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Progimnazijos filmukas

► https://youtu.be/XK35dJLI700

https://youtu.be/XK35dJLI700


Įtraukusis ugdymas – kokybiška mokykla
► Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Universalaus 

mokymosi dizaino strategijos paskirtis – skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas. 
Aplinka pritaikyta visiems.

►  ŠMSM veiksmų planas Progimnazijos galimybės ir poreikiai
Aplinkos pritaikymas Multifunkcio erdvė

Pradinėse klasėse poilsio-darbo-atsiskyrimo erdvės
Ugdymosi erdvės (ELC, Biblioteka, laboratorijos)

Švietimo pagalbos specialistų 
papildymas

1 etatas socialinio pedagogo 
1 etatas psichologo
1 etatas ugdymo karjeros specialisto
1 etatas specialiojo pedagogo
2 etatai logopedo

Konsultacinė sistema savivaldybėse Bendradarbiavimas su PPT, VTAS, ŠVGC
Mokyklų aprūpinimas priemonėmis Savarankiškas apsirūpinimas reikalingomis priemonėmis

Projektai (Kokybės krepšelis, Vedlys ir kt.)
Kvalifikacijos tobulinimas Progimnazijos specialistų mokymai

Individualus kvalifikacijos kėlimas apie įtraukujį ugdymą
Bendruomenės mokymai: numatyti lapkričio ir vasario mėnesiais

Universalus dizainas mokyklų aplinkose Paieškos universalaus dizaino įgyvendinimo
   



Įtraukiojo ugdymo organizavimo 
Progimnazijoje lygmenys

Mokyklos lygmeniu formuojamos 
bendruomenės narių vertybinės 
nuostatos, tradicijos, tarpusavio 
santykiai

Olweus patyčių prevencinė programa
Klasių draugystė
Bendruomenės šventė, Meduolių diena, Padėkos 
vakaras
Susitikimai su Tėvų taryba

Klasės lygmeniu sudaromos sąlygos 
mokiniui bendrauti su bendraamžiais, 
dalyvauti bendroje veikloje, parodyti 
savo gebėjimus, gauti reikiamą 
mokytojų, specialistų pagalbą

Bendravimo-konfliktų sprendimo-emocinio 
lavinimo klasės valandėlės
Mokymosi kitaip dienos
Specialistų susitikimai su koncentro ar atskiros 
klasės mokytojais

Kryptinga pagalba mokiniui gali 
būti teikiama įvertinus individualius 
vaiko ugdymosi poreikius, jo galias, 
sunkumus

IUPP sudarymas
Specialistų komandos susitikimai su 
administracijos atstovais, mokytojais, mokytojų 
padėjėjais, šeimomis



Spec. pedagogė-
logopedė

Socialinė pedagogė Psichologė 

• Logopediniai 1-4 klasių 
mokiniai (užsiėmimai)

 
• SUP, kurie turi mokymosi 

sunkumų:
✔ Negalios (turime su klausos 

negalia ir „cukrinukės“, 
negalios dėl raidos 
sutrikimų)

✔ Mokymosi sunkumai 
(skaitymo, rašymo, 
matematikos – tai didžiausia 
grupė mokinių)

✔ Mokymosi sutrikimai 
(elgesys, emocijos, dėmesio)

 

• Mikroklimatas, tarpusavio 
santykiai klasių 
bendruomenėse

• Lankomumo problemos 
• „Nepriežiūra“, sunkus 

bendradarbiavimas su tėvais
• Atskirų mokinių problemos:
✔ Netinkamas elgesys
✔ Drausmė pamokose
 

• Socialinių įgūdžių grupių 
vedimas (SUP ir kiti vaikai, 
kurie turi bendravimo 
sunkumų)

• Klasių valandėlių vedimas 
mikroklimato klausimais

• SUP ir kitų mokinių 
individualus konsultavimas.

• Tėvų konsultavimas 
auklėjimo, mokymosi, 
skyrybų klausimais

• Mokinių individualūs atvejai 
sprendžiant komandoje 
(socialinis pedagogas, 
psichologas, spec pedagogas, 
mokytojas, pavaduotoja, 
tėvai)



Kaip ruošiamės

• 2021-2022 m.m. suburta Įtraukiojo ugdymo darbo grupė, kuri 
parengė Įtraukiojo ugdymo veiksmų planą 2022-2024 m.

