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Mes, „Erudito licėjaus“ vyresniųjų klasių moksleiviai, esame aktyvūs mokymosi proceso dalyviai 

ir mums rūpi, kad visi Lietuvos vaikai turėtų galimybę gauti kokybišką išsilavinimą, auginančią 

aplinką, jaustųsi saugūs ir laimingi savo mokykloje. Nusprendėme, kad formuojant naują 

Vyriausybę, turime gerą progą pasidalinti savo idėjomis ir taip ne tik pasyviai stebėti, bet ir 

aktyviai prisidėti prie pokyčių inicijavimo švietimo sektoriuje. Į šį pasiūlymą įtraukėme įvairias 

švietimo sritis, kurios apima ugdymo turinį, procesą, rezultatus, rezultatų vertinimą, mokinių 

emocinę ir socialinę aplinką, mokinių saviraišką bei mokytojų rengimą. Kviečiame susipažinti! 

 

I. Ugdymo turinys 

Ugdymo turinys yra labai svarbi mokymosi proceso dalis. Manome, kad vystantis technologijoms, 

spartėjant gyvenimo būdui ir augant galimybėms, mokiniai yra pasiruošę gauti daugiau ir 

įvairesnės informacijos nei yra įprasta klasikinėje ugdymo programoje. Mes siūlome: 

1. Daugiau dėmesio skirti asmeniniams finansams, nes didelė dalis jaunimo neturi bazinių 

žinių kaip taupyti, neturi informacijos apie mokesčius, paskolas ir panašius finansinius 

dalykus.  

 

2. Daugiau dalykų turinio reikėtų sieti su pasauliniu atšilimu ir oro užterštumu, nes tai tikrai 

yra pasaulinio lygio problemos.  

 

3. Į ugdymo programas įtraukti daugiau įvairesnių, į patirtinį ugdymą orientuotų pamokų, 

tokių kaip psichologija, techninė grafika, 3D dizainas, programavimas, buhalterinė 

apskaita, verslo vadyba ir t.t. 

 

4. Į ugdymo programas reikėtų įtraukti privalomą Žinių filosofijos kursą. Šiame kurse 

mokiniai sužinotų, kas yra žinios, iš kur jos atsiranda, kaip kritiškai vertinti informaciją, 

kaip vertinti kitų mokinių idėjas ir įsitraukti į klasės diskusijas.  

 

5. Išplėsti tarptautiškumo integraciją į pamokas. Pavyzdžiui, Lietuvos istorijos kursas PUPP 

egzaminams daugiausiai remiasi Lietuvos istorija. Manome, kad svarbu žinoti savo istorinį 

ir kultūrinį paveldą, bet ne mažiau svarbu, kad mokiniai sužinotų ir kitų šalių istoriją.  

 

6. Taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie politiką, nes jaunimas mano, kad tai tik suaugusiųjų 

tema. Nors iš tiesų nuo politikos priklauso mūsų ateitis. Pavyzdžiui, mokiniai galėtų 

dalyvauti tokioje veikloje kaip Jungtinių Tautų Simuliacijos projektas ar panašaus 

pobūdžio užsiėmimuose. 

  

 

 



 

Pagrindinis tikslas – didinti žinių pritaikomumą ir ugdyti praktinius gebėjimus. 

 

II. Ugdymo procesas 

Ugdymo procesas ypač svarbus mokinių įsitraukimui ir motyvacijai. Dabar mokyklose vyksta 

daug vienkryptės komunikacijos t.y. mokytojas pristato dalyką, mokinys klauso. Mes siūlome: 

1. Plačiau įtraukti mokinius į ugdymo procesą ir skatinti jų pačių mąstymą. Mokiniai turėtų 

ne tik išklausyti, papasakoti, ką skaitė vadovėlyje, bet turėtų gebėti apmąstyti tai, ką jie 

mokosi ir mokėtų suformuluoti savo nuomonę apie gautą informaciją.  

