VILNIAUS GABIJOS GIMNA ZIJ A
(Svietirno jstaigos pavad in imas)

VILIJA KLIMAVICTNNN
(Svietirno jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 METU VEIKLOS ATASKAITA
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I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO
IGYVENDINIMAS
Vilniaus Gabijos girnnazijos strateginio plano ir rnetinio veiklos
plano prioritetai
paZangos stiprinirnas;
::H'::illiiig:_:
figimnazijos
grjstos
vadybos stiprirr
imas.

-

mokiniq

saviraiskus gyvenirnas; lyael,ystes ir duomenimis

lgyvendinant strateginio plano tiksl4 ,,UZtikrinti kiekvieno mokinio ir gimnazijo s paLangq
illkilJ.aukstos kokybes i5silavinim4" 2018 metq veiklos plane buvo rrumat ytos24 priemonds, orientuotos
i individual ios mokirriL;
trokinirr paZangos
naTqnonc stebesenos
crehAca,"^. efektyvinirn4
:.- y- :-r:
-+tr,+.,.,:..:.-^ ir
svietirno pagalbos teikimq siekianr asmenybds

l;lilJ'o"""os

Nacionaliniq rlokiniq pasiekirnq patikrinirlq rezulratai parode,
kad 2 klasiq bendri rezultatai
yra2,33 proc' aukitesni negu Salies; 4 klasiq 17,01 proc.
aukstesni
negu
Salies;
6 klasiq - 19,0g proc.
aLrk5tesni negu Salies; B klasiq
-20,26 proc. aukStesni nesu Salies.
mo rezultatai taip pat atitinka strateginiame plane
Itatai yra 0,7 balo aukStesni negu Salies rezultalai;
es vidurkis.
tq egzarninq jverlininrq vidurkis yra 65,59 balo, kuris
, | 7) VBE islaikyrno vidurkj ir atitinkarnai t4,g9 balo

5

iurtukus.

Vilniaus Gabijos girlnazijos abituriente vienintele respLrblikoje is
5 brandos egzaminq gavo

5

o ir

respublikos rnastu. Vilniaus Cabiios
V-105,,Del mokiniq apdovanojimo CRgt
BI padekos; uZ kolektyvinius akademinius,
ovanoti 83 mokiniai; 3l mokiniui iteiktos GABI

;

inius pasiekimus miesto ir respublii<os mastu; 2B
- uZ iniciatyvas.
tiprinti saviraiskq dalyvavirn4 gimnazijoje siekiant
buvo ltLlmatyta l8 priemoniq: siekiant kiekvieno
Lrs socialiniq kompetencijq ugdym4, rnikroklimato
txetus. 4 rnokiniarns

VilniaLrs Cabijos gimnaziia,20l8 nretais pirrn4 kart4 Lietuvoje
zurnalo,,Reitingai,,atlikto
tarp rnokvklq,.sukLrriandiq aLrksdiausiq pridetins vefte: ne tik garantuoja
:1,i'J:,:':?:lil_l]::,:^1:
1l li.l3
aLrkstais akadenriniais rodikliais
issiskiriandi4 aplink4,.bet ir Lrztikrir.ru g"iq atrnosfe14, puikius tarpusavio
santykius ir padeda kiekvienanr vaikLri pasiekti asrneninio nrokymosi
,.k,.,.,q.

mokykloje niekas nesij uoke, nesiSaipe.
Devyneritts metus sdkmingai veikia Cabiq rnokiniq klubas, kuris vien4
kart4 per metus
sukviedia Vilrriaus miesto nrokyklq rnoksleivius j konkLirsq,,sostines
iSrnindius,,(201g m. dalyvavo 23
visLrs mokslo rnetus statomas miLrziktas, kuris keliskarr pristaromas ne tik
Ylll:y::l"ltklq.rnokin,iai.).
lnokiniarns'
bet ir tdvarns bei vietos bendruonrenei. 20 | B nretais ginrnazijoje
sekrningai veike 4 mokomosi

L

mokiniq bendroves (MMB), viena .iq dalyvavo kaledineje MMB mugeje Lietuvos Respublikos

