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LIETUVOS INFORMATIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme“



PROJEKTO TIKSLAI

• Ugdymo gairių parengimas;

• Rekomendacijų pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui

parengimas;

• Programos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP)

turintiems mokiniams rekomendacijų parengimas ;

• Mokyklų komandų konsultavimas;

• Kvalifikacijos tobulinimo programų mokomosios medžiagos parengimas:

• mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti;

• informatikai integruoti pradiniame ugdyme.



UGDYMO GAIRĖSE NUMATOMA, KAD BUS

• aprašyta pradinio ugdymo informatikos ir kitų dalykų integracija (teminė);

• pradinio ugdymo informatikos ilgalaikiai planai, kuriuose:

• nurodomos galimos veiklos,

• nurodomi integracijos ryšiai,

• aptariamos reikalingos priemonės;

• pateikti pradinio ugdymo informatikos pasiekimų lygius iliustruojantys

pavyzdžiai (kiekvieniems mokymosi metams), siejami su ugdymo(si) rezultatais –

kompetencijų raiškos požymiais.



REKOMENDACIJOSE ĮGYVENDINIMUI BUS:

• aprašytos kokybiškam pradinio ugdymo informatikos turinio

įgyvendinimui reikalingos sąlygos ir būtini pokyčiai;

• aprašyti ugdymo proceso organizavimo ypatumai ugdant informatikos

gebėjimus pradinėse klasėse;

• pateikti ugdymo programos baigimui tinkamų ilgalaikių (asmeninių ir grupinių

projektinių) darbų rengimo aprašai;

• pateiktos rekomendacijos, kaip vertinti pasiekimų įrodymus ir kaip sudaryti

ugdymosi rezultatų aplanką

• pateikta pradinio ugdymo informatikos gebėjimų ugdymui tinkamų skaitmeninių

(ir ne tik) mokymosi priemonių / įrankių apžvalga.



REKOMENDACIJOSE PRITAIKYMUI BUS:

• pateikti siūlymai dėl darbo su pradinio ugdymo įvairių ugdymosi poreikių

turinčiais mokiniais, įskaitant gabių vaikų ugdymą, atvykusių iš užsienio vaikų

ugdymą, mokinių, turinčių įvairių kalbinių poreikių, ugdymą ir kt.;

• pateikti pradinio ugdymo informatikos gebėjimų integruoto ugdymo

pavyzdžiai su užduotimis SUP turintiems mokiniams kiekvienai pasiekimų

(veiklos) sričiai;

• pateikta SUP turintiems mokiniams tinkamų skaitmeninių (ir ne tik) mokymosi

priemonių / įrankių pagal veiklos (pasiekimų) sritis ir mokinių amžių apžvalga.



KAS MES TOKIE IR KO IŠ MŪSŲ GALIMA TIKĖTIS?  (1)

•Mokslininkų trejetas:

• prof. dr. VALENTINA DAGIENĖ

• doc. dr. TATJANA  JEVSIKOVA

• doc. dr. EGLĖ JASUTĖ



KAS MES TOKIE IR KO IŠ MŪSŲ GALIMA TIKĖTIS?  (2)

• Pradinių klasių mokytojai:

• RITA BANEL, Pradinio ugdymo mokytoja,

• SONATA BRUŽIENĖ, Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė,

• NATALIJA BANKAUSKAITĖ, Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

• RŪTA FILONČIKIENĖ, Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė,

• VILMA GAIDJURGIENĖ, Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

• RASA JANUŠKEVIČIENĖ, Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.



KAS MES TOKIE IR KO IŠ MŪSŲ GALIMA TIKĖTIS?  (3)

• Informatikos mokytojai:

• NORBERTAS AIROŠIUS, IT mokytojas ekspertas,

• TATJANA BALVOČIENĖ, IT mokytoja ekspertė,

• DALIA RUSTEIKIENĖ, IT ir pradinių klasių mokytoja ,

• REGINA ZLATKAUSKIENĖ, IT mokytoja ekspertė, pradinių klasių IT mokytoja,

• AGNĖ ZLATKAUSKIENĖ, IT mokytoja metodininkė.



KAS MES TOKIE IR KO IŠ MŪSŲ GALIMA TIKĖTIS?  (4)

• Specialiojo ugdymo mokytojai ir specialistai:

• RIMA JUŠKIENĖ-BARTKĖ, logopedė ekspertė,

• DAIVA KRANAUSKIENĖ, specialiojo ugdymo mokytoja metodininkė,

• LINA ZAJANČKAUSKIENĖ, IT mokytoja dirbanti su SUP mokiniais.



KONSULTAVIMAS IR KONSULTAVIMASIS

•Mūsų projektas gali būti sėkmingai įgyvendintas tik koordinuotai

dirbant kartu:

• Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA),

•Mokytojams ir grupių vadovams iš visų 100 pilotinių mokyklų,

bandančių mokyti informatikos pradinėse klasėse,

• mūsų komandai.