 

2. Skiriant užduotis, mokiniai turėtų būti skatinami tyrinėti ir ieškoti informacijos įvairiuose 

šaltiniuose.  Jie galėtų ruošti mokslinių tyrimų projektus iš sričių, kurios juos domina. Tie 

projektai galėtų būti vertinami kaip viena iš sudedamųjų galutinio pažymio dalių. Tokia 

veikla padėtų geriau paruošti mokinius universitetui.  

 

3. Diferencijuoti užduotis ir ugdymo formatus pagal mokinio gebėjimų ir supratimo lygį. Tai 

leistų mokytojams patenkinti įvairesnius mokinių poreikius, pritaikant pagal moksleivių 

stipriąsias puses - kurie mokosi matydami, klausydamiesi, skaitydami, rašydami arba 

judėdami. 

 

4. Pakeisti namų darbų formatą. Mokiniai turėtų būti skatinami domėtis įvairiomis temomis 

savarankiškai, keliant probleminius klausimus ar projektines temas. Mokinai būtų labiau 

motyvuoti įsitraukti ir dėti pastangas.  

 

5. Kelti mokytojų kompetenciją mokyti mokinius kūrybiškai ir įtraukiančiai. Mokytojai 

turėtų būti skatinami naudoti pačius įvairiausius resursus ir metodus, nuolat pateikti 

naujoves ir įdomius pavyzdžius. Jeigu mokytojas nejaučia susižavėjimo savo dėstomu 

dalyku, sunku tikėtis, kad jis galės įtraukti mokinius. 

 

6. Šiuolaikinis pasaulis reikalauja klasėje naudoti daugiau technologijų. Svarbu kelti 

mokytojų informacinių technologijų raštingumą, išmokyti mokytojus naudotis turimais 

internetiniais resursais, nes tai padarytų jų pamokas įdomesnes. Pavyzdžiui, įvairesnių, 

žaidybinių programėlių naudojimas pamokose, tokių kaip  „Pamoja Education,“ „Kahoot“, 

„Google Classroom“ ir pan. Tai motyvuotų mokinius dirbti noriau ir daugiau. 

 

 

 

 



 

Pagrindinis tikslas – didinti mokinių įsitraukimą, savarankiškumą ir atsakomybę. 

 

III. Ugdymo rezultatai 

Mokykla turi perteikti ne tik žinias, bet ir parengti suaugusių pasauliui. Todėl mokyklose daugiau 

dėmesio turi būti skirta praktinių įgūdžių įsisavinimui, kuriuos, mokiniai galėtų panaudoti ateityje 

savo karjeroje.  

Šie įgūdžiai apima kritinį mąstymą, komunikaciją, komandinį darbą, problemų sprendimą ir 

technologinius įgūdžius. Pamokose turėtų būti daugiau diskusijų ir užduočių, skatinančių 

kūrybiškumo ugdymą. Mes siūlome: 

 

1. Skirti didelį dėmesį kritinio mąstymo ugdymui. Pavyzdžiui, Žinių filosofijos dalykas turėtų 

apimti tokias temas, kaip “Žinios ir asmeninė patirtis”, “Žinios ir technologijos”, “Žinios 

ir menas” ir pan. Šis kursas paskatintų mokinių kritinį mąstymą ir padėtų jiems atpažinti 

melagingas naujienas, šališkumą, išmokytų gerbti ir suprasti skirtingų požiūrių svarbą, o 

taip pat įvertinti informacijos patikimumą.  

  

 

2. Ugdyti komunikacijos įgūdžius. Mokiniai turėtų išmokti kaip estetiškai, patraukliai rašyti 

ir pateikti prezentacijas bei įžvalgas apie temą. Mokiniai turėtų būti motyvuojami kurti 

įžvalgias prezentacijas. Tai būtų naudinga intravertiškiems mokiniams ir paskatintų juos 

tobulinti savo komunikacijos įgūdžius ir reikšti mintis. Net jei nebūtų vertinamos, 

prezentacijos turėtų būti integruotos į pamokas.  

