
 

„RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!” 

POKYČIO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO II ATASKAITA 

 

Pokyčio projekto įgyvendinimo santrauka 

 

Mokykla 

 

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 

 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už projekto 

priežiūrą/ projekto vadovas 

Vardas, pavardė 
Lina Venskutė 

Pareigos 
Direktorė 

Telefonas 
852758310 

El. paštas 
rastine@ziburio.vilnius.lm.lt  

Projekto pavadinimas 

 

Veikiame kartu – prisijunk ir Tu 

 

Trumpas projekto aprašymas  

Pradinių klasių mokiniai daug laiko praleidžia mokykloje – todėl abipusis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinio ir mokytojo, tai kasdienė veikla, 

dažnas ir užtikrintas ryšys, kuriamas mokykloje. Siekiame atliepti kiekvieno mokinio mokymosi poreikius ir ugdymąsi, todėl pastebime, kad veikiant visoms 

trims šalims: mokinys, jo tėvai ir mokykla, pasiekiame geresnių rezultatų. Projektas „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ įtrauks mokinių tėvus į skirtingas, 

įdomias, įvairias veiklas mokykloje ir leis jiems pasijusti aktyviais bendruomenės nariais, taip atliepiant ir užtikrinant jų atsakingą įsitraukimą į vaiko 

mokyklinį gyvenimą. 

 
  

Pokyčio nauda/poveikis mokiniams ir poveikis mokyklos bendruomenei 

1. Pokyčio poveikis mokiniams – galimybė atliepti kiekvieno mokinio mokymosi poreikius ir ugdymąsi, siekiant abipusio bendradarbiavimo visomis 

trimis kryptimis: mokykla – mokinys – šeima.  

Pokyčio tikslas 

Puoselėti besimokančią, veikiančią, augančią mokyklos bendruomenę, stiprinant mokinių tėvų įsitraukimą ir kviečiant juos mokytis kartu.  
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2. Poveikis mokinių tėvams – galimybė plėsti žinias, dalintis įgytomis patirtimis ir atrasti / stiprinti  naujas bendravimo ir bendradarbiavimo formas su 

vaiku, mokytojais, mokyklos specialistais, kitais tėvais, mokyklos administracija, socialiniais partneriais ir kt. 

3. Poveikis mokyklos mokytojams – galimybė stiprinti klasės bendruomenę, įtraukiant mokinių tėvus, skatinat juos tapti aktyviais mokyklos 

bendruomenės nariais.  

 

Planuojamos įgyvendinti veiklos (veiklų aprašymas, pagrindimas, numatomi rezultatai (rodikliai). Detalizuokite pagrindines projekto veiklas, pagrįskite šių veiklų pasirinkimą 

pokyčio projekto įgyvendinimui. Nurodykite veiklų etapus (trukmę), kiekvieno etapo metu numatomus atlikti darbus.) 

 
Kaip sieksime pokyčio? (veiklos 

pokyčiui pasiekti) 

Veiklos aprašymas Veiklos 

trukmė 

Laukiamas rezultatas 

(rodiklis) 

Laukiamas pokytis  

1. Mokyklos FACEBOOK 

paskyros mokinių tėvams 

sukūrimas. 

Paskyros mokinių tėvams 

sukūrimas (atsisakant 

komentavimo galimybės) – 

siekiant suteikti mokinių 

tėvams aktualią informaciją, 

pristatant įdomius renginius 

šeimoms, dalinantis 

naudingais patarimais ir kt.. 

Viso 

projekto 

metu 

1.Sukurta paskyra; 

2.Teikiama informacija, 

pristatomi renginiai, dalinamasi 

patarimais ir kt. – per mėnesį 

bent trys naujos žinutės; 

3.Prie paskyros prisijungę bent 

100 mokinių tėvų. 

Bent 100 mokinių tėvų domėsis švietimo 

naujovėmis, lankysis renginiuose skirtuose 

šeimoms, skaitys naudingus patarimus ir kt., 

todėl plės žinias, siekiant užtikrinti vaiko 

mokymosi, socialinius ir emocinius poreikius. 

2. Mokyklos renginiai įtraukiantys 

mokinių tėvus – Mokyklos diena; 

klasės Kalėdinis papuošimas; 

Žemės diena; Mama, Tėti, kur tu 

dirbi. 

Kiekvienos klasės 

bendruomenė sudarys 

mokinių tėvų komandas 

Mokyklos dienos estafetėms, 

papuoš klases Kalėdoms, 

tyrinės ir mokysis kartu su 

vaikais; pristatys savo 

profesijas.  

1 dienos 

renginiai 

 

Įtraukti mokinių tėvai į mokyklos 

renginius: 

1.Suburta 16 komandų; 

2.Papuošta 16 klasių; 

3.Išbandytos bent dvi veiklos su 

bent 50% kiekvienos klasės 

mokinių tėvais; 

4.Pristatytos bent 3 profesijos 

kiekvienoje klasėje. 

