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Padėkos
Už nuoširdų darbą ir paramą viso projekto įgyvendinimo metu dėkojame Europos mokyklų tinklo projekto grupei, 
nacionaliniams koordinatoriams ir švietimo ministerijų bei organizacijų-partnerių atstovams. Ypatingą padėką reiškiame 
Vulverhamptono universiteto mokslininkei, damai Dianai Bannister, kuri viso projekto įgyvendinimo metu vadovavo 
stebėjimams ir teikė įkvėpimo partneriams, mokykloms ir mokytojams. 

Taip pat dėkojame visoms šiame projekte dalyvavusioms mokykloms ir mokytojams, įskaitant nacionalinių koordinatorių 
atrinktas pažengusias mokyklas, kurios buvo aplankytos, vykdant jungtinį stebėjimą (po vieną pradinę ir vidurinę 
mokyklą kiekvienoje iš dvylikos šalių):

 Volksschule Gutenberg an der Raabklaam, Gracas, Austrija;
 Salzburg Tourismusschulen, Bad Hofgasteinas, Austrija;
 De Klare Bron and De Grasmus, Belgija, Flandrijos regionas;
 Middenschool Campus Minneplein, Ieper, Belgija, Flandrijos regionas;
 Geroskipou A’ pradinė mokykla, Pafosas, Kipras
 Palouriotissa gimnazija, Nikosija, Kipras
 Dr Edvarda Beneṧe mokykla, Zscakovice, Čekija
 Teplicės gimnazija, Teplicė, Čekija
 Wäinö Aaltonen mokykla, Turku, Suomija
 Puropelto mokykla, Turku, Suomija
 EPPU Ingrandes sur Loire, Prancūzija
 Lycée Pilote Innovant International, Puatjė, Prancūzija
 Scoil na gCeithre Máistrí, Atlonas, Airija
 Coláiste Bríde, parodomoji vidurinė mokykla, Klondalkinas, Airija
 Istituto Comprensivo di Cadeo, Pjačenca, Italija
 ITIS Majorana, Brindizis, Italija
 Varpelio pradinė mokykla, Kaunas, Lietuva
 Simono Dacho progimnazija, Klaipėda, Lietuva
 Skjelnan mokykla, Trumsė, Norvegija
 Tromstun mokykla, Trumsė, Norvegija 
 Escola Básica Parque das Nações, Lisabona, Portugalija
 Escola Secundária Eça de Queirós, Lisabona, Portugalija
 Broadclysto bendruomenės pradinė mokykla, Ekseteris, Jungtinė Karalystė
 Shirelando universitetinė akademija, Sandvelas, Jungtinė Karalystė
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Įvadas:  

Visą mokyklą apimantis požiūris

http://fcl.eun.org/lsl

Šioje rezultatų suvestinėje pateikiamos svarbiausios Aktyvių 
mokyklų laboratorijos (toliau – LSL) projekto išvados ir 
rekomendacijos. Šį 2014 m. rugsėjo mėnesį pasibaigusį projektą 
finansavo Europos Komisija pagal Septintąją bendrąją programą. 

Įgyvendinant šį dvejų metų trukmės Aktyvių mokyklų 
laboratorijos projektą, kuriame dalyvavo 15 partnerių iš 12 šalių 
bei 10 švietimo ministerijų, buvo sukurtas visos Europos mastu 
bendradarbiaujančių mokytojų tinklas, kurio paskirtis – skatinti 
veiksmingą informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) 
naudojimą mokyklose. Siekiant sukurti tokį tinklą, kiekvienoje 
šalyje buvo pasirinkta po dvi pažengusias mokyklas ir penkias 
pažengusias praktikuojančias mokyklas. Šis tinklas skatino 
visą mokyklą apimantį požiūrį į naudojimąsi informacinėmis ir 
ryšių technologijomis ir padėjo įvairaus lygio technologiniais 
gebėjimais pasižyminčioms mokykloms dalytis geriausia darbo 
su IRT patirtimi. 

Projekte dalyvaujančios mokyklos buvo remiamos per 
tarpusavio mainus regioniniuose centruose, visos Europos 
grupės drauge nagrinėjo įvairias temas, ir buvo siūlomos įvairios 
nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės. 

Atlikus pažengusių mokyklų stebėjimą visose 12 šalių buvo 
parengta ataskaita ir rekomendacijos apie tai, kaip panaudoti 
geriausią patirtį ir stiprinti visą mokyklą apimantį požiūrį į 
informacines ir ryšių technologijas. Remiantis stebėjimų 
rezultatais taip pat buvo parengti Bendradarbiaujančių mokyklų 
profesinio tobulėjimo kursai. 

