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Mokinių pasiekimų atotrūkis tarp savivaldybės 
mokyklų 

Neužtikrinamas švietimo sistemos tęstinumas dėl 
galimo mokytojų trūkumo ateityje 

Nepakankamas mokinių įsitraukimas į neformaliojo 
švietimo veiklas

Probleminės sritys 



1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį Kretingos savivaldybės mokyklose:
1. Stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką ir mokytojų bendradarbiavimą.

2. Gerinti įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo galimybes ir infrastruktūrą.

3. Sudaryti tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui skirtingų 
gebėjimų mokiniams.

2. Gerinti mokinių pasiekimus:
1. Padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą savivaldybėje.

2. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją lyderystės, STEAM, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo srityse.

3. Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje. 

3. Gerinti mokytojų darbo sąlygas:
1. Išlaikyti ir pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį mokykloms 

bendradarbiaujant.

2. Pritraukti jaunų mokytojų į mokyklas.

Pažangos plano tikslai ir uždaviniai



Projekto biudžetas pagal išlaidas
Projekte dalyvaujančioms 6 savivaldybės mokykloms: Jurgio Pabrėžos 

universitetinei, Darbėnų, Salantų ir Vydmantų gimnazijoms, Simono Daukanto ir 
Marijono Daujoto progimnazijoms



Mentorius

Įtraukusis ugdymas

Visos dienos 
mokykla

Ugdymosi aplinkų pritaikymas 

    Bendradarbiavimas su JAV 
Elmhurst miesto (Čikagos) 

Yorko bendruomenės vidurinės 
mokyklos pagalbos 

specialistais 

Pagalbos specialistų
 ir mokytojų savitarpio

 bendradarbiavimo klubas

Sensorinių erdvių kūrimas

Pagalbos specialistų 
darbo sąlygų gerinimas

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Ugdymosi 
aplinka

SEK
užtikrinimas

Mentorystė Partnerystė

Menų ir judesio korekcijos terapeutų pareigybės



Kultūrinis ugdymas 

• Kino, medijų ir 
vaizdo studija

• Fotostudija

• Įrašų ir garso 
studija

• Eksperimentinė 
muzikos, šokio ir 
pojūčių lavinimo 
erdvė

Menų centras
Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijoje



Kultūrinis ugdymas 
• Integruotas  dalykų ugdymo turinys 

taikant eksperimentines, video, foto, 
garso, audiovizualines, vizualines, 
meno patirtis 5-8 klasių mokiniams

• Integruoto audiovizualinio ugdymo 
turinio modulių parengimas 

• Kūrybinės tarpdisciplininės dirbtuvės 
su Kultūrų  komunikacijų centre 
reziduojančiais menininkais

• Plenerai su profesionaliais dailininkais

• Miesto istorijos studijos

• Garso, kino, virtualios realybės, 
nuotraukų ir tarpdisciplininės 
kūrybinės dirbtuvės 

Menų centras



Kultūrinis ugdymas 

Keramikos studijos
 įrengimas

Bendradarbia-
vimo

veiklos

Ugdymosi 
aplinka

Bibliotekos 
modernizavimas

Tekstilės klasės, menų 
kabineto  modernizavimas

Fotografijos studijos 
galerijos įkūrimas

Bendradarbiavimas su   
tautodailininkais bei 
profesionaliais menininkais

Ilgalaikiai integruoti 
projektai

Ilgalaikės partnerystės su 
kultūros įstaigomis
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Robotika

IKT
Programavimas

3D technologijos 
ir virtuali realybė

Kompetencijų ugdymas

▪ Problemų sprendimo
▪ Kritinio mąstymo
▪ Informatinio mąstymo
▪ Kūrybiškumo

Integruotas matematikos, gamtos 
mokslų, informacinių technologijų 
ugdymo turinys  1–8 klasių 
mokiniams

STEAM CENTRAS
Kretingos Marijono Daujoto 

progimnazijoje

https://youtu.be/cL9nwP2GZeo
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Fizikos

Robotikos ir technologijų

3 specializuoti  kabinetai 
teoriniam STEAM mokymui

• Integruotas gamtos mokslų 
ugdymo turinys 7–12 klasių 
mokiniams

• Centre mokosi  gimnazijos, miesto 
progimnazijų 7–8 klasių mokiniai

• Sutelkiami gamtos mokslų 
mokytojai

• Įsteigta gabių ir talentingų gamtos 
mokslams mokinių akademija 

STEAM
GAMTOS MOKSLŲ

CENTRAS
Kretingos Jurgio Pabrėžos 
universitetinėje gimnazijoje 



STEAM ugdymas

• Lauko klasės

• Eksperimentinis ūkis

• Gamtos mokslų laboratorija

• Robotikos ir technologijų 
laboratorija

• Išmanieji ekranai, 
kompiuteriai ir kitos IKT 
priemonės

• Įranga, priemonės 
laboratorijoms ir t. t.



Lyderystė

Kokybės vadybos sistemos LEAN diegimas 

Mokinių ir tėvų savivaldos stiprinimas 

Mokytojų, vadovų kompetencijų tobulinimas

Lyderystės 
ir pokyčių valdymo modelis

Stebėsena



T

Programa

Mokinys

Tinklaveika

ŪgtisŪ M
LYDERYSTĖ

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
KULTŪRINIS UGDYMAS

STEAM UGDYMAS


