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PROJEKTAS „Besimokančių mokyklų 
tinklai“

2006-2008 m. BMT1 - 42 Lietuvos 
mokyklos.

2010 m. BMT2 – naujos 42 mokyklos.

2011 m. BMT3 – dar 42 mokyklos. 



BMT PROJEKTO MOKYKLOS LIETUVOJE



MAŽI DARBAI KURIA SĖKMĘ!
 2011 m. Klaipėdos 

M.Mažvydo 
progimnazijos komanda 
pakvietė mus dalyvauti 
BMT3 projekte.

 Vienas iš BMT projekto 
tikslų – ugdyti mokytojų 
gebėjimą identifikuoti ir 
spręsti mokyklos 
bendruomenės problemas.

 Mokyklos kolektyvas 
išgrynino problemą –
sukurti gabių mokinių 
skatinimo sistemą.

 Manome, kad rezultatą 
pasiekėme dėka 
sėkmingai išdėstytų ir 
nuosekliai įvykdytų 
mažų žingsnelių.



Akimirkos iš BMT-3 projekto seminarų 
M.Mažvydo progimnazijoje (2011-2012 m.m.)



Mokėmės įvairių metodų





PIRMOJO ŽINGSNIO VYKDYMAS
Pirmame susitikime išgryninta mokyklos 

problema.  
Antrame susitikime metodinėse grupėse 

mokytojai siūlė įvairius problemos 
sprendimo būdus ir priemones. 

Komandos susitikime numatyti problemos 
sprendimo žingsniai.



Išgryninta mokyklos problema



Metodinėse grupėse siūlyti įvairūs 
problemos sprendimo būdai



Projekto BMT-3 komanda sudėliojo
problemos sprendimo žingsnius



Projekto tikslas – sukurti gabių mokinių skatinimo sistemą

Eil
.
Nr
.

Veikla Koks pokytis ir kaip tai prisidės 
prie problemos sprendimo?

Ištekliai Kiekybiniai ir kokybiniai 
veiklos rezultatai

Veiklos 
įgyvendi
-nimo
laikotar-
pis

Atsakin
-gas 
koman-
dos 
narys

1. Susitikimas su mokyklos 
pedagogais „Problemos 
sprendimo žingsniai“

Pirmame susitikime išgryninta 
mokyklos problema.  Antrame 
susitikime metodinėse grupėse 
mokytojai siūlė įvairius problemos 
sprendimo būdus ir priemones. 
Komandos susitikime numatyti 
problemos sprendimo žingsniai.

Popierius, 
lipnūs lapeliai, 
magnetinė 
lenta

Pedagogai susipažins su 
problemos sprendimo 
būdais. Bus paruoštas 
veiklos planas.

Iki 
2012-02-
10

Koman-
da

2. Gabių mokinių 
pasveikinimas internetinėje 
mokyklos svetainėje, 
straipsniai apie juos 
spaudoje, padėkos tėvams 
elektroniniame dienyne

Mokyklos svetainė http://gilija.w3.lt, 
mokyklos elektroninis dienynas, 
dienraštis „Vakarų ekspresas“.

Žmogiškieji ir 
IKT

Tėvai jaus pasididžiavimą 
savo vaikais. Pagerbti 
mokiniai taps siektinu 
pavyzdžiu klasės draugams.

Nuolat Koman-
da

3. Viešas pagerbimas Aktų salėje, pasibaigus mokslo
metams, sukvietus paralelines klases, 
padėkos raštais bus apdovanoti baigę 
pusmetį aukštesniuoju lygiu ir 
mokyklos, miesto bei šalies konkursų, 
olimpiadų prizininkai.

Raštai, laikas, 
žmogiškieji 
ištekliai

Padėkos raštai tėvams ir 
mokiniams.

Nuo 
2012-05-
30

Koman-
da



4. Apdovanojimas ekskursija Pasibaigus mokslo metams 
gabiems mokiniams bus 
padovanota ekskursija į lankytiną 
Lietuvos vietą.

Finansiniai 
ir 
žmogiškieji 
ištekliai

Mokiniai nemokamai 
aplankys žymią Lietuvos 
vietovę.

Esant 
finansi-
nėms 
galimy-
bėms 
nuo 2012 
m. 
pavasari
o 
kiekvie-
nais 
metais

Koman-
da

5. Klasės tradicijų puoselėjimas Kiekvienos klasės vadovas su savo 
klasės mokiniais ir jų tėvais kurs gabių 
mokinių pagerbimo klasėje tradicijas ir 
jų laikysis.

Finansiniai ir 
žmogiškieji

Motyvacijos skatinimas 
klasės bendruomenėje. 
Pasididžiavimo jausmas 
(gabiųjų mokinių). Siektinas 
pavyzdys (kitiems 
mokiniams).

Nuo 2012 
m. kovo 
mėn.

