
PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto Litorinos mokyklos  

direktoriaus pavaduotojos,  

laikinai einančios direktoriaus pareigas,  

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-49 

 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS PATYRIMINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 1–10 KLASIŲ MOKINIAMS 

  

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos Litorinos mokyklos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu  Nr. XII-745 

„Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos“.  

2. Aprašas reglamentuoja patyriminio ugdymo organizavimą 1–10 klasių mokiniams.   

  

II SKYRIUS PATYRIMINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Patyriminis ugdymas vyksta dviem kryptimis: 

3.1. Patyriminio ugdymo savaičių organizavimas; 

3.2. STEAM ugdymo integravimas į mokomąjį dalyką.  

4. Kiekvienais mokslo metais skelbiama bendra patyriminio ugdymo tema. Tema parenkama atsižvelgiant į 

esamas sąlygas kurti veiklas, padedančias sudominti mokinius, suteikti jiems žinių, tobulinti kompetencijas, 

formuoti praktinius įgūdžius, kuriuos būtų galima pritaikyti kasdienėje aplinkoje.  

4.1. Visi 1–10 klasių mokytojai paskelbta tema rengia savo dėstomo dalyko  patyriminio ugdymo pamokų 

programą kiekvienai klasei. Programoje turi atsispindėti pamokų tikslas, uždaviniai, ugdomos kompetencijos, 

numatomas rezultatas ir trumpi suplanuotų veiklų aprašymai (1 priedas).  

4.2. Programos pateikiamos iki spalio 10 dienos. Jos aptariamos pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojų 

metodiniuose būreliuose.    

4.3. Patyriminio ugdymo dienos organizuojamos du kartus per metus. Į veiklas rekomenduojama įtraukti visus 

bendruomenės narius, mokinių tėvus, socialinius parnerius.   

4.4. Mokytojai rengia Patyriminio ugdymo vaizdo ataskaitas (sukurtus produktus, plakatus, stendus, dienoraščius, 

skaitmenines knygas, pateiktis, filmus), kuriuose matyti vykdytos veiklos, mokinių motyvacijos pokyčiai (2 

priedas). Mokinių pasiekimai vertinami mokytojo pasirinkta forma.  



4.5. Patyriminio ugdymo veiklų rezultatai pristatomi mokyklos tinklapyje, socialiniame tinkle Facebook, esant 

galimybei – miesto, šalies renginiuose, spaudoje.  

5. STEAM ugdymas yra integruojamas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Kiekvieno ugdymo proceso vykdytojo 

metiniuose planuose ne mažiau kaip 2 pamokos turi būti susijusios su STEAM ugdymu.  

5.1. Kiekvienas mokytojas kartą pusmetyje pasidalina sėkmės istorijomis trumpai aprašydami vykusią pamoką, 

pridėdami prie aprašų nuotraukų ar vaizdo reportažų. Sėkmės istorijos skelbiamos mokyklos STEAM klubo 

puslapyje, socialiniame tinkle Facebook.  

5.2. Pritrūkus idėjų, prireikus pagalbos, ją suteiks mokyklos STEAM klubo nariai.  

6. Patyriminio ir STEAM ugdymo veiklos yra privalomos. Jos turi būti įgyvendintos per mokslo metus.  

7. Veiklos gali būti organizuojama ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (kitose ugdymo įstaigose, muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

8. Pildant dienyną pamokos turinyje būtina įrašyti, kad vyko patyriminio arba STEAM ugdymo pamoka. 

 

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Aprašas skelbiamas viešai mokyklos internetinėje svetainėje. 

10. Esant reikalui mokykla pasilieka teisę keisti Aprašo tvarką. 

11. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Įstaigos vadovas.  ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas  

 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLA  

PATYRIMINIO UGDYMO VEIKLOS PROGRAMA 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(programos pavadinimas) 

  

2020–2021 m. m. 

Tikslai 

 

 

Uždaviniai 

 

 

Ugdomos kompetencijos 

 

 

Numatomas rezultatas 

(produktas) 

 

Veiklos aprašymas 

 

 

Vertinimas 

 

 

Pastabos 

 

 

 

Parengė mokytoja(-as) (kvalifikacinė kategorija) Vardas, pavardė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas   

 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS  

PRAKTINĖS  TIRIAMOSIOS VEIKLOS PRISTATYMO PLANAS: 

 

1. Programos pavadinimas. 

2. Klasė. 

3. Data. 

4. Vieta. 

5. Valandų skaičius. 

6. Veikla: 

     6.1. veiklos tikslai (kodėl darėte?); 

     6.2. veiklos būdai (kaip darėte?); 

     6.3. veiklos rezultatai (ką padarėte?).   

7. Mokinių pasiekimai (įgytos žinios, įgūdžiai, vertybės).  

8. Dalyvių mintys, pastebėjimai, palinkėjimai. 

9. Veiklą organizavusio mokytojo dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija, vardas ir pavardė. 


