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1. Svarbi kiekvieno vaiko sėkmė. Siekiame, kad mokykloje būtų matomas ir 

vertinamas kiekvieno vaiko individualus pasiekimas. Šių dienų vaikams kritika, pastabos ir 

bausmės nėra tos priemonės, kurios juos motyvuotų siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

Dirbame taip, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę. Tada mokiniai labiau pasitiki 

savimi, su didesniu noru atlieka jiems pateiktas užduotis bei veiklas. Nuorodos į straipsnius: 

https://www.dzukijosmokykla.lt/2021/05/12/mazojo-princo-kelione-zemeje-tesiasi/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lUVrZuAdjKMJ:alytusplius.lt/naujienos/apie-

vaiko-sekme-drasa-klysti-ir-atrasti+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox-b-d 

 

 
 

2. Nuotolinio ugdymo įgyvendinimas naudojant Office 365 platformą TEAMS. 

Dalyvauta seminaruose individualiai, dalinantis patirti, organizuoti  mokymai, kurie suteikė 

pedagogas daug informacijos ir žinių apie TEAMS programos naudojimo galimybes ir pritaikymą 

nuotoliniam ugdymui. Mokytojai puikiai įvaldė TEMS platformos įrankius: komandų (klasių), 

kanalų kūrimą ir valdymą; susitikimų organizavimą ir veiklos parinktis; nuoseklaus kalendoriaus 

sudarymą; fono parametrų pamokoje parinkimą; turinio bendrinimą; dalyvių sąrašo ir aktyvumo 

stebėjimą; užduočių kūrimą ir tikrinimą; interaktyvios lentos panaudojimą; Forms platformoje 

testų ir mokomųjų bloknotų kūrimą, bendrinimą, taisymą; failų kūrimą ir darbų failuose taisymą 

ir komentavimą; papildomų programų pasirinkimą ir instaliavimą. 
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3. Įgyvendinamas kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymas. Mokykloje 

programa įgyvendinama pradiniame ugdyme ir pagrindiniame ugdyme kartu su inžineriniu 

ugdymu bei bendradarbiaujant su APRC. 

Svarbiausios programos dalys: 1–8 klasėje pagrindinis privalomasis dalykas – inžinerija; 

5–8 klasėje integruojami dalykai, kurie gali būti: gamtamokslinio ugdymo sritis (gamtamoksliniai 

tyrimai, biotechnologija, ekokultūra, mechatronika, elektrotechnika ir kt.); informacinių 

technologijų sritis (programavimo pagrindai, robotika ir kt.); meninio ugdymo, technologijų sritys 

(medijų raiška, animacija, interaktyvus dizainas, kompiuterinė grafika ir kt.). Programos turinio 

dalis (iki 25 procentų) 1–8 klasėse integruojama į pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų mokomuosius dalykus. 

Programas mokytojai rengia, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir mokyklos išteklius.  

Siūlomos 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, 

siekdami praplėsti inžinerinę kompetenciją. 

 

 

 
 

 

4. Mokyklai suteikta Erasmus akreditacija suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir 

bendrojo ugdymo srityse. Gerėja mokytojų užsienio kalbų kompetencijos, išbando inovatyvius 

metodus, įvaldo IT, tai palengvina jų darbą ir pagerina mokytojo įvaizdį. Pirmieji mokytojų 

mokymai vyko Ispanijoje. 

......................................... 

 

5. Mokykloje vykdomas ugdymas šeimoje. Šiais metais šeimoje pagal 3 klasės bendrąsias 

ugdymo programas ir nustatytus vaiko pasiekimus buvo ugdoma viena mokinė, kuri sėkmingai 

perkelta į aukštesnę klasę. Mokinė nuolat individualiai ir nuosekliai mokėsi visų dalykų šeimos 



aplinkoje, konsultuojama mokyklos mokytojų. Socialines ir emocines kompetencijas ugdė kartu 

su klase dalyvaudama Socialinio emocinio ugdymo programoje Lions-Quest „Laikas kartu“, 

dalyvavo mokyklos organizuojamose išvykose, edukaciniuose renginiuose. Nuotolinio mokymo 

metu prisijungdavo prie vedamų pamokų. 

 

 

6. Baigiamas mokyklos remontas. Sukurtos naujos jaukios ir inovatyvios erdvės. 

Įrengtos dvi hibridinės klasės, TV erdvė I aukšto fojė, modernūs technologijų kabinetai 

inžineriniam ugdymui, sukurta inovatyvių technologijų konferencijų klasė; atnaujinta biblioteka, 

sporto salė, aktų salė, poilsio erdvės mokiniams, pritaikyti mokyklos koridoriai ir poilsiui ir 

individualiam darbui. 

 

  
 

 



 
 

7. Mokyklos muziejaus veikla. Muziejaus veikla puikiai prisitaikė prie nuotolinio 

ugdymo sąlygų. Papildomas elektroninio muziejaus stendas. Kuriamos  ir naudojamos integruotai 

veiklai vaizdo pamokos. Sukurtos 7-os ,,Kalba muziejus“ laidos: 1 laida ,,Pokalbis su naujais 

mokytojais mūsų mokykloje“, 2 laida ,,Apie A. Gavelį“, 3 laida ,,Šventinė karuselė“, 4 laida 

,,Sausio 13-oji“, 5 laida ,,Išskirtinė pergalė“, 6 laida ,,Mūsų pirmūnai“, 7 laida ,,Orkestrų tradicija“. 

Laidos pateikiamos viešajai sklaidai į mokyklos youtube kanalą, mokyklos socialinius tinklus. 

Panaudota mokyklos muziejaus fondai, buvusių mokinių ir mokytojų asmeninių archyvų 

medžiaga. Laidose dalyvauja dabartiniai ir buvę mūsų mokyklos mokytojai bei mokiniai. 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/channel/UClolA-b74qMsVULiEHpSLRg  
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