Svarbiausi rezultatai pateikti šio projekto santraukoje, kuri 
turėtų padėti technologijų integravimo sunkumus patiriančioms 
organizacijoms ir mokykloms. Išsami informacija apie šioje 
ataskaitoje minimas kitas ataskaitas ir projektus pateikta 
dokumento pabaigoje. Toliau apibūdinti svarbiausi LSL 
projekto rezultatai:

   Regioniniai aktyvių mokyklų tinklo 
centRai  
mokyklų tinklo kūrimui pasitelkta metodika ir būdai;

   Pokyčių integRavimo Pamatinės 
nuostatos  
Suformuluotos pamatinės nuostatos, skirtos padėti 
mokykloms atsižvelgti į pokyčiams palankią mokyklos 
aplinką;

   BendRadaRBiaujančių mokyklų 
kuRsai   
Pamatinių nuostatų pagrindu parengti kursai mokyklų 
vadovams ir specialistams;

   laisvai PRieinami ištekliai:

     Geriausios patirties vaizdo įrašai, kuriuose 
atskleidžiama ir dalijamasi geriausia mokyklų 
patirtimi;

     Bendradarbiaujančių mokyklų profesinio tobulėjimo 
kursai: gairės dėstytojams;

     mokymosi „užkandžiai“: trumpų internetinių 
mokymosi užsiėmimų biblioteka, skirta mokykloms 
ir mokytojams;

     stebėjimo tinklaraštis: įžvalgos ir mintys, kilusios 
aplankius kiekvieną pažengusią mokyklą;

     Jungtinio stebėjimo apsilankymų ataskaita ir 
konkrečių atvejų tyrimai: integravimo patirtį 
patvirtinantys faktai ir pamatinės nuostatos, 
suformuluotos kaip tiesioginis jungtinio stebėjimo 
apsilankymų pažengusiose mokyklose rezultatas, 
įskaitant 12 šalių konkrečių atvejų tyrimus;

     Patvirtinimo vadovas: projekto vykdymo metu 
sukurtas ir išbandytas vadovas, skirtas Europos 
Komisijos projektams, įmonėms ir organizacijoms, 
kurios domisi Europos mokyklose vykdomais 
patvirtinimais. 

“Kur kas labiau nei iki šiol šiandien mums reikia kitokio požiūrio, kuris atskleistų, kaip ugdymas 
mokyklose yra susijęs ir persipynęs su išoriniu pasauliu. Ne technologijos yra didžiausia kliūtis, 
siekiant visos mokyklos pokyčių.”

Dama Diana Bannister iš Vulverhamptono universiteto yra Aktyvių mokyklų laboratorijos 
projekte dalyvavusių mokyklų stebėjimo ir patirties dokumentavimo vadovė (Jungtinio stebėjimo 
apsilankymų ataskaita, 2014 m. rugsėjis)

Pažengusiose mokyklose 
technologijos įtrauktos į visos mokyklos 
mokymo ir mokymosi procesus. 

Pažengusiose Praktikuojančiose 
mokyklose  
technologijos į mokymosi procesus 
įtrauktos tik iš dalies. 
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Summary of the Living Schools Lab results 

Toliau apibūdinti svarbiausi darbo regioniniuose centruose 

elementai. 

�stePs Planas  
 “Pristatyti, Pademonstruoti, Patvirtinti” 

Čia pateikti bendri planavimo pagrindai ir kalba, skirta padėti 
mokykloms dalytis informacija. Kiekviena mokykla buvo 
raginama parašyti savo STEPS  planą, kuriame būtų išskirtas 
vienas mokyklos plėtros, pasitelkiant informacines ir ryšių 
technologijas, aspektas. Šis aspektas turėjo būti vystomas 
įgyvendinant projektą. Mokyklos arba mokytojai buvo 
skatinami dalytis savo STEPS planais su kitais mokytojais ir 
mokyklomis regioninio centro susirinkimuose bei visos Europos 
bendradarbiavimo grupėse. 

  nacionaliniai koordinatoriai  

Tai svarbiausias LSL mokyklų bendravimo ir ryšių 
punktas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Nacionaliniai 
koordinatoriai buvo atsakingi už mokyklų koordinavimą, 
paramą regioninių centrų plėtrai, platesnės perspektyvos 
atvėrimą ir stebėjimo apsilankymų koordinavimą bei sklaidą 
Patirties bendruomenėje ir nacionalinėse tikslinėse grupėse. 

  regioninių centrų posėdžiai ir forumai  

Vidutiniškai buvo šaukiami kartą per trimestrą. Jie vykdavo 
arba dalyvaujant asmeniškai, arba virtualiai, atsižvelgiant į 
geografinę padėtį. Gera pagalba posėdžiams tapo regioninių 
centrų forumai, kurie palengvino kasdienį keitimąsi idėjomis. 

Regioniniuose centruose buvo sukurtas sėkmingas bendradarbiavimo ryšių tarp 
mokyklų kūrimo ir konsultavimo modelis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Projekto 
įgyvendinimo metu regioninius centrus prižiūrėjo nacionaliniai koordinatoriai, kurie 
koordinavo posėdžius ir centrams galėjo atverti platesnę perspektyvą bei išplėsti 
naudingą ryšių tinklą. Kitas svarbus regioninių centrų privalumas – galimybė dalytis 
patirtimi vietine kalba, pasitelkiant ir projekto internetinėje Patirties bendruomenėje 
veikiančius forumus. 

Regioniniai centrai:   

aktyvių mokyklų tinklas

Pristatyti
mokyklos dalijasi informacija ir 
pristato esamą patirtį. 

PaDemonstruoti
kitiems dalyviams demonstruojami 
naujoviškos patirties pavyzdžiai, 
atskleidžiant, kaip jie gali būti 
integruoti arba atkartoti kitose 
mokyklose. 

