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Skuodo rajono Mosėdžio gim
nazija dalyvauja projekte „Ko
kybės krepšelis“, kurio tikslas – 
vykdant  įvairias veiklas page
rinti mokinių pasiekimus.  

Gimnazijos direktorė Audronė 
Šverienė pabrėžia, kad projekto 
užsiėmimai nėra atskirti nuo ki-
tų gimnazijos veiklų, tai – inte-
grali jų dalis. Norėdama praplėsti 
mokinių žinių horizontus, Mosė-
džio gimnazija išsikėlė sau tiks-
lą – užtikrinti kiekvieno moki-
nio matematikos pasiekimų ir 
pažangos augimą pradiniame ir 
pagrindiniame ugdyme. 

„Jau įsitikinome, kokios veiks-
mingos „horizontaliosios kon-
sultacijos“, kai pamokoje dirba 
du matematikos mokytojai. Ma-
tome šios veiklos pridėtinę vertę, 
kai mokytojai, dirbdami su klasė-
je esančiais 26–30 skirtingų gebė-
jimų ir motyvacijos mokiniais, gali 
suteikti daugiau pagalbos. Taip pat 
mokiniams patogiu laiku organi-
zuojamos individualios ir grupi-
nės nuotolinės matematikos kon-

sultacijos. Atsižvelgiama į mokinių 
nuomones ir akcentuojama ne kie-
kybė, o kokybė“, – sakė direktorė.

Pasak jos, projekto metu moky-
kloje vystoma ir geranoriškos pa-
galbos vienas kitam idėja. Bendra-
darbiavimas ir komandinis darbas 
atveria vartus į sėkmę. Būtent dėl 
to geriau matematiką besimokan-
tys mokiniai padeda tiems, kuriems 
sekasi sunkiau. Tokiu atveju tobu-
lėjimas įvairiais aspektais yra abi-
pusis. Kalbėdama apie dalyvavimą 
projekte „Kokybės krepšelis“, gim-
nazijos direktorė taip pat užsimena 
ir apie kasmet rengiamą projektinių 
darbų konferenciją. Joje aštuntokai 
pristato pasirinkto dalyko ir ma-
tematikos bei informacinių tech-
nologijų integruotus darbus. Taip 
ugdomas vaikų sąmoningumas ir 
praktinis žinių pritaikymas. 

 „Konferencijoje mokiniai, pri-
statydami savo darbus, pade-
monstruoja ne tik atskirų daly-
kų žinias, bet ir stiprina viešojo 
kalbėjimo įgūdžius. Be to, vyk-
dant projekto veiklas, daug dėme-
sio skiriama mokinių skaitymo ir 

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija stiprina 
mokinių matematinius gebėjimus ir žinias

teksto suvokimo gebėjimams ug-
dyti“, – pridūrė A.Šverienė. 

Gimnazijoje veikia gamtos moks-
lų laboratorija, kurioje vaikai atlieka 
tyrimus. Naujų technologinių įran-
kių naudojimas, ugdymo moderni-
zavimas padeda gerinti mokymosi 
rezultatus. Rimtesnius bandymus 
laboratorijoje dažniausiai atlieka 
vyresni mokiniai, bet mažieji jokiu 
būdu nelieka nuskriausti.

„Projekto „Kokybės krepšelis“ 
veiklose aktyviai dalyvauja ir pra-
dinukai. Jie  turi galimybę lanky-
tis „Robotikos mokyklėlės“ už-
siėmimuose, į kūrybines veiklas 
įsitraukia per edukacinius žaidi-
mus. Matematikos ir pradinių kla-
sių mokytojai organizuoja prakti-
nes-kūrybines dirbtuves. Ugdant 
mokinių matematinius gebėjimus 
naudojame pažangią matematikos 
mokymo platformą „Eduten Play-
ground“. Šiems mokslo metams 
numatyta įsigyti 65 šios progra-
mos licencijas pradinukams. Per-
nai šią platformą išbandėme vie-
noje klasėje, šiemet pritaikysime ir 
kitoms“, – pasakojo A.Šverienė. 

Pasak direktorės, mokykloje 
stengiamasi išnaudoti visas gali-
mybes matematikos žinių kokybei 
gerinti. Pernai, pasinaudojus „Ko-
kybės krepšelio“ lėšomis, gimna-
zijoje įsteigta ir hibridinė klasė.

„Praėjusių mokslo metų vidu-
ryje, kai pandemijos metu į moky-
klą 6 savaitėms grįžo mokiniai, hi-
bridinėse klasėse galėjome geriau 
padėti vaikams mokytis. Šią pa-

tirtį galime panaudoti ir dabar“, – 
sakė gimnazijos direktorė.

Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė Aldona Jasienė pasi-
džiaugė, jog Mosėdžio gimnazija 
turi daug projektinių veiklų įgy-
vendinimo patirties, tad „Koky-
bės krepšelio“ suteiktas galimy-
bes išnaudoja puikiai. 

„Pirmieji projekto metai dėl pan-
demijos ir nuotolinio mokymo ne-
buvo palankūs, tačiau gimnazijos 
pedagogų pastangomis pasiek-
ta geresnių rezultatų, nei buvo nu-
matyta Mokyklos veiklos tobulini-
mo plane. Ypač ryškus 8–10 klasių 
mokinių matematikos pasiekimų 
augimas“, – sakė A.Jasienė. 

Pasak jos, antraisiais projekto 
„Kokybės krepšelis“ įgyvendini-
mo metais gimnazijoje planuoja-
ma tęsti pasiteisinusias veiklas.