Vyriausybeje. Taip pat sekrningaigimnazijoje jgyvendinti kiti rneniniai, sportiniai, prevenciniai,
socialiniai
renginiai, integruotos pamokos, panrokos uZ nrokyklos sienq.
Buvo pateiktos B paraiSkos finansuoti projektus. 6 projektams gautas finansavimas, iS jq 3
jgyvendinti (tarptautinis proJektas ,,Valstybes 5irntrnedio atspindZiai Lietwos
istorijoje ir kultiir:oje,,
parengtas ir jgyvendintas su Maskvos Jurgio BaltruSaidio etninds kulturos bendrojo
lavlnimo mokykla;
organizuota Vaikq vasaros poilsio stovykla,,PaZink Lietuv4 keliaudamas" (savivaidybes Vaikq uururo,
poilsio programos leSornis); Lietuvos ir Lenkijos jaurrirno mainq fondo leSornis jgyvendintas projektas

,'Dviejq valstybiq Sirntmedio dialogas: asmenybes, paveldas, istoriia',). i'projektai tg;tiniai
(bendradarbiaujant su partneriais i5 Vokietijos. Kroatijos

ir lsparrijos buvo parengtas drasrnus+ Bendrojo
ugdymo strategines partnerystds projektas,,SlFEC" "Schooi is fit through ELriope Cerrter,,(projektas
startavo 2018 rnetq rugsejo pradlioie ir tgsis iki 2020 rnetq rLrgpjldio pabaigos);

lgyvendinanr'pr;jektE
,,DinamiSkai tobulejandios rnokyklos inkliuzinis rnodelis" bendradarbiurju,'ru'"r, Raseiniq ,.ulono
nrokylilomis; stafiavo projektas ,,Problemorientiefier SOFT CLIL Ansatz fir nicht englisctren t'S
Unterricht").2018 nr. buvo tgsianra nrainq programa su Danijos Herningo ginnazija.
Mokiniq apklausos (IQES apklausa 2018) duornenys rodo, kad 86 proc, mokiniq teigia, kad
skatinami bendradarbiauti, padeti vieni kitiern s, ir J2 proc. pritaria, kad mokykloje organizuojama socialine
ir visuomenine veikla yra idorni ir prasminga (tevq, pritarusiq Siam teiginiui, st<aie iui 79 pioc.). 90 proc.
mokiniq, apklausos duomenimis, jvairiomis formomis dalyvauja saviraiSkiame mokyklos gyvenime. '
lgyvendinat strateginio plano tiksl4,,Duornenq grjsta vadyba uZtikrinti bendruomenes
lyderystg ir profesini meistri5kurnq" 2018 rnetq veiklos plane br,rvo numatyta l2 priemoniq, susijusiq su
ugdyrno kokybes analizds ir stebdsenos tobulinirno galimybenris ir asrneninio piofesinio meistiiskumo
t

siekiu.

Pedagoginiai darbuotojai siekia mokymo ir rnokyrnosi kokybes. Daugiau nei 90 proc. teigia,
pagalbos mokiniui specialistai atkakliai siekia gerinti savo
rnokym4si, talko

kad rnokytojai ir

mokinius rrotyvuojandias rnokytis strategijas, sau kelia arnbicirrgLrs tikslus 'r.rokiniq
del rnokiniq-mokymosi.
Verlirrdarni kolegas 72 proc, rnokytojq teigia, kad visi darbuotojai kelia arnbicingus tikslus kiekvienam
rnokiniui.

II SKYRIUS METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
. l'agrrndiniai pra€iusiu m

Metq
uZduotys

(toliau

-

uZduotys)

L l. UZtikrinti
efektyviq ir
kokybi5k4

gimnazijos
veikl4.

veikfos rezultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai
(kuriais
Siektini
vadovau.iantis
Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai
rezultatai
vertinama, ar
nustatytos
uZduotys
jvykdytos)
Mokyklos
Remiantis nrokyklos Direktoriaus jsakyrnu sudarytos strateginio 201 Bbendruomends
veiklos jsivertinirno 2022 netans (2017 m. rugpjCIdio 24 d. jsakymas
motyvavimas ir iSvadomis, tyrirnq Nr. V-9712) bei Metirrio veiklos (2017 m.
jtraukirnas j duomenimis
rugsejo I d. jsakymas V-103) plano rengimo
parengti
2018-2022
ir darbo grupes. Remiantis gimnazijos veiklos
strateginio plano patvirtinti
jsivertinimo iSvadornis bei rekomendacijomis,
bei 201 8 rn. girnnazij os
parengtas ir gautas Vilniaus miesto savivaldybes
metirrio veiklos strateginis ir veiklos adm i n istraci jos 5v ieti mo ir ku lt[ ros depaftamento
planai iki vasario I pritarinas strateginiam planui (2018 rn. geguZes
plano rerrgimq.
d,
07d. jsakymo Nr. A l5-9921) bei Vilniaus Gabijos
gimnaziios direktoriaus 201 8 m. sausio 2 d.

jsakymu Nr.

