
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

Projekto „Kokybės krepšelis“ sėkmės istorija
„Kelias į vaiko sėkmę. Mokymosi pagalba kitaip“



KODĖL?  

Daugumos Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos

ugdytinių socialinė-ekonominė padėtis yra vidutinė. Riboti

žemesnės padėties šeimų ištekliai trukdo skleistis vaikų

intelektui, mokiniai pasižymi sulėtėjusia pažintine raida,

jiems nesusiformuoja arba sumažėja mokymosi motyvacija, o

tai sąlygoja mokymosi sunkumų atsiradimą.



KAS?

• Priemonės: 

2.1. Mokymosi erdvės įkūrimas.

2.2. Mokymosi pagalbos 
koordinatoriaus pareigybės įsteigimas. 

2 uždavinys. 
Kurti 

palaikančią ir 
stimuliuojančią 

mokymosi 
aplinką.



Tikslas

Teikti mokymosi pagalbą 

mokiniams, sudarant 

sąlygas namų darbus 

atlikti mokykloje padedant 

mokymosi koordinatoriui, 

mokytojui ar kitiems 

mokiniams.



Laukiamas rezultatas

Atlikti namų darbus, pagerinti ir pagilinti savo žinias čia 

ateis ne mažiau kaip 20% 5-8 kl. mokinių, sumažės 

praleistų nepateisintų pamokų skaičius, pagerės 

mokymosi pažangumas ir kokybė. 



K
IE

K
?

5141 EUR  funkcionaliai, 
moderniai ir mokiniams 
patraukliai erdvei su 15 

mokymosi vietų ir poilsio zona 
įkurti. 

6300 EUR  mokymosi 
koordinatoriaus išlaikymui 2 

metams. 



KAIP?

Mokymosi koordinatorė:

• Individualiai dirba su mokiniais: domisi jų darbu pamokose,

pasiekimų rezultatais, sunkumais, prižiūri, kad mokinys

lankytų namų ruošos kabinetą.

• Stebi kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą.

Individualiai kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti

mokymosi problemas ir padeda jas spręsti.

• Skatina ir moko mokinius įsivertinti individualią pažangą,

apmąstyti sėkmes ir tobulintinus dalykus.



KAIP?

Dalykų mokytojai:

• Glaudžiai bendradarbiauja su mokymosi koordinatore.

• Veda trumpalaikes konsultacijas.

• Stebi ir vertina mokinio pastangas ir individualią pažangą.



KAIP?

Pažangūs mokiniai:

• Savanoriškai teikia mokymosi pagalbą.

• Ugdosi lyderystės, vadovavimo įgūdžius.

• Stiprina mokymosi motyvaciją, gilina atsakomybės jausmą.

• Sėkmingu ir teigiamu pavyzdžiu padrąsina mokinius labiau

pasitikėti savo jėgomis, siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų.



PASIEKTAS REZULTATAS

Kabinetą mokymosi tikslais nuolat  lanko 25% (+5%) 5-8 

klasių mokinių.

Be pateisinamos priežasties praleidžiamų pamokų skaičius -

3,87 (-5,5) 1 mokiniui. 

Mokymosi pažangumas - 96,23% (+0,45%), kokybė  - 41,51%

(+0,41 %). 



O JEI PAGALBOS NEREIKIA...

Saugus autobuso laukimas.

Prasminga edukacinė veikla.

Smagus laikas su draugais. 



O JEI PAGALBOS 

NEREIKIA...



ĮŽVALGOS

„Atlikęs namų darbus, kitą 

dieną pamokose jaučiuosi 

saugus ir ramus“ (Kostas 7 kl. ).„Aštuntokės labai 

padeda išmokti anglų k. 

žodžius“ (Gustė 5 kl.).

„Grįžtu namo ir turiu laisvą 

laiką - namų darbai jau 

paruošti“ (Tomas 6 kl.).

„Čia susitinku su 

draugais iš kitų klasių“ 

(Ernestas 5 kl.).

„Laukiant autobuso, 

nereikia galvoti, kur būti“ 

(Karina 5 kl.).

„Čia išmokau daugybos 

lentelę“ (Šarūnas 5 kl.).



ĮŽVALGOS

„Po pamokų vaikas gauna 

reikiamą mokymosi pagalbą“ 

(Arno 5 kl. mama).

„Duktė turi daugiau laisvo 

laiko, kurį praleidžiame kartu“ 

(Gustės 5 kl. mama).

„Džiaugiuosi, kad vaikas noriai 

eina į mokyklą“ 

(Mantvydo 7 kl. mama).

„Vaikas namo grįžta 

džiugiai nusiteikęs“ 

(Mato 5 kl. mama).

„Esu rami dėl sūnaus saugumo“ 

(Ernesto 5 kl. mama).



ĮŽVALGOS

„Pagalbos modelis „Mokinys 

mokiniui“ puikiai motyvuoja“ 

(anglų k. mokytoja Ramunė).

„Vaikai gauna labai reikalingą 

pagalbą“ 

(lietuvių k. mokytoja Ilona).

„Mokymosi erdvės nauda - 100%!“ 

(mokytojų bendruomenės 

nuomonė).



















DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!


