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22. Progimnazijoje įgyvendinamas „Dalyko patyriminio mokymo(si) modelis“. 1–8 klasėse 

organizuojamos 24 – 30 patyriminio ugdymo pamokos, t. y. 6 dienos: 

22.1. 1–4 klasėse: 

Data (mėnuo) Veikla Dalyviai 

2019-09 Programos temos pristatymas, susipažinimas su 

programos tikslais, uždaviniais 

1–4 klasių mokiniai 

2019-10,  

2020-02, 03, 04  

Programos veiklų įgyvendinimas 1–4 klasių mokiniai 

2020-05 Patyriminio mokymo(si) veiklų mugė 1–4 klasių mokiniai 

22.1.1. 1–4 klasių mokytojai rašo 24 val. programą pasirinkta tema (4 val. x 6 dienos). 

Siekiant ugdymą orientuoti į mokinių bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas bei sumažinti 

mokymosi krūvį, vykdomas teminis mokymas, pagal galimybes integruojant visus Pradinio ugdymo 

bendrosios programos mokomuosius dalykus. Pradinio ugdymo programos mokytojai programą 

ruošia bendradarbiaudami su pradinio ugdymo koncentre dirbančiais mokytojais dalykininkais; 

22.1.2. mokinių patyriminio mokymo(si) veiklų rezultatai vertinami trumpais komentarais 

elektroniniame dienyne. 

22.1.3. patyriminio mokymo(si) veiklų metu atlikti darbai yra kaupiami, pasirinkta forma 

pristatomi „Patyriminio mokymo(si) veiklų mugėje“. 

22.2. 5–8 klasėse: 

Data (mėnuo) Veikla Dalyviai 

2019-09 Lietuvių kalbos ir literatūros patyriminio 

mokymo(si) diena 

5-8 klasių mokiniai 

2019-10 Užsienio kalbų patyriminio mokymo(si) diena 5-8 klasių mokiniai 

2020-02 Socialinių mokslų (istorija, geografija, dorinis 

ugdymas) patyriminio mokymo(si) diena 

5-8 klasių mokiniai 

2020-03 Matematikos patyriminio mokymo(si) diena 5-8 klasių mokiniai 

2020-04 Lavinamųjų  mokslų (kūno kultūra, technologijos, 

muzika, dailė) patyriminio mokymo(si) diena 

5-8 klasių mokiniai 

2020-05 Patyriminio mokymo(si) veiklų mugė 5-8 klasių mokiniai 

 

22.2.1. patyriminio mokymo(si) dieną organizuojantys to dalyko mokytojai rašo 5 val. dienos 

veiklų planą pasirinkta tema.  

22.2.2. Mokinių patyriminio mokymo(si) veiklų rezultatai vertinami pažymiu 

elektroniniame dienyne. 

22.2.3. Patyriminio mokymo(si) veiklų metu atlikti darbai yra kaupiami, apibendrinami, 

pasirinkta forma pristatomi „Patyriminio mokymo(si) veiklų mugėje“. 

22.2.4. Informacinės technologijos integruojamos į dalykų „Dalyko patyriminio mokymo(si) 

modelio” veiklas. 
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