V-01/l patvirtintas metinis veiklos
planas. Gimnazijoje susitarta del vertybiq
rengiant strategini plan4 (95 proc. respondentq,

rnokytojq anketos duornenimis, sutinka,

kad

mokyklos darbuotojai yra jsipareigojg mokyklos
vertybems ir tiki jos ateitimi). Dokumentai
v ieS i narn i gi rnnazijos svetaineje:
h11p;/-ffi.brjos-,ltlD2_0_18/D-qkume_nta

jls"-trctceintspl

ana-r20_t E.pdf
http://eab i ios. ltlD20 I 8/DokLrrnentai/Vei
rlag*20I 8_,p_df

Vykdorna

stebesena, kaip
jgyvendinamas

veiklos planas.

20l8 rn. girnnazijos

klos ola

Vilrriaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 201 B

veiklos planas m. geguZes 29 d. jsakymu sudaryta darbo grupe
jgyvend intas 95
,,Ddl strateginio plano stebesenos grupes
proc.

sudarymo". Ne rediau kaip kart4 per menesj vyko

dalinis veiklos plano priernoniq aptarimas su
rrokytojais, priirnti nutarimai ir prie jq griltakaftq
per menesj. Savivaldos institucijq, kitq kokybes
tobulinimo komandq pasitarimuose daZniausiai
arral izuoj arnas mok i u i q mokymas i s, lankomumas,

elgesys, priimami susitarimai, sprendimai, kuriq

dauguma seknringai

jgyvendinami,

Vadovaujantis gimnazijos veiklos , kokybes
jsiverlinirno ataskaita, 96 proc. respondentq
jaudia atsakornybg u2 rnokyklos veiklos

rezultatus. 201 8 rn. girnnazijos veiklos planas

L2. Uzrikrinti
kiekvieno
rnokinio
ind ividualios
pazangos

stebejim4 ir
augim4
siekiant
personal izuot

Orgarrizuoti
mokymus

ll

jgyvendirrtas 96,20 proc.

ketvirlj

organ izuoti

mokytojams,

mokymai.

Svietimo
pagalbos
specialistams
ind iv idualios

naliau kaip 90 proc.

paZangos tema.

oir
savivaldaus

rnokymo(si).

mokytojq
Svietirno

Ne

ir

pagalbos

Dalytasi patirtirni stebint ir vertinant mokinio
asmening paLangq ir pasiekimus metodinese
grupdse, klasiq vadovq metodindse, Vaiko
geroves komisijos posedZiuose, Organizuoti
rnokymai mokytojarns temomis:,,Efektyvios
rnokytojq bendradarbiavimo formos siekiant
rnokiniq asmeninds [gties" (2018-02-21);

rnokiniui specialistq
patobulino rnokiniq ,,Asrnenybds brandos, socialines raidos ir rnokin iq
paZinimo, jtl pasiekinrLl individualios paZangos vertinimas"
paZangos
(2018-03-21), dalintasi patirtimi su Prienq raj.
pripaZin irno,
ISlauZo pagrindine mokykla; ,,Mokinio
vertinimo
individLralios paZangos skatinimas, stebesena ir
kompetencijas.
analize" (201 B- l0- | 6).; tdvams - ,,Tdvq vaidmuo

nrokynrosi procese.

Kaip padeti vaikams

mokytis?" (2018-03-22), ,,Kokia tevq jtaka savo
vaiko sekmei ir paZangai?* (2018-12-12).
92,59 proc. rnokytojq ir Svietirno pagalbos
mokiniLri specialistq patobulino mokiniq
paZin imo, j q paZangos pripaZinimo, vertinimo
kornpetencijas.

