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Kas paskatino inicijuoti 

BMT projektą? 

 MTP ir jos tęstinumo poreikis 

 Sukaupta patirtis kituose projektuose 

 Noras tobulinti savo veiklą ir 
bendradarbiauti 

 

 Poreikis atnaujinti ir diegti ugdymo turinį 
mokykloje (UT atnaujinimo strategija) 

 

(2006-06-23 – įžanginis projekto seminaras) 

 



Kas mūsų mokyklą paskatino 

dalyvauti šiame projekte? 

 

 BMT administratorė E.Stasiulienė: “MTP tęstinumas. 
Siunčiu dokumentus. Tikiuosi sulaukti paraiškų.” 

 Viso mokyklos kolektyvo priimtas sprendimas. 

 Marijampolės švietimo skyriaus vedėjo p. V. Dilio 
paskatinimas. 

 MTP tęstinumo poreikis. 

 Sukaupta patirtis kituose projektuose. 

 Noras tobulinti mokyklą kaip organizaciją 

 Noras gilintis į UT. 

 Noras bendradarbiauti su kitomis mokyklomis. 



Mokyklos siekiai 

 Padėti mokytojams suprasti mokyklos misiją, mokymą ir 
mokymąsi, identifikuoti šios srities problemas, jas spręsti 
ir siekti nuolatinio mokymo ir mokymosi procesų 
tobulinimo 

 Sukurti aplinką, skatinančią mokytojus mokytis ir spręsti 
problemas bendradarbiaujant 

 Parengti mokyklos tobulinimo planą ir nuolat vertinti jo 
įgyvendinimą 

 Padėti mokytojams įgytas žinias apie kolegialų problemų 
sprendimą ir mokymąsi perkelti į klasę ir to mokyti vaikus 

 Suteikti mokytojams žinių ir įgūdžių apie mokyklos 
tobulinimo procesų stebėjimą ir vertinimą. 

 



Kas būdinga mokyklų 

tinklams? 

 Galimybė įgyti naujų žinių, kartu generuoti idėjas. 

 

 Įvairios bendradarbiavimo formos ir būdai. Jie yra labai 
lankstūs ir neformalūs. 

 

 Galimybė rasti sprendimą sudėtingai problemai. 

 

 Naujos idėjos mokytojams. Palanki naujovių 
įgyvendinimo aplinka, kuri mažina riziką ir baimę suklysti. 

 

 Kuriasi bendruomenė, kurioje yra gerbiama kiekvieno 
mokytojo kompetencija. 

 



Mokyklų tinkle dalyvaujama 

dviem lygmenimis 

 3-5 asmenų komanda 

 

 Visi mokyklos mokytojai 

 

Mokymai veda į tam tikrą konkrečią veiklą 
mokykloje – konkretų projektą, kurį įgyvendina 
kiekviena mokykla 

 

Projekto temą pasirenka kiekviena mokykla, 
atsižvelgdama į savo problemas 



Kokias problemas galėsime 

spręsti? 

 Mokinių vertinimo kaita mokykloje 

 Mokyklos teikiamų paslaugų išplėtimas 

 Pamokos planavimo tobulinimas 

 Mokinių elgesio problemų sprendimas 

 Mokymosi krūvių mažinimas 

 5-10 klasių ugdymo proceso 

organizavimas... 



Programos dalyviai: 

 

 Bendrojo lavinimo mokyklų 

tipų komandos iš 42 

mokymo įstaigų: 

  jaunimo, pagrindinių, 

vidurinių mokyklų, 

gimnazijų. 



Mokymosi veikti mokykloje 

komanda 

 Bendri tikslai 

 Sutartos užduotys 

 Bendras tikslas 

 Kartu veikia kaip vienas 

 Vadovauja bandomajam projektui mokykloje 

 Dalyvauja mokymuose 

 Moko kitus mokyklos mokytojus 



komanda 

 Įtraukia mokytojus į pasirinktos problemos sprendimą 

 Palaiko ryšius su koordinatoriais 

 Palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, skleidžia mokyklos 
patirtį 

 

 Padės atrasti mokyklos tobulinimo problemą, koordinuos 
visą veiklos procesą, sieks, kad būtų sukurta aplinka, 
padedanti surasti tą problemą, kai kuriais atvejais atliks 
pokyčių skatintojo vaidmenį 



Kas tas BMT? 

 6 komandos sudarys besimokančiųjų 
mokyklų tinklą 

 Tinklo darbą koordinuos, konsultuos, 
palaikys ryšius su kitais tinklais tinklo 
koordinatorius ir ekspertas 

 1 tinklas turės 2 koordinatorius 

 

 Lietuvoje bus sukurta 7 BMT 



Finansavimas 

 Programa finansuojama Švietimo ir 
mokslo ministerijos 

 Į tinklus įsitraukusių mokyklų turimomis 
lėšomis kvalifikacijai tobulinti 

 

Šiuo tikslu ministerija, mokyklos bei 
savivaldybės pasirašė trišales sutartis. 



Baigus ir įvertinus programos 

bandomąjį projektą: 

 Programa bus tęsiama: 

 

  panaudojant mokyklų turimas, 
savivaldybių, 

    Švietimo ir mokslo ministerijos lėšas, 
skiriamas kvalifikacijai tobulinti,  

    taip pat tarptautinių projektų bei 
struktūrinių fondų lėšas. 



Projekto laikas: 

 2006 metų gegužė – startas 

 

 2007 metų gruodis - finišas 



Rezultatas 

 Iki2007 metų gruodžio 1 d. bus parengta apie 150 mokymosi veikti 
mokyklose komandų narių; 

 

 Sukurta interneto svetainė ir paskelbta 42 mokyklų gerosios 
patirties pavyzdžių, bendradarbiavimui naudojama virtuali 
mokymosi aplinka; 

 

 Parengtas leidinys – Mokymosi tinkluose metodinės 
rekomendacijos ir patirtis; 

 

 Pasirengta vykdyti tinklų programą 

 

 Mokyklų tinklai funkcionuos įvairiais lygmenimis: regioniniu, 
nacionaliniu, tarptautiniu. 



Kur galima rasti informaciją? 

 1. Teikiama telefonu: 85-2743189 

 

 2. el.p.: elena.stasiuliene@smm.lt 

 

 Internete: www.smm.lt skyriuje Veiklos planai ir 

programos/ Programos 
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Būk mūsų tarpe 

 Nes mes – besimokančiųjų 

mokyklų tinklų modelio kūrimo 

bandomojo projekto starte... 

 



Pabaigai: 

 Mums patiko MTP ir todėl mes – BMT; 

Lygiateisiai 

Atsakingi 

Kolegialūs 

Ir kryptingi 

Pokyčiams neabejingi.... 



Iki susitikimų BMT 

 Ačiū už jūsų dėmesį 

 

 Sėkmės jums, įgyvendinant pokyčius 

savose mokyklose 

 

 
2006-09-28 

Želsva 

Marijampolės  AŠC 