PatVirtinti
naujovių sritys ir pokyčiai, kuriuos 
mokytojai jau įgyvendino mokykloje, 
bet kurie dar nepakankamai 
paruošti, kad juos būtų galima 
pristatyti ar pademonstruoti kitiems. 

regioniniai Centrai 
tai grupės, sukurtos siekiant dalytis 
geriausia patirtimi ir atverti duris 
glaudesniam bendradarbiavimui ir 
konsultavimui tarp mokyklų.

DALINTIS / PRISTATYTI
Tai, ką žinome

MOKYTI / NAUDOTIS TECHNOLOGIJOMIS
Tai, ką norime sužinoti

 
PATVIRTINTI / TIRTI / BENDRADARBIAUTI

Tai, ko išmokome ar ko mokomės

PLANUOTI / IMTIS NAUJOVIŲ
Tai, ką atliksime

REMTI
Apibūdinkite, kokios rūšies paramos jums reikėtų

S
T
E
P
S

steps planas – pristatyti, pademonstruoti, patvirtinti
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  Bendradarbiavimas bendrais klausimais 

Projekte dalyvavusių mokytojų atsiliepimai patvirtino, kad 
bendradarbiavimas su kitais mokytojais pagal STEPS planą 
mokykloje, regioniniuose  centruose, o kai kuriais atvejais – ir 
visos Europos lygmeniu, buvo svarbus būdas, sustiprinęs ir 
suvienijęs naujoves įgyvendinančius mokytojus, kurie iki tol 
dažnai buvo izoliuoti, be to, tai skatino visą mokyklą apimantį 
požiūrį į IRT naudojimą. Šis procesas reiškė galimybes:

   mokyklos lygmeniu – dalytis STEPS planu pasirinkta 
tema, daugiausia dėmesio skiriant veiklai pačioje 
mokykloje, remiant mokyklos vadovybei;

   regioninių centrų lygmeniu – plėtoti bendras temas, 
tokias kaip asmeniniai (1:1) įtaisai, dalytis patirtimi tarp 
mokyklų ir ją demonstruoti, padedant regioninio centro 
susirinkimams ir forumui;

    visos europos lygmeniu – nagrinėti bendras temas 
visos Europos lygmeniu, dalytis patirtimi tarp šalių ir 
ją demonstruoti, pasitelkiant internetinius seminarus ir 
padedant Patirties bendruomenės vadovui. 

  motyvacija  
   
Galimybės bendradarbiauti ir dalytis patirtimi padėjo 
mokytojams stiprinti visą mokyklą apimantį požiūrį pagal jų 
pasirinktą temą:

   Finansavimas  

Projekto įgyvendinimo metu buvo finansuojami regioniniai 
centrai. Regioninių centrų veiklos planai pasibaigus projektui 
skiriasi, atsižvelgiant į projekto partnerius ir finansavimą. 
Austrijoje regioninių centrų idėja buvo įtrauka į kitas 
nacionalines iniciatyvas, skirtas palaikyti nuolatinį mokyklų 
koordinavimą nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Kitas 
pavyzdys gali būti Belgija, kurioje ši idėja buvo susieta su 
pakopiniu profesiniu mokymu, apimančiu daugiau mokyklų, 
ir Prancūzija, kurioje praėjusį mėnesį buvo įsteigtas naujas 
toks centras strateginės iniciatyvos paramos projektui: 

„Dalyvavimas Aktyvių mokyklų laboratorijos 
projekte mums buvo labai svarbus. Dirbdami 
regioniniame centre galėjome pasidalyti 
geriausia patirtimi ta tema, su kuria mes 
dirbame, t. y. asmeninių prietaisų naudojimo 
tema. Dalyvaudami projekte mes taip 
pat atnaujinome žinias apie mokymąsi 
bendradarbiaujant – šią temą vystėme 
drauge su mokytojais iš kitų Europos šalių.”

Xavier garnier, lycée Pilote innovant 
international (lP2i), Puatjė, Prancūzijoje

„Šis projektas suteikė mums postūmį ir 
įkvėpė skleisti „Edmodo“ [virtualią mokymosi 
aplinką] visoje mokykloje... Dirbdami Aktyvių 
mokyklų laboratorijoje galėjome matyti, 
kaip gera patirtis sklinda kitose mokyklose 
ir kaip kiti mokytojai suburia el. mokymosi 
komandas, kuriose jie gali mokyti ir padėti 
vieni kitiems. Mes galėjome tai atkartoti. ”  

Ciarán kennedy, st. Patricko mokyklos irt 
koordinatorius, golvėjuje, airijoje

“Atrodo, kad tarpusavio mokymosi procesas 
centre yra veiksmingiausias ir efektyviausias 
Aktyvių mokyklų laboratorijos projekto 
rezultatas. Mes gyvename nedidelėje 
šalyje, todėl galima gana nesunkiai tęsti 
šią iniciatyvą, kuriai reikia labai nedaug 
sąnaudų.“

jensas Vermeerschas, lsl projekto 
vadovas, Belgija, Flandrijos regionas

„Naujasis regioninis Grenoblio centras 
buvo susietas su dabartine nacionaline 
Švietimo ministerijos strategija Faire 
entrerl’écoledansl’ère du numérique (Visų 
mokyklų perkėlimas į skaitmeninį amžių), 
siekiant paskatinti masinį informacinių ir ryšių 
technologijų naudojimą mokykloje.”

