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Projekto 

pavadinimas 
 Projektas „AŠ – PENKTOKAS ” 

Projekto  trukmė 2012-2013 m. m. /Tęstinis (nuo 2010 m.) 

Projekto vertė  - 

Projekto trumpas 

apibūdinimas  

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas, užtikrinančias sėkmingą  penktokų adaptaciją 

naujoje ugdymo situacijoje.  

Projekto uždaviniai: 

• aptarti su mokytojais problemas,  kylančias adaptacijos laikotarpiu, atskleisti  

penktokų adaptacijos ypatumus;  

• atlikti tyrimus, „Penktokų adaptacija mokykloje“, siekiant išsiaškinti  

adaptacijos sėkmes ir nesėkmes;  

• organizuoti dalykų mokytojų ir pradinių klasių susitikimus, siekiant geresnio  

ugdymo turinio perimamumo tarp pradinės ir dalykinės ugdymo sistemos;  

• siekti prasmingo dialogo su tėvais, kurti  mokykloje klimatą, pagrįstą 

tarpusavio parama. 

Projekto dalyviai  

Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos penktų klasių auklėtojos: 

Neringa Surblytė, Vida Pranaitienė, Raimonda Baltmiškytė, Eugenija Daniuk bei  

mokomųjų dalykų mokytojai, dėstantys penktose klasėse, pradinių klasių 

mokytojos, psichologė, specialieji pedagogai, logopedė, socialinė pedagogė,  

penktų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

Projekto vadovas/ 

koordinatorius  

Projektą vykdo penktų klasių auklėtojai, koordinuoja – Loreta Alonderienė,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

Veikla 
 

Siekiant palengvinti penktokų adaptaciją mokykloje bei įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą, penktų klasių 

auklėtojos spalio  mėnesį organizuoja klasės tėvų susirinkimus, kuriuose aptaria vaikų pirmuosius  

žingsnius antroje pakopoje, ugdymosi sėkmes ir nesėkmes, naujus mokymo metodus, vertinimo būdus.   

Spalio mėnesį atliekami psichologiniai tyrimai „Penktokų adaptacija mokykloje“, kurių tikslas -  atskleisti 

penktokų adaptacijos ypatumus, nurodyti galimas adaptacijos sėkmes ir nesėkmes, nustatyti vyraujančius 

tarpusavio santykius su mokytojais bei klasių mikroklimatą.  

  

Lapkričio 21-22 d. organizuojamos atvirų durų dienos penktų klasių mokinių tėvams. Tėvai stebi 

pamokas, dalykų mokytojai teikia  tėvams ir mokiniams individualias konsultacijas.   

 

Lapkričio 29 d., nuo 16.30 iki 19.00 val. priimamasis penktų klasių mokinių tėvams (susitikimai su 

dalykų mokytojais)   . 

 

Lapkričio 16 d. šeštų klasių auklėtojos su mokiniais organizuoja „Penktokų krikštynas“.  

 

Lapkričio 21 d. Netradicinė pamoka ”Plati kalbos giminė”. 

 



Siekiant išsiaiškinti 5 klasės mokinių pasiekimus ir numatyti priemones, siekiant geresnių mokinių 

mokymosi rezultatų, atliekami lietuvių, anglų  kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimai. Pasiekimų 

rezultatai analizuojami lietuvių, užsienio kalbų bei tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinėse 

grupėse.  

Siekiant geresnio ugdymo turinio perimamumo tarp pradinės ir dalykinės ugdymo sistemos, 

organizuojami dalykų ir pradinių klasių mokytojų susitikimai.  

Lapkričio 27 d. organizuojamas penktokų adaptacinio laikotarpio aptarimas, kuriame dalyvauja mokyklos 

bei kitų Kretingos rajono mokyklų pradinių klasių mokytojai, penktų klasių auklėtojai, psichologė, 

specialieji pedagogai, logopedė, socialinė pedagogė ir penktokų mokytojai.  

Mokytojai aptaria adaptacijos laikotarpiu iškilusias problemas, darbo metodus, dalijasi darbo patirtimi. 

 

 

Numatomas  rezultatas, tęstinumas 

Mokiniai, mokytojai ir tėvai geriau pažins vieni kitus, galės ir toliau bendradarbiauti sprendžiant iškilusias 

mokymosi ir elgesio problemas. Penktokai susidraugaus su šeštokais per renginį „Penktokų krikštynos“. 

Informacija apie 

projektą 

Mokyklos svetainė     

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2 
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