
 

 

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

PROJEKTAS 

 „PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ 

TAIKYTI INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT) IR INOVATYVIUS 

MOKYMO METODUS TOBULINIMO MODELIO IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS“  

 

Projekto 

pavadinimas 

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti 

informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 

Projekto  trukmė 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d. /Tęstinis 

Projekto trumpas 

apibūdinimas  

 

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas finansuojamas iš Europos 

socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jis yra sudėtinė 

Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal 

trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.  

 

   

 

Projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius 

mokymo metodus ir IKT.  

Projekto uždaviniai: 

 rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;  

 tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų 

kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT; 

 sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo 

metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklos. 

  

Projekto dalyviai  

Janina Baltmiškinė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Daiva Malakauskienė, specialioji pedagogė metodininkė 

Projekto veiklos rezultatas, tęstinumas 

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti 

informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio 

išbandymas ir diegimas“ yra sėkmingai įgyvendinto projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo 

pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ tęsinys. 

 



 

 

 

 

 

 

Naudojantis sukurtomis prielaidomis projekte organizuojamas intensyvus pradinių klasių ir 

specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT: dirbti virtualiose 

mokymosi aplinkose; naudoti kompiuterines mokymo priemones ir mokymo objektus; įsivertinti ir 

tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę; taikyti IKT ugdymo procesui modernizuoti, 

individualizuoti, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdyti; taikyti IKT ruošiantis pamokoms, 

bendradarbiaujant su kolegomis. Projekte numatytos kvalifikacijos tobulinimo formos ir sritys, 

skatinančios pedagogus mokytis visą gyvenimą. 

Janina Baltmiškienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė tobulino savo kvalifikaciją Ugdymo 

plėtotės centro organizuojamuose mokymuose ir 2008 m. įgijo „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų 

taikymo pradiniame ugdyme“ švietimo konsultanto kvalifikaciją. Mokytoja sėkmingai taiko įgytas žinias 

savo darbe, konsultuoja, veda seminarus mokyklos, rajono, respublikos pradinio ugdymo mokytojams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daiva Malakauskienė, specialioji pedagogė metodininkė ugdymo plėtotės centro organizuojamuose 

seminaruose tobulino kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT. Specialioji pedagogė 

išklausė 140 val. programą „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo 

konsultantų rengimas bei organizavo du vienos dienos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

Kretingos rajono specialiesiems pedagogams, logopedams: “Inovatyvūs ugdymo metodai ir IKT 

šiuolaikinėje mokykloje” 2011 m. balandžio mėn. 18d., Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje 

mokykloje,  „Inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymas ugdant pradinių klasių mokinius: gerosios 

patirties pavyzdžiai” - 2011 m. balandžio mėn. 19d., Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje. 

Nuo 2011-11-17 specialioji pedagogė metodininkė Daiva Malakauskienė yra IKT ir inovatyvių 

mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantė. 

 

Informacija apie 

projektą 

Projekto svetainė: http://www.inovacijos_upc.smm.lt/ 

Mokyklos svetainė - http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai 

 

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