karin aillerie, gyvosios mokyklų 
laboratorijos nacionalinė koordinatorė, 
CanoPe, Prancūzija 
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Summary of the Living Schools Lab results 

pokyčių integravimo pamatinės 
nuostatos, naudojant informacines  
ir ryšių technologijas 

visą mokyklą 
apimantis 

požiūris: 
technologijos 

skatina 
įsitraukimą

visa mokykla: praktinės tiriamosios veiklos ir įsitraukimo sąsajų patvirtinimas

Jungtinio stebėjimo apsilankymų atskaitoje pateikiamos 
pokyčių integravimo, naudojant informacines technologijas, 
pamatinės nuostatos ir apžvelgiami visi pradiniai parametrai, 
kuriais buvo vadovaujamasi, parenkant pirmąją Aktyvių 
mokyklų laboratorijos tinklo mokyklų grupę. Ataskaita 
grindžiama stebėjimo metu surinktais faktais, įskaitant ir 
apsilankymus pažengusiose mokyklose kiekvienoje iš dvylikos 
šalių – projekto partnerių. Remiantis stebėjimo rezultatais 

„bendradarbiaujančių mokyklų“ idėja buvo išplėtota į „pokyčių 
integravimo pamatines nuostatas“. Šios pamatinės nuostatos, 
kurios papildo iTEC projekte sukurtą brandos modelį, vėliau 
buvo panaudotos suskirstant gautus duomenis į keturias 
skirtingas kategorijas, kurios atspindi skirtingą pažengusiose 
mokyklose nustatytą „įsitraukimo“ lygį: reaguojančios, 
atsiliepiančios, prisijungusios ir įsitraukusios mokyklos. 

  Reaguojančios mokyklos  gali pristatyti naujųjų 
technologijų naudojimą, tačiau naujos įrangos įdiegimas 
dažnai nėra tiesiogiai susijęs su visos mokyklos 
mokymosi ir mokymo plėtra. 

  Atsiliepiančios mokyklos reaguoja į „iš viršaus 
nuleidžiamus“ pokyčius ir ieško galimybių entuziastams 
dalyvauti tokiuose projektuose, kurie gali palaikyti 
darbuotojų susidomėjimą ir būti naudingi mokykloje 
besimokantiems mokiniams. 

  Prisijungusios (tiriančios) mokyklos turi suforma-
vusios strateginį požiūrį į technologijų įgyvendinimą – 
jose vyrauja supratimas, kad technologijas bus galima 
pasitelkti, mąstant apie visos mokyklos pažangą. 

  Įsitraukusiose (bendradarbiaujančiose) mokyk-
lose visų lygių darbuotojai žino svarbiausias naujovių 
temas ir tai, kaip jos įgyvendinamos mokykloje. 
Tokiose mokyklose paprastai yra grupė mokytojų, kurie 
dalyvauja už mokyklos ribų organizuojamoje veikloje. 
Kalbant apie pedagoginius pokyčius, technologijai taip 
pat tenka svarbus vaidmuo. 

Stebėjimai atskleidė, kad pažengusios mokyklos sėkmingai 
įgyvendina naujoves visoje mokykloje, bendraudamos 
su kitomis mokyklomis, pristatydamos savo patirtį, 
besimokydamos viena iš kitos bei demonstruodamos 
(rodydamos kitiems), kaip šią patirtį galima įtraukti į mokymo 
ir mokymosi procesus. Bendri bendradarbiaujančių mokyklų 
bruožai:

  vizija, kuri sujungia mokymą ir mokymąsi su veiksmingu 
technologijų naudojimu; 

  galimybė naudotis technologijomis mokymuisi klasėje ir 
pasibaigus pamokų laikui; 

  suderintas profesinis tobulėjimas ir galimybės stebėti 
praktinę veiklą; 

  pavyzdį rodantys mokytojai, pajėgūs įkvėpti kitus, 
pademonstruoti patirtį ir vadovauti profesinio tobulėjimo 
bendruomenėms. 

reaguojančios

Atsiliepiančios

prisijungusios

Įsitraukusios

tiriamosios veiklos 
ir įsitraukimo

 sąsajų 
patvirtinimas
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Šis dėmesys tinklų kūrimui ir bendradarbiavimui dera su viena 
iš svarbiausių 2013 m. TALIS apklausos išvadų: Mokytojai, 
apie kuriuos kalbama mokymosi bendradarbiaujant 
ataskaitoje, daugiau naudojasi ir naujoviška pedagogika bei 
yra labiau patenkinti savo darbu (EBPO mokymo ir mokymosi 
tarptautinio tyrimo (TALIS) 2013 m. rezultatai). 