 

3. Formuoti analitinius ir problemų sprendimo gebėjimus, skiriant laiko temų aptarimui, 

įžvalgoms ir diskusijoms. Pavyzdžiui, mokiniai kalbėdami apie Pirmojo Pasaulinio Karo 

pasekmes, galėtų vertinti, kiek teisingos buvo Versalio sutarties sąlygos ir pateikti 

argumentus “už” ir “prieš”. Taip mokiniai išplėstų savo argumentų ratą ir tai įprasmintų jų 

žinias, nes jos būtų susietos su kontekstu, išanalizuotos ir išdiskutuotos, bet ne perskaitytos 

iš vadovėlio. 

 

4. Taikyti daugiau komandinio darbo užduočių. Tai stiprina bendravimo gebėjimus, moko 

diskutuoti, gerbti kito nuomonę, susitarti ir rasti bendrus sprendimus. Pavyzdžiui, 

mokyklose galėtų būti daugiau projektinių darbų, kurie būtų atliekami komandose ir taip 

pat vertinami kaip atskiras dalykas.  

 

5. Įtraukti daugiau skirtingų formatų, tokių kaip viešas kalbėjimas, debatai, kurie sustiprintų 

moksleivių pasitikėjimą, mokiniai išmoktų reikšti savo nuomonę ir atsikratytų savo baimių.  

 

6. Suteikti mokiniams daugiau galimybių rinktis ką mokytis, ką skaityti namuose, kaip 

pristatyti atliktus darbus. Skatinti nuomonių, darbų atlikimo įvairovę ir klaidas priimti ne 

kaip blogybę, o galimybę mokytis. Taip būtų stiprinamas mokinių pasitikėjimas būti 

originaliems, nebijoti drąsių minčių ir siekių, kūrybiškai žvelgti į visas situacijas. 

 



Pagrindinis tikslas – ugdyti mokinių XXI amžiaus kompetencijas – kūrybiškumą, 

bendradarbiavimą, kritinį mąstymą ir komunikaciją. 

 

IV. Ugdymo rezultatų vertinimas 

Mokiniams, mokytojams ir tėvams yra labai svarbus pasiektų mokymosi rezultatų įvertinimas. 

Dažnai į tai yra nukreiptos visos daugelio metų mokykloje pastangos, vaikai jaučia didelį spaudimą 

ir atsakomybę, kad egzamino metu galėtų pademonstruoti gerus pasiekimus. Tai kelia įtampą ir 

stresą, o pažymys tampa svarbesniu už suvokimą ir originalumą. Dažnai pažymį lemia tiesiog 

paprastos klaidos ar neatidumas. Mes siūlome: 

1. Daugiau taikyti mažesnių žinių ir gebėjimų patikrinimų. Nesukoncentruoti galutinio  žinių 

įvertinimas tik į kelis testus ar vieną galutinį egzaminą. Pažymys turėtų atspindėti 

nuolatines mokinių pastangas ir mokymąsi. Todėl apie 20-30% galutinio įvertinimo turėtų 

sudaryti kaupiamųjų atsiskaitymų įvertinimai. 

  

2. Pažymiai turėtų likti, nes jie motyvuoja vaikus daugiau mokytis, bet reikėtų mažinti testų 

kiekį, kuriuose galima pasirinkti tarp jau duotų atsakymų. Tokie testai mokina vaikus 

spėlioti ir kalti, o ne išmokti. Testus galima pakeisti atvirais klausimais, taip mokinių 

išmokimo ir supratimo lygis būtų tinkamai įvertintas. 

 

3. Reikia pažymiais vertinti ne tik žinias, bet ir kompetencijas bei mokinių pastangas, 

iniciatyvas. Turi būti sistema, kuri leidžia vertinti, kaip mokinys geba reikšti savo 

nuomonę, moka dirbti komandoje, imasi iniciatyvos padaryti daugiau nei mokytojas 

užduoda ir pan. 

