
PATIRTIES MAINŲ KREPŠELIS 
 

Švietimo įstaigos 

pavadinimas 
Gali pasidalinti Nori patobulėti 

 

 

Prienų ,,Ąžuolo“ 

progimnazija 

Asmeninės pažangos ir 

bendrųjų kompetencijų 

vertinimas, įsivertinimas 

 

 

 
Įtraukusis ugdymas. 

Planavimas, diferencijavimas, 

individualizavimas pamokoje 

Gamtamokslinis ugdymas 

pradinėse klasėse. STEAM 

laboratorija 

Bendradarbiavimo su tėvais 

formos. Grįžtamasis ryšys, 

refleksiniai pokalbiai 

 

 
Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių integravimas 

Kompetencijomis grįstas 

vertinimas pamokoje 

Projektiniai darbai ugdymo 

procese 
 

Mokinio pažangos stebėjimas 

ir fiksavimas pamokoje Individualios vaiko pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas 

Prienų r. Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

Tolerancijos ugdymas  
Įtraukusis ugdymas Ilgalaikiai-projektiniai 

tarpdalykiniai namų darbai 

 

 

Prienų r. Jiezno gimnazija 

 

 
STEAM patirtys mokykloje 

Atvirų pamokų (mokymosi 

paradigma) stebėsena 

Grupinio darbo organizavimas, 

vertinimo metodikos praktiniai 

pavyzdžiai 

 

 

 

 
 

Prienų r. Pakuonio 

pagrindinė mokykla 

Chemijos diferencijuotų 

užduočių kūrimo įrankis 

(Chemijos vyr. mokytoja Jolita 

Urlakienė) 

 

 

 

 

 
Vertinimas ir įsivertinimas 

Skaitymo strategijų taikymas 

informacinių technologijų 

pamokoje 7 klasėje 

„Skaičiuoklė (MS excel)“ 

(Informacinių technologijų 

mokytoja Vita 

Marcinkevičienė) 

Prienų r. Skriaudžių 

pagrindinė mokykla 

Savivaldaus mokymosi 

pamokose organizavimas 

 

 

 

Kompetencijų ugdymas ir 

vertinimas pagal atnaujinto 

ugdymo turinio programas 

Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas ir 

matavimas 

Mokinių raštingumo gerinimo 

priemonių taikymas 

Mokyklos vidaus veiklos 

kokybės organizavimas ir 

duomenimis grįsta vadyba 



Prienų r. Stakliškių 

gimnazija 

Mąstymo žemėlapiai 

(darželiuose) 
Įtraukusis ugdymas 

Mišrusis ugdymas VGK veiklos 

 
Prienų r. Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazija 

Metodinė priemonė „Pasinerk 

į vieną temą“ 

Darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais 

Ilgalaikiai mokinių 

projektiniai darbai 

Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas 

Prienų „Žiburio“ gimnazija Ugdymo organizavimas VMA 
Moodle 
 

 

Gabių mokinių ugdymas 
 

 

Lankomumo stebėjimas 
 

 

Individualios pažangos ir 
refleksijos stebėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prienų lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Savaitinis ugdomųjų veiklų 

planavimas ankstyvojo 

amžiaus grupėje 

Gerosios praktinės patirties 

dirbant su socialinių-emocinių 

įgūdžių ugdymo programa 

„Kimočiai“ 

Microsoft PowerPoint 

programos panaudojimo 

galimybės planuojant 

ugdomąsias veiklas 

 

 

 

 

 
 

Gerosios praktinės patirties 

vaikų kūrybiškumo ugdymui 

Grupės erdvių ir išmaniųjų 

technologijų (interaktyvių 

grindų, išmaniojo robotuko- 

bitutės) panaudojimo ugdymo 

procese galimybės 

Vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimas įtraukiant darželio 

bendruomenę į respublikinius 

sporto projektus 

 

 

 
Prienų lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

STEAM metodo taikymas  

Emocinio intelekto ugdymas 

Ugdymas(is) lauko aplinkose 

Darbas su individualių 

ugdymo(si) poreikių turinčiais 

vaikais 

Komandinis auklėtojos ir 

auklėtojos padėjėjos darbas 

 

 
Prienų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

STEAM ugdymas 

ankstyvajame amžiuje 

Įtraukusis ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje 

Informatinis mąstymas 

priešmokyklinėje grupėje 
Kaip prasmingai įtraukti tėvus 

(globėjus) į vaikų ugdymą 

ankstyvajame amžiuje 
Projektinis darbo metodas 

priešmokyklinėje grupėje 

 