Įsitraukimo lygį galima laikyti mokyklų bendradarbiavimo 
kultūros ir požiūrio į pokyčius rodikliu. Remiantis stebėjimais 
galima kelti hipotezę, jog tam, kad mokykla iš tiesų galėtų 
pasinaudoti visomis technologijų teikiamomis galimybėmis, ji 
turi būti susijusi itin glaudžiais tarpusavio ryšiais su daugeliu 
subjektų. Yra aiškių požymių, liudijančių apie vykdomus 
tyrimus, skirtus šią patirtį plėtoti visoje mokykloje. Atrodo, 
kad kuo labiau mokykla pažengusi, tuo tvirčiau ji susijusi 
įvairiausiais ryšiais – mokytojai ir mokiniai susiję su mokykla, 
su suinteresuotomis šalimis (tėvais ir vietos bendruomene), su 
kitomis mokyklomis ir išorės partneriais. Minėtos pamatinės 
nuostatos buvo toliau tobulinamos galutinėje Jungtinio 
stebėjimo apsilankymų ataskaitoje (Aktyvių mokyklų 
laboratorija, dokumentų paketas D3.3), vartojant raktinius 
žodžius, numatytus kiekvienai iš skirtingų kategorijų, 
apibrėžtų mokyklų atrankos procese, kuris vyko pradedant 
projektą. Šios pamatinės nuostatos gali būti pasitelktos, 
vertinant mokyklų įsitraukimo laipsnį bei peržiūrint išsamius 
reaguojančių, atsiliepiančių, susijusių ir įsitraukusių mokyklų 
aprašymus, kai pagalbiniai veiksmai apibendrinami pagal 
atskiras kategorijas. 

Bendradarbiaujančių mokyklų 
tobulėjimo kursai
Vadovaujantis pokyčių integravimo pamatinėmis 
nuostatomis buvo parengti Aktyvių mokyklų laboratorijos 
bendradarbiaujančių mokyklų tobulėjimo kursai, kuriuos sudaro 
10 mokyklų vadovų ir mokytojų nagrinėjamų temų, palaikančių 
visą mokyklą apimantį požiūrį ir technologijų skatinamus 

pokyčius. Šie mokymo kursai ir nagrinėjamos temos buvo 
sukurtos projekto įgyvendinimo seminaruose (ir dalyvaujant 
asmeniškai, ir nuotoliniu būdu) bei LSL vasaros mokykloje. Jie 
buvo išbandyti nedidelėse pažengusių specialistų tikslinėse 
grupėse ir didesnėje mokyklų vadovų grupėje.

BendradarBiaujančių mokyklų toBulėjimo kursai:  
10 nagrinėjamų temų, skirtų palengvinti irt naudojimo integraciją

1 Pirmasis tarpusavio mainų seminaras

2 Praktinio darbo mano mokyklos klasėje apžvalga ir apmąstymas

3 Visą mokyklą apimančio požiūrio kūrimas

4 Darbuotojų profesinio tobulėjimo pagrindų kūrimas

5 Tarpusavio mainų apsilankymai

6 Mokiniai – geriausi skaitmeninių technologijų žinovai

7 Partnerysčių ir tinklų kūrimas

8 Dalijimasis patirtimi su kitais

9 Bendradarbiaujančios mokyklos

10 Antrasis tarpusavio mainų seminaras: išvados ir rezultatai

Šie kursai buvo parengti kaip serija nagrinėjamų temų, skirtų 
mokyklai, kuri nori puoselėti bendradarbiavimui palankesnę 
visos mokyklos kultūrą. Jiems būdinga lanksti struktūra, 
kuri užtikrina skirtingas pateikimo galimybes, atsižvelgiant į 
mokyklos prioritetus ir finansavimą. Atsižvelgiant į mokyklos 

plėtros planą, kai kurioms mokykloms arba mokytojams gali 
pakakti išnagrinėti tik vieną temą, o kitiems patrauklesnis gali 
atrodyti spartesnis judėjimas. 
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Svarbiausia šių kursų tema regima jau pavadinime: skatinti 
ir remti glaudesnį bendradarbiavimą ir mokyklos viduje, 
ir tarp mokyklų. Naujoviška patirtis, kuri buvo stebima ir 
apibendrinta Jungtinio stebėjimo apsilankymų ataskaitoje, 
lyginant su pokyčių integravimo pamatinėmis nuostatomis, 
taip pat buvo įtraukta į tokias šių kursų temas kaip, pavyzdžiui, 
„Visą mokyklą apimančio požiūrio kūrimas“ ir „Partnerysčių ir 
tinklų kūrimas“. 

Reikia pabrėžti, kad šie kursai nėra pedagogikos pokyčių 
visoje mokykloje modelis. Gyvosios mokyklų laboratorijos 
kursų paskirtis – skatinti mokytojus laikytis visą mokyklą 

apimančio požiūrio atliekant tyrimus ir bendradarbiaujant su 
kitais. Pedagogikos pokyčiams daugiausia dėmesio skiriama 
iTEC projekte. Minėto projekto ateities klasės metodika 
grindžiama el. brandos modeliais, pasitelktais tokiose 
šalyse kaip Norvegija ir Jungtinė Karalystė, bei projekto 
mokymosi užduočių įgyvendinimu 2500-yje klasių, įsikūrusių 
20-yje šalių. Ateities klasės metodika, įskaitant brandos 
modeliavimą, padeda mokykloms pakeisti mokymo procesą 
ir perkelia visą mokyklą – mokytojus ir mokinius – į aukštesnį 
įgaliojimų lygmenį. 

 ateities klasės priemonių rinkinys
 naujoviška mokymosi veikla
 ateities klasės branda
 Pedagoginių pokyčių modeliavimas

1 lygis – keistis 

2 lygis - praturtinti

3 lygis - sustiprinti

4 lygis - išplėsti

5 lygis – įgalinti 

mokyklos aplinka, kuri keičia profesionalų dialogą

Atsiliepiančios Reaguojančios

PrisijungusiosĮsitraukusios

Bendradarbiaujančių mokyklų tobulėjimo kursai: 10 nagrinėjamų temų
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išvados ir rekomendacijos

išvados rekomendacijos politikams
mokykloms / 
mokytojams

1. NACIONALINĖ POLITIKA 
Mokyklos gali pasinaudoti 
nacionaliniu lygmeniu parengtomis 
pedagoginėmis ir techninėmis 
rekomendacijomis. 