Koman-
da

6. Gabių mokinių stendas I aukšto fojė kiekvienas atėjęs į 
mokyklą galės susipažinti su gabių 
mokinių nuotraukomis ir jų 
pasiekimais.

Finansiniai Pagamintas stendas. 
Nufotografuoti mokiniai. 
Užtikrintas estetinis vaizdas.

Nuo 
2012-2013 
mokslo 
metų

Koman-
da



ANTROJO ŽINGSNIO VYKDYMAS

Gabių mokinių pasveikinimas
internetinėje mokyklos svetainėje.
 Straipsniai apie juos spaudoje.
 Padėkos tėvams elektroniniame

dienyne.









Straipsnis “Reikia mokytis iš visų“ 

Klaipėdos "Gilijos" pradinės mokyklos mokiniai Viltė Nausėdaitė iš 4 B klasės ir Jaredas Budrys iš 3D gerai pažįsta vienas kitą, nes bendrauja 
mokyklos šventėse. Abu sako, kad lengva susirasti draugų, tik nebūk savanaudis, tik turėk gerų norų...



Kokios pamokos jums patinka ir kodėl? 
Viltė: Man tai labai miela eiti į lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, nes mokytoja sako, kad aš gimusi rašyti. Pratybos man nelabai patinka, bet smagiai rašau miniatiūras, sakmes. 
Norėčiau užaugusi būti rašytoja arba lietuvių kalbos mokytoja, nes matematika sunkiai sekasi. Kartais namuose eilėraštuką parašau arba užrašau sesės gražius pasakymus, kurie 
galėtų praversti. Šiaip aš iš klasės daugiausia knygų
skaitau, pasakų nemėgstu, patinka šiuolaikiniai rašytojai. Berniukiškų knygų nelabai mėgstu, ten apie mašinas... Mėgstamiausios rašytojos - Astrida Lindgren ir Patricija Šreiber.
Jaredas: Man labiausiai patinka kūno kultūra, krepšinis, futbolas... Sekasi estafetės, kvadratas. Pasaulio pažinimas - irgi, matematika, lietuvių - per vidurį. Užaugęs gal būsiu mašinų 
gamintoju ar sportininku. Patinka piešti, kas šauna į galvą, iš lego daryti įvairiausias konstrukcijas, ypač erdvėlaivius.
Turite šokių pamokėles. Kaip manai, Jaredai, ar berniukui irgi reikia mokėti šokti? 
Mokomės valso, čia čia čia, kada nors turbūt - ir tango. Turbūt gyvenime pravers, nes ir mama, ir mokytoja sako, kad gražiai šoku. Nebijosiu mergaitę šokiui pakviesti.
Ką daryti, kad susirastum gerų draugų? 
Viltė: Reikia ir pačiam stengtis. Jeigu kas nugriuvo ar iš jo tyčiojasi, reikia padėti, paskolinti, suprasti. Mūsų klasėje yra mergaitė, su kuria beveik niekas nedraugauja, nes ji yra 
nelabai savarankiška, reikia jai padėti šaliką užsirišti, tai jai visada ir padedu.
Jaredas: Aš turiu gal dešimt ar dvidešimt draugų, iš tėvų dar pusės turim draugų ir iš Vokietijos, jie truputį supranta rusiškai, lietuviškai, angliškai. Reikia nebūti savanaudiškam, 
turėti norą susirasti draugų, ir ne tam, kad už tave viską padarytų, saldainių duotų, namų darbus padarytų.
O kaip jums patinka Klaipėdoje gyventi? 
Viltė: Man tai labai šiame mieste patinka gyventi, todėl, kad čia yra jūra, tavo namai,
draugai - viskas. Paplaukioji jūroje, statai smėlio pilis, paišdykauji - na, viską įmanoma daryti. Visi sako, kad Vilnius - sostinė ir pats geriausias miestas, aš tai manau, kad jeigu gimei 
savo mieste, tu vis tiek nenorėtum išvažiuoti, ir tau tavo miestas yra pats geriausias ir pats šauniausias. Šiaip manau, kad visi lietuviai yra to paties kraujo, visi - geri, kur tik 
nuvažiuosi, gerai priims.
Jaredas: Man labiausiai ji ir patinka, na, aišku, Vilnius didesnis, bet ten labai daug žmonių, tai visi kaip ir susigrūdę, o čia yra laisviau, yra jūra, delfinariumas, Jūrų muziejus - viskas. 
Klaipėdiečių švelnesnė kalba, negu žemaičių, čia daugiau švenčių, Jūros šventė, galima išplaukti į jūrą laivais.
Kaip įsivaizduojate savo miestą po šimto metų? 
Viltė: Gal bus dar žalesnės pievos, nebus taip kertami miškai,
žmonės - nuoširdesni, geriau bendraus.
Jaredas: Manau, kad galėtų iš Klaipėdos į Kuršių neriją per marias tiltą nutiesti, padaryti baidarių trąsą. Manyčiau, kad Girulių girioje galėtų būti žemėmis užpiltos duobės. Spėju, vis 
atsiras aukštesnių namų, bet senamiesčio ir valdžia nenorės panaikinti kaip paminklo, ir ramu ten, galima nusipirkti gintaro, rankų darbo gaminių.
Kuo vaikai išmintingesni už suaugusiuosius? 
Viltė: Na, patirties suaugusieji daugiau turi, bet jie gal prarado gyvenimo linksmumą, nes vaikai daugiau juokiasi, o suaugusieji grįžta iš darbo, atsigula į lovą ir žiūri televizorių. 
Neišeina į gryną orą pakvėpuoti arba ko nors tokio paieškoti.
Jaredas: Vaikai domisi mokslo atradimais, turi daugiau fantazijos, pavyzdžiui, ateina į kosmosą be skafandrų, vaikščioja po Mėnulį....
Kaip vaikai gali keisti pasaulį? 
Viltė: Yra mažųjų didvyrių. Kaip tas trejų metų berniukas, pasibeldęs pas kaimynus ir išgelbėjęs tėvus nuo gaisro. Arba tas šešiolikmetis, padaręs dirbtinį kvėpavimą skendusiam 
žmogui.
Jaredas: Aš irgi manau, kad vaikai gali netgi labai pakeisti pasaulį. Gal jie suaugusiems irgi galėtų duoti patarimų, ką statyti arba ko negriauti, nestatyti.
Kokios jūsų svajonės? 
Viltė: Pavyzdžiui, mano svajonė būtų, kad kai užaugsiu, dirbčiau mėgstamą darbą, na, vis tiek tas rašytojo ar mokytojos darbas prasmingi. Kaip tas rašytojas Justinas Marcinkevičius 
buvo įžymus ir labai visų gerbiamas, tai norėčiau užaugusi sekti jo pėdomis, nes aš manau, kad puiku, kad visi žinotų, kad kažką gero Lietuvai padarei, o ne pavogei ką ar tuščiai 
nugyvenai.
Jaredas: Mano svajonė tai išėjus iš namų nebankrutuoti, susirasti gerą darbą, kad nebūtum skurdžiumi ir galėtum kitiems padėti. Na, aišku, su tėvais neišsiskirti, kad tu kokioj
Suomijoj gyventum, o ne Lietuvoj. Na, ir dar svajonė - pratęsti giminę.
Kalbėjosi korespondentė Ivona Žiemytė