 

4. Sumažinti egzaminų įtaką brandos atestatui, kuris parodo, ką mokinys išmoko mokykloje. 

Mokiniai galėtų papildomai iš kiekvieno dalyko atlikti vieną projektinę užduotį 

vienuoliktoje klasėje ir kitą – dvyliktoje. Tai sumažintų egzaminų stresą, nes mokiniai 

žinotų, kad dalį jų galutinio įvertinimo sudarys jų originali projektinė užduotis. Reikėtų 

vertinti mokinių kūrybingumą, savarankiškumą, mokėjimą dirbti su kitais, viešą kalbėjimą 

ir dalyko suvokimą.  

 

Pagrindinis tikslas – mažinti stresą ir priklausomybę nuo egzaminų, vertinti ne tik žinias, 

bet ir kitas mokinių kompetencijas. 

 

V. Mokinių emocinė ir socialinė aplinka 

Mokinių psichinė sveikata yra labai svarbi ugdymo proceso sėkmei. Nors daugelis mokyklų turi 

mokyklos psichologą, bet tuo naudojasi tik nedidelė dalis moksleivių. Taip yra todėl, kad jie arba 

nežino apie tokią galimybę, arba psichologas neturi pakankamai laiko, kad išklausytų visus 

norinčius, arba moksleiviams norisi pasitarti įvairesnėmis temomis.  Mes siūlome: 



1. Mokyklose turėti karjeros konsultantą-patarėją, kuris padėtų mokiniams pasirinkti karjeros 

kryptį ateityje ir patartų, kas jiems tiktų pagal jų gebėjimus ir asmenybės tipą. Karjeros 

konsultantu paskirti kvalifikuotą profesionalą, kuris supranta vaikų psichologiją.   

 

2. Mokyklose turėtų būti nustatytas laikas konsultacijoms su psichologu, kurių metu mokiniai 

galėtų pasikalbėti su psichologu apie įvairius sunkumus mokykloje ir už jos ribų, tokiu 

būdu mokiniai labiau atsipalaiduotų, jaustųsi saugesni, tikėtina pagerėtų jų akademiniai 

rezultatai.  

 

3. Mokyklos turėtų apmokyti mokytojus, kad šie galėtų atpažinti patyčias klasėje, mokinį, 

kuris serga depresija ir kenčia nuo socialinio nerimo ir pan. Mokytojai turėtų domėtis kaip 

mokiniams sekasi ir, esant reikalui, pasiūlyti jiems užpildyti formą - pranešimą apie jų 

būseną. Mokyklose turėtų kabėti plakatai su pagalbos linijų numeriais. 

 

4. Į mokymosi procesą įtraukti kursą apie savęs pažinimą, savo stiprybių ir silpnybių 

ieškojimą, nes didelė dalis mokinių nežino, kas jiems labiausiai tinka, ką pasirinkti, ir ką 

jie nori dirbti ateityje.  

 

5. Taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie bendravimą su kitais žmonėmis, darbą komandoje, 

lyderystę, derybinių įgūdžių vystymą. Būtų gerai pateikti rekomenduojamų knygų sąrašą, 

apie viešą kalbėjimą, komunikaciją, savimotyvaciją ir pan. Tai galėtų būti įkvepiančios 

knygos, tokios kaip Dale Carnegie ,,Kaip įgyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“, Allan ir 

Barbara Pease ,,Kūno kalbos vadovas“ ar Thomas Erikson ,,Aplink mane-vien tik idiotai“. 

 

6. Svarbu, kad keistųsi mokytojų požiūris į moksleivius. Santykiai tarp mokytojų ir 

moksleivių turi būti lygiavertiški, abipusiai pagarbūs ir draugiški. Todėl labai svarbu 

ugdyti mokytojus emocinio jautrumo, psichologinės pagalbos ir asmeninio ugdymo 

temomis. Reikėtų mokytojams daugiau žinių apie naujų kartų santykius, bendravimo ir 

saviraiškos ypatumus. Tai leistų mokytojams geriau suprasti mokinius ir padėti jiems 

atsiskleisti bei motyvuotai siekti geresnių mokymosi rezultatų. 

