metais

IKT lyderiai
E. Krasauskienė
D. Lebedinskaja
D. Šeštavickienė
R. Kazlauskienė
Pradinių klasių
mokytojai

5. Moodle 2.7 aplinkos naudojimas

Rengiama ir taikoma mokomoji medžiagą, kuri
talpinama Moodle 2.7 aplinkoje atvira visai
bendruomenei.
Darbo grupė dalinasi patirtimi.
Patirties sklaida

2017–2019 m.

S. Balčiuvienė
R. Kazlauskienė

Mokytojų atviros pamokos miesto
pedagogams.

Prisidedama prie miesto bendrojo ugdymo
tobulinimo

2017–2019 m.

D. Aukštikalnienė
S. Balčiuvienė

Gerosios patirties pristatymo seminarai
įvairių mokyklų pedagogams (iš šių

Mokyklų mokytojai pasidalina patirtimi.

A.Kalinauskas
D. Paleckienė
Metodinių grupių
atsakingi mokytojai
už tinklaraščio
kūrimą ir naudojimą
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mokyklų mokiniai tęsia mokymąsi mūsų
mokykloje).
Gerosios patirties, IKT integravimo į
ugdymo procesą pradiniame ugdyme,
seminarai

Pradinių klasių mokytojai dalijasi patirtimi.

Mokinių sukurtų produktų skelbimas
metodinių grupių tinklaraščiuose,
www.facebook.com

Kasmet parengiami ir įgyvendinami 1–2 seminarai

Straipsniai spaudoje, mokytojų
pranešimai dalykinėse konferencijose
Kvalifikaciniai seminarai:
atskirų dalykų mokytojams

__________________________

Pradinių klasių
mokytojos