• Tikslas:  sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis 
pagal jų poreikius ir galimybes.

• SUP  mokinių (išskyrus didelio potencialo turinčius mokinius) 
ugdymas.

• Didelio mokymosi potencialo turinčių mokinių ugdymas.
• Sudaryti palankias sąlygas gerai emocinei savijautai, pritaikant 

švietimo sistemą užsieniečių vaikų  ugdymo poreikiams.
• Bendruomenės geros emocinės savijautos kūrimas, mikroklimato ir 

bendruomenės kultūros stiprinimas.



Kokios galimybės kiekvienam mokiniui 
patirti įvairius mokymosi būdus ir formas:
► Novatoriško verslumo sampratos elementai (toliau – NV): bendrajame ugdyme, pasirenkamųjų 

verslumo ugdymo dalykų programose, neformaliajame švietime ir projektinėje veikloje. 
► Sukurtos 1–4 ir 5–8 klasių novatoriško verslumo ugdymo programos, integruotos

 į bendrąjį ugdymą ir neformalųjį  švietimą.
► Mokiniams, kurie mokosi novatoriško verslumo klasėse siūlomi papildomi ekonomikos ir 

verslumo, finansinio raštingumo, kūrybinio konstravimo, kūrybiškumo ugdymo moduliai. 
Lankydami neformaliojo švietimo užsiėmimus kuria mokinių mokomąsias bendroves, 
kūrybinius gebėjimus ugdosi rinkdamiesi improvizacijos ir pojūčių teatrą, susipažįsta su 
programavimo pagrindais bei robotika, mokosi animacijos.

► Parengti mokinių grupių projektai pristatomi mokslo metų pabaigoje klasės draugams ir tėvams.
► Kiekvienais metais novatoriškų klasių mokiniai dalyvauja dviejų dienų kūrybiškumo ir 

lyderystės stovykloje.





Kryptingo teatrinio ugdymo įgyvendinimas.

► Mokykloje nuo 1991 metų vykdoma kryptingo teatrinio ugdymo programa yra 
lygiavertė kitoms disciplinoms. Teatrinis ugdymas integruoja kalbinės – 
literatūrinės raiškos ugdymą, judesio ir fizinių gebėjimų lavinimą, meninių 
dalykų (muzikos, dailės, šokio, erdvinio konstravimo) kompetencijas.

► Mokiniai teatro pamokose mokosi laisvai reikšti savo nuomonę, kūrybiškai, 
aktyviai spręsti problemas. 

► Teatro užsiėmimuose ugdytiniai mokosi susikaupti, bendrauti ir 
bendradarbiauti; iškelti socialines problemas ir jas spręsti draminių situacijų 
pagalba; suvokti teatro kalbą, ją interpretuoti ir vertinti; pažinti teatro dabarties 
ir praeities kontekstus

► Parengta ilgalaikė tęstinė kryptingo teatrinio ugdymo programa 1-8 klasėse (2 
pamokos per savaitę, grupėje 12–20 mokinių).





Patyriminio ugdymo veiklų organizavimas.

► Patyriminio ugdymo dienos organizuojamos kiekvienais mokslo metais. Jam skiriamos 
5 dienos pradinėse klasėse ir 8 dienos 5-8 klasėse. Mokiniai rinkdamiesi programas 
rašo motyvacinius laiškus, dalyvauja praktinėse veiklose, atlieka įvairius tiriamuosius 
darbus, reflektuoja apie savo veiklą, pristato bendruomenei pasiektus rezultatus per 
patyriminio ugdymo pristatymo dienas.

► Integruotas gamtos mokslų kursas (toliau IGMK)

► Mokykla nuo 2017-2018 m. m. dalyvauja Integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms 
išbandyme. Programa skirta tobulinti gamtamokslinį ugdymą ir gerinti mokinių 
pasiekimus progimnazijoje, siekiama suformuoti vientisą gamtamokslinį pasaulėvaizdį, 
sutelkiant dėmesį į bendrųjų kompetencijų plėtotę; kurti gamtamokslinį pasaulėvaizdį, 
remiantis mokymusi tyrinėjant. Pamokos orientuotos į tikrovės reiškinių pažinimą, 
skirtos motyvuoti mokinius stebėti, analizuoti ir modeliuoti gamtos reiškinius, skatinti 
gamtos mokslais grindžiamą techninę kūrybą ir visuomenei reikšmingos veiklos 
projektus. Artimosios aplinkos pažinimas siejamas su globalių procesų supratimu ir 
atsakingu žmogaus vaidmeniu juose.