Sukurti
lnd ividualios

mokinio
paZangos
veftin inro

rnetodik4,

orientuot4
bendruiu

Sukurta

ir SLrkurla mokin io paZangos matavimo sistema
orientuota j bendrqjq kompetencijq ugdym4,
nariai supaZindinti numatyti rnokinio asmeninds paZangos matavimo
su
asmen inds jrankiai - mokiniai jsiverlina naudodami TAMO
paZangos matavinro sistemoje jkelta anketa, taip pat numatytos kitos
sistema iki 2018-09. pri emorres paLangai stebet i
|{pllgabtia!. ltlD20 | 9/Dokumentai/priedai:i s i ve
rti ni masYo202 0 I 8 09. d ocx
bendruomends

:

kornpetencij
ugoyrx4.

Su Vilniaus Gabijos

gimnazijos mokiniq
individualios paZangos stebejimo, fiksavimo,

q

analizavimo apraSu, patvirtintu

d

irektoriaus 20

|

B

m. birZelio 27 d. jsakymu Nr. V- I 09, supaZindinti

visi

bendruomenes nariai, apra5as pavieSintas

gi mnazijos svetaineje.
[!tp_;/-lgabtjor,lIl_D,201_,91_D-okum"_etta_il.r_!d1-v_i"d_uali_qr
g o'' Jte b e_i i rn-o*"a"p 1p"S-A$, pd f
Asmenine paZangos matavimo sistema ne tik
sukurta, bet jau ir funkcionali. Visi mokiniai
pasirenge Asnreninio tobLrlejimo plan4, nusimate
I pusmeiio rlokymosi tikslus, IeES apklausos
20l8 duomerrys rodo, kadlg proc. tevq teigia, kad

* p azan

9

yra jtraukiami j vaiko mokymosi sekmiq
aptarimus mokykloje (3 proc. daugiau nei 201 7 m.
apkf ausos duomenimis),79 proc. mokiniq nurodd,

jog jgyvendina

nusimatytus Zingsnius paZangai

pasiekti.

1.3. Tobulinti

SLrdaryti darbo

mokyklos

grupg

veiklos
kokybes

girnnazijos
veiklos kokybes
jsivertinirno
rnodelio ir
tvarkos apra5ui

jsiveninim4
Siekiant

jrodyrnais
grjstq
sprerrd imq

parengti.

priemimo.

Sudaryta darbo Mokyklos veiklos kokybes jsiverlinim4 atliko
grupd, I ketvirtj darbo grupd, sudaryta Vilniaus Gabijos
parengtas
girnnazijos direktoriaus 2017 m. rugsejo I I d.
gimnazij os veiklos jsakymu Nr. V- | 04. Parengti ir patvirtinti:
gimnazijos veiklos kokybes jsivertinimo modelis

kokybes

isivertinimo rnodelis ir veiklos kokybes jsivertinimo tvarkos apra5as
ir tvarkos apra5as (Vilrriaus Gabiios girnnazijos direktoriaus 20lB
bei
pristatytas rn. kovo l4 d. jsakyrnas Nr. V-67). Dokumentai
bendruornenei,
pristatyti bendruorrrenei ir vie5inami gimnazijos
vieSinama

svetai nej e:

girnnazijos
svetaineje.

trttp1//_w-ww,gab_rjps,ltlD-20!8/Iqivertinima_sl7_nis

9[elis.pdf
It_ttp;//ww_w-,gab1 j9s-,J1lD"20l81lsi--v--e-ft i.n!ma9/6*ap1
asa

Parengti ir
Parengta ataskaita ir
pristatyti veiklos pristatyta visais
kokybes
jsivertin irno

Metodinese grupese aptartas Vilniaus Cabijos
gi m rrazij os ve i k I os kokybes ataskaitos 20 | 7
-20 | 8

n'r. rn. projektas. Su galutine veiklos ataskaita,
parengtom i s rekomendacijos vei klos tobu I i n i m u i

lygrnen irn is.

ataskait4,

2. ULduotys, neivykdytos

ar ivvkdvtos i5 dalies d6l numafytu riziku (iei tokiu buvo

UZduotys

PrieZastvs. rizikos

2.1

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos
ldoma. iei buvo atlikta

qom

SVAT

sta

ir nustatytos, bet ivykdytos

veiklos rezultatanrs

UZduotys / veiklos
3.1. Vilniaus Gabijos gimnazija ivardinta kaip viena
i5 mokyklq didZiausi4 prideting vertg sukurianti
Lietuvos mokykla (II vieta) pagal Siuos rodiklius:

Poveikis Svietimo jstaigos veiklai
Sis ivertinimas rodo, jog gimnazija
tinkamai tobulina procesQ, planuoja
veikf as, darandias itakq mokiniu

mokiniq savijauta, mokyklos

mikroklimatas,
patydiq lygmuo, patirta asmenind sekme, 4, 6, 8
klasiq standarlizuotq testq rezultalai (Zurnalas
,,Reitingai", 2018 rn, gruodis Nr. 2).
3.2, Finansavimui gauti buvo teiktos 8 paraiSkos.
Finansavimas gautas 6 projektams igyvendinti.