Kurti regioninius centrus ir mokyklų tinklus, kuriuose būtų 
galima dalytis patirtimi ir bendradarbiauti. 

Finansuoti mokyklų atstovus arba mokytojus, kad jie atliktų 
tyrimus bei skleistų nacionalinę/europinę plėtrą remiančias 
išvadas. 

✔ ✔

2. FINANSAVIMAS 
Mokyklos gali pasinaudoti 
galimybėmis, kurias teikia reguliarūs 
susitikimai su politinėmis bei 
finansavimo institucijomis, ir keistis 
informacija bei nustatyti svarbiausius 
mokymo ir mokymosi gerinimo 
veiksmus, jeigu joms ateityje bus 
teikiamas finansavimas. 

Sukurti atskirą, būtent IRT plėtrai mokyklose skirtą 
finansavimo liniją, iš kurios būtų dengiamos ir esamos 
įrangos pakeitimo arba atnaujinimo išlaidos. 

✔ ✔

3. VIZIJA 
Mokyklos vizija apima aiškų teiginį apie 
numatomus visos mokyklos pokyčius 
drauge su technologijų vaidmenį 
atskleidžiančiais pavyzdžiais. 

Sukurti ateities klasės scenarijų, tapsiantį visos mokyklos 
planavimo proceso dalimi, atsižvelgiant į mokymosi ir 
mokymo strategiją, kurioje technologijų naudojimas 
būtų numatytas visiems mokiniams skirtose mokymo 
programose. 

✔

4. DARBUOTOJŲ ATRANKA IR 
PROFESINIS TOBULĖJIMAS 
Dalyvavusios mokyklos mokymo 
ir mokymosi grupes tapatina su 
atsakomybe ir laiku, reikalingu tam, 
kad būtų galima numatyti, įgyvendinti 
ir stebėti naujovišką patirtį. Mokyklos 
pritaria minčiai per metus tam 
tikrą valandų skaičių skirti su IRT 
susijusiems mokymams ir profesiniam 
tobulėjimui. 

Numatyti laiką, kada mokymo ir mokymosi grupės galėtų 
susitikti ir padiskutuoti. 

Atskirti pedagoginę ir techninę paramą. 

Nustatyti standartizuotos teisės į mokymą Europos 
lyginamąjį standartą. 

Į mokytojų profesinį tobulinimą įtraukti patirties stebėjimo 
ir grupinio mokymo galimybes. 

✔ ✔

5. PRIEIGA 
Mokykloms būtų naudinga visose 
klasėse turėti bent minimalią įrangą ir 
patikimą belaidį ryšį. 

Teikti nacionalinio lygmens rekomendacijas dėl IRT 
įrangos ir paslaugų teikimo. 

Mokymo ir mokymosi erdves aprūpinti bent minimalia įranga.

Užtikrinti didelės spartos belaidį interneto ryšį, kuris leistų 
mokiniams naudotis asmeniniais prietaisais kiekvienoje 
klasėje ir mokymosi zonoje.

✔ ✔

Toliau apibendrintai pateikiamos svarbiausios Aktyvių 
mokyklų laboratorijos projekto išvados. Greta kiekvienos 
išvados išdėstytos ir rekomendacijos, parengtos stebint 
pažengusias mokyklas bei nuolat bendraujant su 

nacionaliniais koordinatoriais ir LSL tinklui priklausančių 
mokyklų vadovais, mokytojais bei mokiniais. Išsami 
informacija pateikiama Jungtinio stebėjimo apsilankymų 

ataskaitoje. 
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6. MOKYMO PROGRAMOS IR 
IŠTEKLIAI  
Naujosios technologijos, tokios kaip 
debesų kompiuterija, teikia daugiau 
galimybių naudotis mokymosi 
medžiaga, skaitmeniniais ištekliais 
ir skaitmeniniais portfeliais, padeda 
mokytojams lengviau dalytis ištekliais 
bei užtikrina dažną ir spartesnį atsaką 
arba atsakymą mokiniams. 

Mokykloms reikia apsvarstyti, kaip mokomoji medžiaga, 
bendravimas ir atsakas gali būti palaikomi ne tradiciniu 
pamokų metu. 

Informacinių ir ryšio technologijų naudojimas dėstant 
skirtingus dalykus turi būti paskirstytas pagal kvalifikaciją. 
Mokymosi programose reikalingi informacinių ir ryšio 
technologijų naudojimo pagrindinio lygmens raktiniai 
žodžiai. 

Mokyklos turėtų parengti aiškesnes el. saugos 
rekomendacijas. 

✔ ✔

7. MOKINIAI 
Mokinių įtraukimas į visą mokyklą 
apimančio požiūrio stiprinimą suteikia 
galimybių gauti vertingų atsiliepimų 
apie technologijų naudojimą. 