Kaip teigė edukologijos moks-
lų daktarė Loreta Statauskienė, 
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazi-
jos įgyvendintos integruotos pro-
jekto „Kokybės krepšelis“ veiklos, 
kaip ir pačios mokyklos pedagogų 
komandos išsikeltas tikslas – pa-
gerinti mokinių pasiekimus mo-
kantis matematikos, – tiesiogiai 
siejasi su šiuo metu atnaujinamo 

ugdymo turinio iššūkiais organi-
zuojant darbą mokykloje. 

„Personalizuotas dėmesys mo-
kiniui stiprina jo pasitikėjimą sa-
vimi, o nuoseklų požiūrį į mokinių 
kompetencijų ugdymą atspindi 
pedagogų teikiama pagalba mo-
kantis matematikos“, – teigė dr. 
L.Statauskienė.

Pasak jos, gimnazija, skatin-
dama mokinius kurti projekti-
nius darbus ir sudarydama ga-
limybę juos pristatyti mokyklos 
bendruomenei, prisideda prie in-
telektinės nuosavybės kūrimo, o 
mokiniai įgyja lyderystės bruožų. 
Tai puikiai iliustruoja, kaip pa-
žangios idėjos gali būti įgyven-
dinamos jau šiandien.

Nacionalinės švietimo agentūros 
įgyvendinamas projektas „Kokybės 
krepšelis“ finansuojamas  Europos 
socialinio fondo lėšomis. Projek-
to tikslas – pagerinti mokinių ug-
dymosi pasiekimus, įgyvendinant 
pokyčius savivaldybėse ir moky-
klose. Projektas aprėpia 270 ben-
drojo ugdymo įstaigų. Bendra šio 
projekto vertė siekia 30,32 mln. 
eurų. Mokykloms skiriamos tiks-
linės lėšos veiklos tobulinimo pla-
nui įgyvendinti per dvejus mokslo 
metus. Projekto trukmė – 2019–
2023 metai. 

As ta Dy ko vie nė
a.dykoviene@kl.lt

Vai kai, gy ve nan tys prie mies čiuo-
se, ta čiau be si mo kan tys Klai-
pė do je, dar iki šio rug sė jo tu rė-
jo rink ti vien kar ti nius au to bu so 
bi lie tus ir pa teik ti mo kyk lai, ta-
da jiems su grįž da vo 80 pro c. su-
mo kė tos su mos.

Anks čiau ter mi nuo ti trans por-
to bi lie tai ne bu vo įtei sin ti, nuo 
šio rug sė jo prie mies čių moks lei-
viai jau ga li jų įsi gy ti.

„Ti ki mės, kad ter mi nuo tus trans- 
 por to bi lie tus įsi gis dau giau prie-
mies čio mo ki nių. Da bar jau nuo 
rug sė jo 1 die nos ga li ma nu si pirk ti 
var di nį mė ne si nį bi lie tą su nuo lai-

da. Tė vai pa gei da vo, kad bū tų pa-
pras tes nė tvar ka ir ne rei kė tų kas-
dien pirk ti tų bi lie tų. Šiais me tais 
už va žia vi mą iki mo kyk lų iš lai dos 
kom pen suo ja mos 314 prie mies-
čio moks lei vių, tam rei ka lui me-
tams sa vi val dy bei rei kės 33 tūkst. 
eu rų“, – pa tiks li no Klai pė dos sa-
vi val dy bės Švie ti mo sky riaus vyr. 
spe cia lis tė Liud mi la Adik lė.

Ta čiau va žia vi mo iš lai dos kom-
pen suo ja mos ne vi siems prie-
mies čių moks lei viams, ku rie 
nu spren dė mo ky tis Klai pė dos 
mo kyk lo se.

„Jei vai kas, pa vyz džiui, at vyks-
ta iš Prie ku lės, kur yra mo kyk la, 
mo ky tis į Klai pė dą, mes va žia vi-
mo iš lai dų ne kom pen suo ja me“, – 

Nau jo vė: �� nuo�rug�sė�jo�1-osios�prie�mies�ty�je�gy�ve�nan�tys,�bet�Klai�pė�do�je�be�si�mo�kan�tys�moks�lei�viai�jau�ga�li�
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Moks lei vių pa vė žė ji mui – tūks tan čiai eu rų
Klai pė dos sa vi val dy bei moks lei vių pa ve
ži mas į uos ta mies čio mo kyk las per me tus 
kai nuos 170 tūkst. eu rų. Šie met nuo rug
sė jo įdieg ta nau jie na – uos ta mies ty je be
si mo kan tys prie mies čio moks lei viai jau 
ga li įsi gy ti ne be vien kar ti nius, kaip bu vo 
anks čiau, bet ir ter mi nuo tus bi lie tus.

tvir ti no Klai pė dos sa vi val dy bės 
Švie ti mo sky riaus ve dė ja Lai ma 
Priž gin tie nė.

Be pa vė žė ji mo iš lai dų kom pen-
sa vi mo, sa vi val dy bei kai nuo ja ir 
pen kių mo kyk li nių au to bu sų iš-
lai ky mas. 

Tam mies tas per me tus ski-
ria 77,2 tūkst. eu rų, į šią su mą 
įskai čiuo ja ma ir vai ruo to jų al ga, 
de ga lai, au to bu siu ko eksp loa ta-
ci nės iš lai dos.

Šiuo me tu mo kyk li niais au to-
bu sais nau do ja si Vi tės, M.Maž-

vy do, „Ga bi jos“, M.Gor kio pro-
gim na zi jos ir Bal ti jos gim na zi ja, 
o spe cia lio sioms mo kyk loms (Li-
to ri nos ir „Me dei nės“) vai kų pa-
vė žė ji mo į ug dy mo įstai gas iš-
lai dos yra kom pen suo ja mos iš 
vals ty bės biu dže to.