Skirtingi renginiai ir veiklos sudarys galimybę 

mokyklos renginiuose sudalyvauti bent 80% 

visų klasių tėvams, todėl mokinių tėvai jausis 

aktyvūs mokyklos bendruomenė nariais 

besimokančiais ir augančiais kartu. 

3.Seminarai, mokymai.  Organizuojami 3 seminarai 

mokinių tėvams ir 2 

seminarai mokyklos 

mokytojams. Bent 2 

pranešimus iš mokymų 

kiekvienoje klasėje pristatys 

mokinių tėvai. Mokytojai 

skaitys bent 2 pranešimus 

metodinių susirinkimų metu – 

Seminarų 

trukmė: 

 2-4 

akad. val. 

Praneši-

mų 

trukmė: 

15-30 

min. 

1.Organizuoti 3 seminarai 

mokinių tėvams, kuriuose 

dalyvauja 3 klasės atstovai; 

2.Klasės atstovų skaitomi bent 2 

pranešimai iš seminarų; 

3.Organizuoti 2 seminarai 

mokytojams, kuriuose dalyvauja 

bent 90% mokytojų; 

4.Skaityti bent 2 pranešimai 

Kuriama besimokanti, besidalijanti 

bendruomenė, kurios tikslas atliepti kiekvieno 

mokinio mokymosi poreikius ir ugdymąsi. 
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bendravimo ir 

bendradarbiavimo tematika. 

metodinėje grupėje. 

4. Sklandaus komunikavimo 

elektroniniu dienynu su mokinių 

tėvais užtikrinimas. 

Stebimas mokinių tėvų 

domėjimasis mokinių 

pasiekimais, veikla 

mokykloje, siekiant didinti 

tėvų domėjimąsi vaiko 

pasiekimais, jo diena 

mokykloje. Statistiniai 

duomenys pristatomi klasėse 

tėvų susirinkimų metu. 

Duomenų 

rinkimas 

2 val. 

Pristaty-

mai 

klasėse 

10 min. 

1.Mokinių tėvai domisi mokinių 

pasiekimais ir vaiko diena 

mokykloje sekdami informaciją 

elektroniniame dienyne; 

2.90% mokinių tėvų bent du 

kartus per mėnesį peržiūri įrašus 

elektroniniame dienyne. 

Mokinių tėvai atsakingai domėsis mokinių 

pasiekimais ir veiklomis vykstančiomis 

mokykloje, dažniau su vaikais aptars 

mokymosi pasiekimus, bendraus temomis, 

aktualiomis vaikui – apimančiomis jo kasdienę 

veiklą mokykloje. Didės abipusio 

bendradarbiavimo visomis trimis kryptimis 

galimybės: mokykla – mokinys – šeima.  

 

5. Mokinių tėvai savanorystės 

principu inicijuos neformalių 

veiklų mokykloje organizavimą. 

Galimybė mokinių tėvams 

pasiūlyti kitiems mokiniams, 

jų tėvams neformalias 

veiklas, kurios burtų 

mokyklos bendruomenę. 

Sukurta apklausos forma 

išsiaiškinti pasiūlą ir 

paklausą. Mokinių tėvams 

pasiūlytos mokyklos erdvės 

neformaliems renginiams ir 

veikloms. 

Neforma-

lios 

veiklos 

trukmė 

30-90 

min. 

1.Mokinių tėvai naudosis 

mokyklos erdvėmis; 

2.Mokinių tėvai projekto metu 

organizuos bent 7 veiklas 

mokiniams ir jų tėvams;  

3.Kursis klubai, bus organizuotos 

teniso varžybos ir kt. 

Mokinių tėvai taps iniciatyvūs, dalinsis savo 

pomėgiais, burs bendraminčius, sieks 

tarpusavio neformalaus bendravimo. 

 

 

Pokyčio veiklų įgyvendinimo grafikas 

Pokyčio veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)  
 

Eil.N

r. 
 

Veikla Veiklos 

pradžia 
(data) 

Veiklos 

pabaiga 
(data) 

Pokyčio veiklos vykdymas (metai, mėn.) 
 

2019                                                                                                               2020 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 

1. Mokyklos FACEBOOK 

paskyros mokinių tėvams 

sukūrimas. 

2019-01 2020-04 x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Mokyklos renginiai įtraukiantys 

mokinių tėvus: 

Mokyklos diena;  

2019-09 2019-10         x x       
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klasės Kalėdinis papuošimas;  2019-11 2019-12           x x     

Žemės diena;  2019-03 2020-04   x x           x x 

Mama, Tėti, kur tu dirbi. 2019-01 2019-04 x x x x x x   x x x x x x x x 

3. Seminarai, mokymai: 

mokinių tėvams, klasių 

atstovams; 

2019-03 2020-03   x       x     x  

pranešimai tėvų susirinkimuose; 2019-05 2020-04     x       x    x 

mokytojams. 2019-06 2019-02        x      x   

4. Sklandaus komunikavimo 

elektroniniu dienynu su mokinių 

tėvais užtikrinimas. 

