


Tikslas

Mažinti mokinių pasiekimų 
atotrūkius ir sukurti integralias, 
optimalias ir kokybiškas 
ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje 
savivaldybėje.

Principai

• Sprendimai konkrečios savivaldybės 
problematikai, jau veikiančioms 
mokykloms.

• Sukurta infrastruktūra ir intelektiniai 
resursai prieinami greta esančių mokyklų 
mokiniams ir mokytojams.

• Finansavimas skiriamas kompetencijoms ir 
infrastruktūrai stiprinti. 

• Gali dalyvauti visos savivaldybių mokyklos, 
atitinkančios kriterijus.







• Darbas su 58 savivaldybių komandomis ir beveik 260 mokyklų

• Virš 500 nuotolinių ir gyvų konsultacijų

• 10 visos dienos dirbtuvių

• 3 kontaktų mugės

• Įtraukiojo ugdymo ir kultūrinio ugdymo renginių ciklai

• Dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose

• Skambučiai ir el. laiškai su užklausomis

• 16 žmonių komanda

• ...



Šios rekomendacijos skirtos 
savivaldybių švietimo padalinių 
darbuotojams (-oms) ir kitiems (-
oms) švietimo lyderiams (-ėms), 
kurie (-ios) yra įsitraukę (-usios) į 
„Tūkstantmečio mokyklų“ 
programos įgyvendinimą arba 
nori pasimokyti iš projekto 
įgyvendinimo patirčių ir gerųjų 
pavyzdžių.



• Teorija ir praktika

• 4 mokyklų veiklos tobulinimo 
sritys

• Plano rengimo ir 
įgyvendinimo žingsniai

• Gerieji pavyzdžiai

• Praktiniai įrankiai



• Įžanga ir programos kontekstas

• Mokyklų veiklos tobulinimo sritys
ir jų dermė

• Žingsniai rengiant pažangos 
planą: analizė ir išsigryninimas, 
pažangos plano rengimas, veiklų 
įgyvendinimas

• Praktiniai įrankiai praversiantys 
tiek TŪM, tiek ir kituose 
projektuose

• Ilgas naudingos literatūros
sąrašas



• Išsamus kiekvienos iš 4 TŪM 
programos sričių aprašymas

• Mokslinių straipsnių analizė

• Gerųjų požymių išskleidimas 
ir raiškos pavyzdžiai

• Keturių programos sričių 
dermė



• Įsivertinimo žingsniai:
• Duomenų apžvalga

• Mokyklų atranka

• Tinklaveika

• Inventorizacija



• Pažangos plano rengimo 
procesas:
• Darbo grupės subūrimas

• Pažangos plano vizijos, tikslų ir 
uždavinių išsigryninimas

• Ugdymo partnerių paieška

• Tinklaveikos modelio 
planavimas

• Veiklų planavimas

• Rizikų įsivertinimas



• Pažangos plano įgyvendinimas 
ir stebėsena:
• Dermė su kitais projektais ir 

veiklomis

• Naujų veiklų įtraukimas į mokyklų 
rutiną

• Žmogiškųjų resursų valdymas

• Veiklų įgyvendinimo seka ir logika

• Bendruomenės įtraukimas

• Veiklų įgyvendinimo stebėsena

• Tvarumo užtikrinimas



• Visame skyriuje pateikiami 
praktiniai pavyzdžiai iš visų 4 
TŪM sričių:
• nuo darbo grupės sudėties

• iki konkrečios problemos 
sprendimo kiekvienoje srityje 
investuojant 5 kryptimis 



• Priedai:
• „5 Kodėl?“ metodas

• Problematikos išgryninimo
užduotys (iš bendrakūros
dirbtuviu, parengė STRATA 
Policy Lab ekspertai)

• Pavyzdiniai sričių 
koordinatorių pareiginiai 
aprašai

• Pamokų laiko organizavimo 
pavyzdys 







https://tukstantmeciomokyklos.lt/

https://tukstantmeciomokyklos.lt/
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