3.3. Sekmingai igyvendinta etatinio mokytojq
darbo uZmokesdio sistema.

Pako
uotos
UZduotys

rael

asmenybes lgdiai, suderinti gimnazijos
tikslai, vertybes ir igyvendinimo budai.
fvertinimas atliepia gimnazijos vrzijy,
misij4, vertybes :
http ;//eabii os,ltlWP/?paee id:83
Mokytojq lyderystes raiSka gimnazijoje
susijusi su veiklumo ir dalyvavimo
skatinimu.
Mokyklos bendruomene palankiai
prieme etatinio apmokejimo ivedim4.
88 proc. mokytojq turi piln4 etat4.

veikl os uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezu Itata
Siektini rezultalai Rezultatu vertini mo rodikliai Pasiekti rezulratai
(kuriais vadovauj antis
ir jq rodikliai
vefiinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

4l
A'
a.L.

III SKYRIUS PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBTJLINIMAS
Pasiekt
AS

rezu Itat

kdant
n uZduotis
ts tstvernnrmas
isivertini
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
5,

lanselis

L UZduotys jvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus veftinimo rodikliLrs

Labai gerai

5.2.ULduolys i5 esmes jvykdytos pagal sutarlus vertinirno rodiklius

n

GeraiE

5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sLrtartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutaftus veftinimo rodiklius

Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

n

6. Kom
os. kurias nordt tobulinti
6.1, Gimnazijos parlnerystes ir bendradarbiavimo. Gebeti dalytis patirtimi, parlneriSkai dirbti su
kitomis istaigomis Bendradarbiauti su tevais (globejais, rlpintojais), vietos bendruomene ir
kitais suinteresuotais partneriais. UZtikrinti, kad mokiniq mokymasis bDtq siejamas su vietos
bendruomenes) kultIra.
6.2. Strateginio m4stymo ir pokydiq valdymo. Gebeti sistemi5kai analizuoli ir objektyviai
vertinti situacijq bei priimti sprendimus. Analizuoti informacij4 apie istaigos veikl4, priimti ir
dinti veiklos tobulinimo sprendimus. Kurli veiksminqa informavimo sistema istaisoie.

Direktore
(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

Vilija
(para

Klimavidiene

(vardas ir

pavarde)

IV SKYRIUS VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

2019-01-18
(data)

au ,//.

m

: - ----

7z-oblfu

w/

/r*rn- 5Q,7*)?

"

(vardas ir pavarde)
(mokykloje/mokyklos t
(data) jgaliotas asmuo, Svietirno pagalbos jstaigoje -- savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuoto.j q atstovav i rrq j gyvend inanti s asm uo)

ssir siulymai:
.

ltr4l

-/O

i

d0/0-a -46
(vardas ir pavarde)
(Svietimo jstaigos savininko teises ir
(paraSas)
(data) pareigas jgyvendinandios institucijos (dal in inkq susirinki mo) jgal ioto asmens pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos fvertinimas

&.6a2'

{lf

','.

IV SKYRIUS KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS. REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduofys
nustatomos ne maZiau kai

ir ne dausiau kain 5 uZduot
Siektini rezultatai

UZduotys

fgyvendinti mokinio
individualios paZangos
vertinimo sistem4 gimnazij
9. 1.

oj e.

{vairiais lygiais susitarta
del individualios
paZangos matavimo
metodikos ir vertinimo
irankiq.

Mokiniai geba
pasimatuoti individuali4
palangq pagal aiSkius
isivertinimo kriteri j us.
Mokirrian-rs teikiama
mokymosi pagalba

atsiZvelgiant i padaryt4
paLang4 ir gebejimus.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vefiinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
Mokinio individualios paZangos
matavimo irankiai pamokose
aptarti pagal dalyko specifik4
visose metodinese grupese.