Patyriminio ugdymo ir kitos ugdymo veiklos vykdomos atnaujintose mokyklos erdvėse.



Technologijų kabinetas (maisto gamyba)



Gamtos laboratorija



Kalbų laboratorija



Galimybės

► Lauko klasės 
kėdutės

► Molbertai
► Teatro klasės 

sceninė įranga
► Laboratorinės 

priemonės
► Skaitmeninės 

pamokos



 
Mikroklimato ir bendruomenės kultūros stiprinimas 

► Mokinių darbo etikos pamokoje įgūdžių ugdymas. Vaikai klasių valandėlių 
metu (kartą per mėnesį) mokomi tinkamai reikšti savo mintis, suvokti ir 
valdyti savo jausmus ir emocijas. Klasėse kalbamasi apie iškylančius 
sunkumus „Termometro“ pagalba.

► Progimnazijos švietimo pagalbos specialistų veikla. Socialinė pedagogė ir 
psichologė veda socialinių įgūdžių užsiėmimus mokinių grupėms. Visi 
specialistai organizuoja „Linksmąsias stoteles“ pirmokams, kurių metu 
mokiniai susipažįsta su kiekvienu specialistu atskirai, sužino, kur jo kabinetas, 
kokius klausimus sprendžia šis darbuotojas.

► Progimnazijos tradiciniai renginiai. Bendruomenės šventė (Puodžių gatvės 
šventė), Meduolių diena, Padėkos vakaras. Akcijos, jungiančios bendruomenę: 
„Mes rūšiuojame“, Walk#15.



Multifunkcis kabinetas



Ieškome įvairių sprendimo būdų savo erdvėse



Olweus patyčių prevencinė programa

► http://www.dachas.lt/tevams/apie-olweus-programa/
► Olweus patyčių prevencijos programa progimnazijoje vykdoma 

nuo 2008 m.
► Didžiausias pasiekimas – kad Olweus programa jau tapo 

progimnazijos bendruomenės savastimi. 
► Jei Jūsų vaikas susidūrė su patyčių situacija – svarbu 

neslėpti.

http://www.dachas.lt/tevams/apie-olweus-programa/


Progimnazijos švietimo pagalbos specialistai

 Socialinė pedagogė Eglė Kubiliūtė, egle.kubiliute@dachas.lt, 8-670-79862
 Psichologė Giedrė Martinkienė, giedre.martinkiene@dachas.lt, 8-670-87236

Specialiosios pedagogės-logopedės:
 Rasa Vaitkuvienė, rasa.vaitkuviene@dachas.lt, 8-672-01814
 Marija Grefelienė, marija.grefeliene@dachas.lt, 8-610-41174
 Karjeros ugdymo specialistė Toma Limontaitė, toma.limontaite@dachas.lt
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Kaip specialistai pasiekiami...

► Logopedės tiria 1-2 klasių ir naujai atvykusius mokinius. Jeigu reikalinga pagalba, 
tėvai/globėjai pasirašo sutikimą. Atliekamas logopedinis įvertinimas ir teikiama pagalba 
pagal poreikį. 3-4 klasėse pagalba tęsiama arba baigiamas darbas.

► Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos kreipiasi mokytojai. Jeigu reikalinga pagalba, 
tėvai/globėjai pasirašo sutikimą. Atliekamas pirminis įvertinimas ir mokinys siunčiamas 
Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau PPT) specialistų išsamiam vertinimui. Jeigu 
mokinys jau buvo vertintas PPT, tėvai/globėjai dokumentus pateikia ir mokiniui teikiama 
pagalba pagal rekomendacijas.

► Jeigu reikalinga socialinio pedagogo ar psichologo konsultacija, tėvai gali kreiptis el. paštu, 
telefonu, parašyti Tamo dienyne žinutę. 

► Progimnazijos svetainėje www.dachas.lt galima rasti visus kontaktus, paspaudus skiltį 
„Paslaugos“: psichologas, socialinis pedagogas, spec.pedagogas-logopedas, ugdymas 
karjerai

http://www.dachas.lt/


Esame kelyje: einame, ieškome, mokomės, žiūrime į priekį
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