Informacija apie klasės mokinių laimėjimus 
TAMO elektroniniame dienyne







TREČIOJO ŽINGSNIO
VYKDYMAS

Viešas pagerbimas



Aktų salėje, pasibaigus mokslo 
metams, sukvietus paralelines 

klases,mokyklos direktoriaus padėkos 
raštais apdovanojami

baigę pusmetį aukštesniuoju lygiu ir 
mokyklos,miesto, šalies bei 

tarptautinių konkursų, olimpiadų 
prizininkai.













Konkursų nugalėtojų darbai ir autorinės 
parodos - mokyklos erdvėse



Gabių mokinių personalinės parodos 
mokyklos erdvėse









KETVIRTOJO ŽINGSNIO
VYKDYMAS

Apdovanojimas 
ekskursija



Pasibaigus mokslo metams, gabiems 
mokiniams dovanojama ekskursija į 
lankytiną Lietuvos vietą.





PENKTOJO ŽINGSNIO
VYKDYMAS

Klasės tradicijų 
puoselėjimas



Kiekvienos klasės vadovas su savo klasės 
mokiniais ir jų tėvais kuria gabių mokinių 
pagerbimo klasėje tradicijas.











ŠEŠTOJO ŽINGSNIO
VYKDYMAS

Stendas
„GILIJOS ŽVAIGŽDUTĖS”



Pirmojo aukšto fojė kiekvienas 
atėjęs į mokyklą gali susipažinti su 
I pusmetį aukštesniuoju lygiu 
baigusių mokinių ir užmokyklinių 
konkursų prizininkų nuotraukomis 
ir jų pasiekimais.



STENDAS



IŠVADOS
 MOKYKLA, DALYVAUDAMA „BESIMOKANČIŲ

MOKYKLŲ TINKLAI“ PROJEKTE, SUKŪRĖ GABIŲ
MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMĄ IR DŽIAUGIAMĖS
APČIUOPIAMAIS REZULTATAIS.

 LINKIU VISIEMS PEDAGOGAMS NEPAMIRŠTI, JOG
ŠALIA MŪSŲ VISADA BUVO, YRA IR BUS
ŽINGEIDŽIŲ, SMALSIŲ, PROTINGŲ MOKINIŲ.
GALBŪT BŪSIMŲ PREZIDENTŲ... STENKIMĖS DĖL
JŲ IR DĖL KITŲ, NES JIE –

 MŪSŲ ATEITIES LIETUVOS KŪRĖJAI!



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Lektorė Edita