Sukurti skaitmeninių technologijų srityje pirmaujančių 
mokinių grupę, kuri galėtų padėti jomis naudotis kitiems 
mokiniams ir darbuotojams. 

Raginti mokinius kurti mokyklos stendą, kuriam būtų 
reklamuojami mokinių darbai. 

✔

8. MOKYMOSI ZONOS 
Mokymui ir mokymuisi paremti 
naudojamos visos fizinės ir virtualios 
zonos. 

Tikrinti ir stebėti, kada ir kaip technologijos naudojamos 
mokykloje. 

Apsvarstyti galimybę, kaip pakeisti klasę, kad ji taptų Ateities 
klase, ir būtų galima išbandyti ir pademonstruoti skirtingus 
mokymo metodus prieš pradedant juos įgyvendinti visoje 
mokykloje. 

✔

9. GYVOSIOS MOKYKLŲ 
LABORATORIJOS METODIKA     
Gyvosios mokyklų laboratorijos 
projekto įgyvendinimas, apimantis 
regioninius centrus, bendrą STEPS 
planų sistemą ir kalbą bei pristatymą, 
demonstravimą ir patvirtinimą, drąsina 
mokyklas dalytis patirtimi ir stebėti 
mokyklų plėtros planų pažangą. 

Bendradarbiavimas su kitomis 
panašiomis mokykloms įkvepia ir 
skatina naujoviškas idėjas bei atveria 
galimybes drauge dirbti mokytojams ir 
mokiniams iš skirtingų mokyklų. 

Naudojant tokias priemones kaip STEPS planas, sukurti 
bendradarbiavimą stiprinančią vieningą sistemą ar kalbą, 
kuria būtų siekiama dokumentuoti tikslus ir remti visos 
mokyklos tobulėjimo procesą. 

Prisijungti prie mokyklų tinklų ir tokiu būdu skatinti 
bendradarbiavimą, dalintis patirtimi ir nagrinėti informacinių ir 
ryšio technologijų naudojimą, remiant visos mokyklos pokyčius. 

Pasitelkus tokius tinklus kaip „eTwinning“, pradėti 
bendradarbiavimo projektus su kitomis mokyklomis. 

Peržiūrėti finansavimo (pvz., „Erasmus+“) ir 
rėmimo galimybes, kuriomis būtų galima sustiprinti 
bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis. 

Bendradarbiauti su partneriu-universitetu ar nepriklausomu 
konsultantu, kuris teiktų paramą plėtojant ir dokumentuojant 
pokyčius. 

✔

10. PARTNERYSTĖS IR TINKLAI 
Partnerysčių ir tinklų kūrimas mokykloje 
stiprina bendradarbiavimo kultūrą, kuri 
savo ruožtu skatina pokyčius. 

Partnerystės ir tinklai turėtų būti kuriami 
padedant tėvams, vietos bendruomenei, 
kitoms mokykloms, vietinėms įmonėms 
ir komerciniams subjektams. 

Naudoti Aktyvių mokyklų laboratorijos sistemą integruojant 
pokyčius, kad būtų pasiektas aukštesnis mokyklų 
tarpusavio įsitraukimo lygmuo. 

Sudaryti veiksmų planą, kuriame būtų atskleisti plėtros 
partnerystėse ir tinkluose privalumai. 

Pasirinkti tinkamą tyrimą(-us) ir įtraukti į mokyklos plėtros 
planą, paskiriant tyrimų vadovą ir specialistą. 

✔
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susijusios iniciatyvos ir projektai 
  ateities klasės laboratorija   

Europos mokyklų tinklo sukurtas Ateities klasės laboratorijos 
projektas – tai įkvepianti mokymosi aplinka Briuselyje, kuri 
ragina lankytojus permąstyti pedagogikos, technologijų 
ir dizaino vaidmenį jų klasėse. Nuo pat Ateities klasės 
laboratorijos atidarymo 2012 m. politikai, pramonės 
partneriai, mokytojai ir kitos švietimu suinteresuotos šalys čia 
reguliariai renkasi į asmeniniu dalyvavimu grįstus mokymo 
ir strategijos seminarus, siekdami sukurti mokyklų ateities 
viziją bet jos įgyvendinimo strategijas.  

 fcl.eun.org 

  iteC (europos komisijos septintoji bendroji   
  programa, 2010–2014 m.)  

iTEC – projektas, kuriame dalyvavo daugiau nei 2500 klasių 
iš 20 šalių bei 17 švietimo ministerijų – tapo stambiausiu 
iki šiol vykdytu visos Europos masto projektu, orientuotu į 
mokymą ir mokymąsi ateities klasėje. Remiantis sėkminga 
projekto metodika, įgyvendinant iTEC buvo sukurtas Ateities 
klasės priemonių rinkinys, kuris leidžia mokytojams, mokyklų 
vadovams ir politikams nustatyti švietimo tendencijas, kurti 
ateities klasės scenarijus ir naujovišką mokymosi veiklą. 

 fcl.eun.org/itec

  kūrybiškų klasių laboratorija (europos   
  komisijos mokymosi visą gyvenimą programa,   
  2013–2015 m.)  