 

Pagrindinis tikslas – kurti emociškai saugią aplinką ir motyvuoti mokinius tikėti savimi bei 

pasitikėti kitais. 

 

VI. Mokinių saviraiška 

Įsitraukimas į popamokines veiklas yra aktyvios bendruomenės požymis. Deja, dauguma 

vyresniųjų klasių moksleivių po pamokų yra linkę skubėti namo ir pasyviai leisti laiką virtualioje 

erdvėje. Mes siūlome skatinti mokinius dalyvauti veikloje po pamokų ar net padaryti ją privaloma. 

Tai padėtų mokiniams išlaikyti balansą tarp mokyklos ir asmeninio gyvenimo. Mes siūlome: 



1. Parengti neformalaus ugdymo programą, kurioje būtų įtrauktos įvairios kūrybinės, 

sportinės, socialinės, pilietinės veiklos ir iniciatyvos, kurios skatintų mokinių aktyvumą, 

ugdytų jų pilietiškumą, plėstų akiratį ir bendraminčių ratą, stiprintų jų fizinę ir psichinę 

sveikatą.  

 

2. Suformuoti Mokinio socialinį portfolio, kuriame būtų numatytą kokias veiklas mokinys 

galėtų pasirinkti asmeninei saviraiškai, kurios ugdytų jų socialines kompetencijas. Toks 

portfolio galėtų būti privalomas stojant į universitetus, kurie imdami pavyzdį iš aukštos 

reputacijos tarptautinių universitetų, galėtų daugiau  dėmesio kreipti ne tik į akademinius 

pasiekimus, bet ir moksleivio socialinį aktyvumą.  

 

3. Keisti socialinių valandų koncepciją į socialinių projektų. Socialinių valandų surinkimas 

dažnai tampa labai formaliu dalyku, svarbu, kad kažkas pasirašytų, kad padarei kažką, kas 

gali būti užskaityta kaip socialinės valandos. Tai turėtų būti iniciatyvos, projektai, 

savanorystės veiklos, kurios turi aiškius rezultatus, kurie galėtų būti pristatyti kaip 

ataskaita, kaip dalis Mokinio socialinio portfolio. 

 

4. Reikėtų labiau skatinti ir ugdyti mokinių pilietinį ir politinį sąmoningumą. Mokiniai galėtų 

daugiau dalyvauti įvairiose veiklos, susijusiose su debatais, pilietinėmis, ekologinėmis 

iniciatyvomis, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip Jungtinių 

Tautų Simuliacijos projektas. Tai taip pat turėtų būti Mokinio socialinio portfolio dalis.  

 

5. Būtina skatinti dalykines ir tarpdalykines neformalias veiklas įgytų žinių gilinimui ir 

praktiniam taikymui. Įvairūs STEAM užsiėmimai, verslumo projektai ugdo kūrybingumą, 

savarankiškumą ir leidžia mokiniams praktiškai patirti kaip veikia jų žinios bei geriau 

pasirengti profesiniams pasirinkimams. Dalyvavimas tokiose užklasinėse veiklose taip pat 

turėtų būti Mokinio socialinio profilio dalis.  

 

Pagrindinis tikslas – ugdyti aktyvias ir atsakingas asmenybes, kurios kurs pažangią ir tvarią 

pilietinę visuomenę. 

Tikimės, kad mūsų pasiūlymuose rasite idėjų, kurias verta įgyvendinti, ir kad jos padės Švietimo 

sistemos tobulinimui bei geresnio, modernesnio ugdymo kūrimui.   

Pagarbiai, 

Erudito licėjaus mokiniai 