Ne maZiau kaip 70 proc. stebetq
pamokq mokiniai matuoja
individualiq paLangq pagal
aiSkius isivertinimo kriterij us.
80 proc, mokiniq pripaZista, kad

mokytojai padeda paLinti
gabumus ir pomegius (3 proc.
daugiau nei 201 8), ir 50 proc. (7
proc. daugiau nei 2018 m.)
'pripaLista, kad per pamokas turi

galimybg pasirinkti ivairaus
sunkumo uZduotis.

VBE ir PUPP rezultatai
aukStesni nei Salies vidurkis.

Teikiama mokytojq bei
pagalbos specialistq
oasalba mokiniams.

Visiems mokiniams, jei gautas

tevq sutikimas,

teikiama

turintiems specialiqj q
ugdymosi poreikiq, pagal
VPPT iSvadas.

pagalbos mokiniui specialistq
pagalba pagal VPPT i5vadas,
100 proc. mokytojq
pasiraSytinai supaZindinti su
VPPT rekomendacijomis del
ugdymo programos pritaikymo.
100 pioc. stebetose pamokose

fiksuotas
pritaikymas

programos
mokiniams
turintiems specialiqj q ugdymosi
poreikiq.
90 proc. mokiniq,' turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq,
pasiekia patenkinam4 lygmeni
9.2. Stiprinti bendruomenes
partneriSk4, kUrybiSk4 ugdym4si
siekiant pozityvaus mokyklos
mikroklimato,

Vykdoma
orientuota
emociniq

veikla,
socialiniq
i
kompetencijq

ugdym4.

Paremtos iniciatyvos

1r

sudarytos

galimybes,
itraukiandios mokiniq
Seimas ir
vietos
bendruomeng, aktyviai

ir auk5tesni,
Gimnazija vykdo ne maZtau
kaip 2 nuoseklaus socialinio
emocinio ugdymo programas.
85 proc. mokiniq pripaZista, kad
per du paskutinius menesius
nesijuoke, nesi5aipe, ir 75 proc.
teigia, kad iS jo mokykloje
niekas nesijuoke, nesiSaipe.

Inicijuotos ne maZiau kaip

ivairios skirtingo

mokiniq

5

amZiaus

bendradarbiavimo

formas igyvendinant formalqji
neformalqji ugdym4 ir padedant

dalyvauti rengiant ir vienas kitam.
3
igyvendinant projektq Organizuoti ne maLiau
mokiniq
programas, puoselejant

gimnazijos

tradicijas,

organizuoj ant rengini us.

renginiai, itraukiantys
Seimas ir vietos bendruomeng.
Organizuoti ne maZiau kaip 5
renginiai Buvg mokiniai
esamiems.

86 proc. mokiniq teigia, kad

skatinami bendradarbiauti,
padeti vieni kitiems, ir 75 proc.
pritaria, kad mokykloje

organizuojama socialine ir
visuomenine veikla vra idomi ir
prasminga.
9.3. Pletoti mokymosi be sienq
formas : mokymasis virtualioj e
aplinkoje, mokymasis uZ klases

ribq, mokymasis uZ mokyklos
ribu.

Sudarytos s4lygos
mokykloje plesti ugdymo
galimybes naudojant
virtualias aplinkas.

Ugdymosi aplinkq
ivairov6, dalyvavimas

Parengta

ir

igyvendinama
Molqtmosi be sien4 koncepcija.
fsigytos bent dvi interaktyvios
lentos, idiegtas bevielis Wi-Fi
tinklas visose gimnazijos
patalpose.
Organizuotos ne maZiau kaip 3
edukacines pamokos

mokyklq ir

kiekvienai klasei uZ klases /

tarptautiniuose
projektuose. padeda

mokyklos ribq.
f gyvendintq projektq skaidius :
finansuojamq ne rnokyklos
le5omis - ne maLiau kaip 3;
mokyklos ribose - ne maZiau
kai 5.

ivairiapusiSkiau ir
patraukliau mokytis,
palaiko mokym4si
bendraujant ir
bendradarbiauiant,
10.

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb€s, kurios gali tur6ti
ildomasuderinussusvietimoisiaieosvadovu)

I Q^,I_,^ZmqgiSkqj

vedeja

q i5tekt iq sroka.

tu

(5vietimo jstaigos savininko teises ir
(paraSas)
(vardas ir pavarde)
(data) pare gas ! gy vend i nani ios i nst ituc ij os (da I in inkq susi rink imo) jgal ioto asmens pare
igos)
i
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