Kūrybiškų klasių laboratorijos projektas įgyvendinamas 45 
mokyklose, kurios veikia 8 Europos valstybėse, jame taip pat 
dalyvauja ir 9 švietimo ministerijos. Šiuo projektu siekiama 
surinkti informacijos apie planšetinių kompiuterių naudojimo 
mokyklose diegimą, poveikį ir plėtrą. Rezultatai padės 
politikams priimti pagrįstus sprendimus apie planšetinių 
kompiuterių naudojimo ir asmeninių kompiuterių programos 
įgyvendinimo pedagoginius privalumus. 

 creative.eun.org 

  europos mokyklų tinklo akademija  

Europos mokyklų tinklo akademija – tai pirmoji Europos 
platforma, kurioje teikiami nemokami internetiniai ištekliai, 
specialiai skirti mokytojams ir pedagogams. Pirmieji du 
mokymo kursai – Ateities klasių scenarijai ir Naujoviška STEM 
mokymo įgyvendinimo patirtis – buvo sėkmingai įgyvendinti 
2014 m. pavasarį. Daugiau kursų planuojama pasiūlyti  
2014 m. ir 2015 m. 

 www.eunacademy.eu
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 Atraskite Aktyvių mokyklų laboratorijos išteklius!         fcl.eun.org/lsl

Geriausia 
patirtis: 
dalijimasis 
patirtimi 
mokyklose

  Daugiau nei 70 geriausios patirties vaizdo įrašų, kuriais pasidalijo Aktyvių 
mokyklų laboratorijos projekte dalyvaujančios mokyklos, siekdamos 
pademonstruoti savo patirtį. 

  Serijos „Nukreipti šviesos spindulį į patirtį“ straipsniai suteikia gilesnių įžvalgų, 
susijusių su kai kuriomis tinklui priklausančiomis mokyklomis. 

Stebėjimas:  
dalijimasis 
įžvalgomis

Dalijantis naudota metodika bei atliktų stebėjimų įžvalgomis, atveriamos 
galimybės iš arčiau pažvelgti į dvylikoje skirtingų šalių veikiančias mokyklas ir 
nacionalinėse tikslinėse grupėse, su mokyklų vadovais bei organizacijomis-
projekto partneriais aptarti šiuos dalykus:

   Stebėjimo tinklaraštį   kuriame pateikiamos įžvalgos ir idėjos, gimusios 
besilankant pažengusiose mokyklose;

   Jungtinio stebėjimo apsilankymų ataskaitą   (D3.3) – tai galutinė 
stebėjimo apsilankymų mokyklose ataskaita, darbo vadovė – dama Diana 
Bannister iš Vulverhamptono universiteto. Ataskaitoje pateikiama analizė 
ir įžvalgos, išvados ir rekomendacijos bei konkrečių atvejų tyrimai iš 12 
atskirų šalių, kurie buvo atlikti, padedant kiekvienos šalies nacionaliniam 
koordinatoriui. 

   Konkrečių šalių tyrimus, parengtus padedant nacionaliniams 
koordinatoriams. 

Profesinis 
tobulėjimas: 
dalijimasis 
žiniomis

   Mokymosi „užkandžiai“:  daugiau nei 30 trumpų internetinių mokymosi 
užsiėmimų biblioteka, skirta mokykloms ir mokytojams 

   Bendradarbiaujančių mokyklų profesinio tobulėjimo kursai   
(D5. 3), kurie buvo parengti, remiantis stebėjimais, ir skirti paremti geriausios 
patirties ir požiūrio į mokyklą kaip į visumą bei informacinių ir ryšio 
technologijų integravimui. Apima 10 nagrinėjimo temų ir pagalbinę medžiagą. 

Patvirtinimas    Patvirtinimo vadovas   (D4. 2. 2): projekto vykdymo metu sukurtas ir 
išbandytas vadovas, skirtas ES projektams, įmonėms ir organizacijoms, 
kurios domisi patvirtinimais Europos mokyklose. 

Daugiau 
informacijos    
rasite Ateities 
klasių 
laboratorijos 
svetainėje
fcl.eun.org

   Praktinio darbo klasėse katalogas   Čia pateikiami praktiniai 
pavyzdžiai, padedantys įtraukti technologijas į ateities klasių planus. 

   Profesinis tobulėjimas   Ateities klasių laboratorijoje rengiami asmeninio 
dalyvavimo seminarai ir nemokami internetinio mokymo ištekliai, internetiniai 
seminarai ir Europos mokyklų tinklo akademijos rengiami kursai. 

   Ateities klasės priemonių rinkinys   Skirtas ateities klasės scenarijaus 
ir mokymo veiklos kūrimui ir įgyvendinimui.   

   Ateities klasės ambasadoriai   Naujoves diegiančių mokytojų tinklas, 
kurio paskirtis – nacionaliniu lygmeniu padėti integruoti naujoviškus mokymo 
ir mokymosi metodus. Šis tinklas laukia mokytojų, kurie aktyviai dalyvavo 
Europos mokyklų tinklo projektuose ir domisi galimybe dalyvauti būsimuose 
projektuose. 

   Patvirtinimo tarnyba   Siūlo ES projektams, įmonėms ir kitoms 
organizacijoms galimybę patvirtinimui ir būsimiesiems mokyklų projektams 
pasinaudoti ateities klasių tinklu, jungiančiu mokyklas ir mokytojus. 