2019-01 2020-04 x x x x x x   x x x x x x x x 

5. Mokinių tėvai savanorystės 

principu inicijuos neformalių 

veiklų mokykloje organizavimą. 

2019-02 2019-04  x  x  x    x  x  x  x 

 

Bendruomenės renginių temos (2 mokymosi renginiai, 2 bendruomenės renginiai) 
(Nurodykite, kokių temų bendruomenės renginių pageidaujate savo mokykloje. Bendruomenės renginiai turi būti skirti pastiprinti Jūsų vykdomą pokyčio projektą mokykloje. Dėl 

galimų lektorių, pagal Jūsų  pageidaujamą temą, ir konkrečių mokymų/renginių datų su Jumis susisieksime asmeniškai)  

1.Mokymosi renginys tėvams – „Kaip vaikui padėti tapti mokiniu“; 

2.Mokymosi renginys mokytojams – „Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais – klasės vadovo sėkmė“; 

3.Žemės diena – gamtininko paskaita mokyklos kieme; 

4.Karjeros savaitė – ankstyvojo profesinio ugdymo galimybės pradiniame ugdyme. 

 

 

Bendradarbiavimas 
(Jei pokytis planuojamas įgyvendinti kartu su partneriais - nurodykite juos. Nurodykite kaip partneriai prisidės prie projekto įgyvendinimo. Kokios bus naudojamos 

bendradarbiavimo su partneriais formos, kokia partnerių įtaka projekto rezultatams)  

EIL. 

NR. 
PARTNERIAI  

PARTNERIŲ INDĖLIS,  

BENDRADARBIAVIMO FORMOS 

ĮTAKA POKYČIO REZULTATAMS 

1. Vilniaus „Tauro“ sporto mokykla Organizavimas šeimų stalo teniso 

varžybų 

Neformalios veiklos skatinančios būti kartu 

2. VIKO, pedagogikos fakultetas Pagalba organizuojant mokyklos 

renginius 

Sklandus renginių organizavimas 
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Visuomenės informavimo ir viešinimo priemonės (bent 4 per dalyvavimo projekte laiką) (apie planuojamą vykdyti / vykdomą pokytį mokykloje (straipsniai žiniasklaidoje, 

skelbimai, video ir t.t.)) 
 

EIL. 

NR. 
INFORMAVIMO PRIEMONĖS  NUMATOMA DATA 

1. Projektas „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ pristatymas mokyklos svetainėje – skiltyje naujienos. 

Projekto aprašas pateikiamas mokyklos svetainėje – mokytojams. Projekto veiklos kiekvieną 

mėnesį įtraukiamos į mokyklos mėnesio veiklos planus 2018-2020 m. m., kurie skelbiami 

mokyklos svetainėje – ugdymas – veiklos planai. 

2019 m. sausis 

2. Projektas „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ pristatymas mokyklos svetainėje – skiltyje naujienos. 

Mokinių tėvų informavimas apie įgyvendintas projekto veiklas elektroniniu dienynu. 

2019 m. gegužė/birželis 

3. Projektas „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ pristatymas mokyklos svetainėje – skiltyje naujienos. 2019 m. gruodis 

4. Projektas „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ pristatymas mokyklos svetainėje – skiltyje naujienos. 

Projekto pristatymas konferencijoje „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ 

2020 m. balandis 

 

Pokyčio organizavimas / pokyčio projekto vidinės funkcijos (pvz. projekto viešinimas ir už jį atsakingas asmuo) 
 

Atsakomybių sritis Vardas Pavardė El. paštas 

1. Mokyklos FACEBOOK paskyros mokinių tėvams sukūrimas. Toma Pakėnienė toma.dailydaite@gmail.com  

2. Mokyklos renginiai įtraukiantys mokinių tėvus – Mokyklos diena; 

klasės Kalėdinis papuošimas; Žemės diena; Mama, Tėti, kur tu dirbi. 

Vita Triškuvienė, Edita Rukšėnaitė-

Narūnienė 

v.triskuviene@gmail.com  

edita.ruksenaite@gmail.com  

3. Seminarai, mokymai. Lina Venskutė venskute.lina@gmail.com  

4. Sklandaus komunikavimo elektroniniu dienynu su mokinių tėvais 

užtikrinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Rita Banel banelster@gmail.com  

5. Mokinių tėvai savanorystės principu inicijuos neformalių veiklų 

mokykloje organizavimą. 

Laimutė Gavinavičiūtė, Gražina 

Pošiuvienė 

laimute5555@gmail.com  

grazinaposiuviene@gmail.com  

6. Informavimo priemonės. Lina Venskutė venskute.lina@gmail.com 
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