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Strateginis tikslas – Mokyti mokinius planuoti savo mokymąsi ir būti atsakingais už savo 

mokymosi rezultatus. 

 

Pirmam strateginiam tikslui pasiekti, parengtoje Mokinių mokymosi gerinimo programoje 

suplanuotų veiklų įgyvendinimo rodikliai: 

I.1.3. Visiems mokytojams suorganizuoti du bendri seminarai, mokymai (per metus) apie 

mokėjimo mokytis m. kompetencijos ugdymą ir šiuolaikinę pamoką. 

Seminaras mokytojams – „Diferencijavimas ir individualizavimas efektyviam mokinių darbui 

pamokoje“ (lektorė dr. Rasa Nedzinskaitė) kovo 24 d. ir balandžio 8 d. 

Seminaras mokytojams – „Savęs pažinimas, komandinis darbas ir motyvacija“ (lektorė Greta 

Jakaitė, psichologė, kognityvinės ir elgesio terapijos praktikė) rugpjūčio 25 d. 

I.1.4. I–II klasių vadovai du kartus per mokslo metus organizuoja susitikimus su mokiniu ir jo 

tėvais dėl mokymosi pažangos. 

Klasių vadovų pokalbiai su I–IV mokiniais ir jų tėvais vykdyti vasario mėn. Kiti – individualiai 

su mokinio šeima pagal poreikį.  

I.2.1. Tikslingai panaudojamos mokinių poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti 

valandos. 

2021 m. kiekvieną savaitę mokiniams organizuotos dalykų konsultacijos. Jas kiekvieną savaitę 

teikė 36 mokytojai (skirta 36 val./sav.) – 1332 konsultacijos per metus. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skyrus lėšas mokinių mokymosi spragoms, 

atsiradusioms dėl nuotolinio mokymosi, šalinti, papildomai balandžio – liepos mėn. (II ir IV kl. 

mokiniams), spalio – gruodžio mėn. (I–IV kl. mokiniams) suorganizuotos 898 konsultacijos.  

Vienas mokinys mokomas namuose.  

I.2.2. Kiekvienais mokslo metais organizuojamos dalykų modulių, neformaliojo švietimo 

programų, tikslingai papildančių formaliojo ugdymo programas, mugės karjeros dienos / savaitės. 

Apklausa „Neformalaus švietimo veiklų poreikis gimnazijoje“ organizuota gegužės 5–10 

dienomis. Apklausoje dalyvavo ir būsimi gimnazijos mokiniai, 8–toje klasėje Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinėje mokykloje ir Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje besimokantys mokiniai. 

Pagal mokinių poreikį, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje pradėtos įgyvendinti trys naujos 

programos: Programavimo pradmenys (I–II kl.), HIIT treniruotės (III–IV kl.), E. Sportas mokykloje 

(III–IV kl.). Iš viso įgyvendinamos 18 neformaliojo ugdymo programų. Karjeros diena organizuota 

nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 24 d. Mokiniai dalyvavo 39-iose susitikimuose, paskaitose, kurias 

skaitė įvairių aukštųjų, profesinių mokyklų atstovai. 

I.2.3. Kiekvieną pusmetį I–II kl. mokiniams skiriama viena dalyko pamoka mokinių mokymosi 

pažangai aptarti. 

Mokytojų ir mokinių pokalbiai organizuoti vasario mėnesį. 

I.2.1.1. Kiekvienais mokslo metais organizuojamas Metodikos taryba renginys I–IV kl. 

mokiniams – Pažangos diena. 

Pažangos dienos renginys įvyko 2021 m. vasario 11 d. 

I.2.1.4. Atnaujintas socialinių valandų sąrašas I–II kl. mokiniams ir sudarytas rekomenduojamų 

savanorystės darbų sąrašas III–IV kl. mokiniams. 

          Socialinei–pilietinei veiklai I ir II klasėse per mokslo metus skiriama po 10 val., siejant jas su 

socialinio ugdymo pamokomis (istorija, geografija, pilietiniu ugdymu) ir su neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis, III klasėse – 5 val. per mokslo metus (nauja nuostata, įteisinta 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pagrindinio (antros dalies) ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane.  

I.2.1.5. Įgyvendintos gimnazijos tradicijos, puoselėjančios mokinių kūrybiškumą ir socialinį 

atsakingumą, įkurta edukacinė erdvė – lauko klasė 2021–2023 m. 



Gimnazijos tradicijos puoselėtos ir įgyvendintos beveik visos (13), išskyrus tradicijas (2), kurių 

įgyvendinimą ribojo karantino ar ekstremalios situacijos nustatytos sąlygos. Lauko klasę planuojama 

įrengti 2022 m. 

I.3.1. Teikiama savalaikė pedagoginė (ugdymo 2021 m. Klasių vadovai, diferencijavimas ir 

personalizavimas pamokose), psichologinė (mokinių adaptacijos gimnazijoje Socialinė tyrimai ir 

tikslinės paskaitos, konsultacijos pedagogė, mokiniams) ir socialinė pagalba mokiniui, parengtas 

pagalbos teikimo algoritmas. 

Pagalba teikiama  mokiniui pagal parengtą, vaiko gerovės komisijoje patvirtintą ir viešinamą 

gimnazijoje, mokomuosiuose kabinetuose Mokinių mokymosi problemų identifikavimo ir pagalbos 

suteikimo algoritmą.  

 

Antram strateginiam tikslui pasiekti, parengtoje Bendradarbiavimo kultūros puoselėjimo 

programoje suplanuotų veiklų įgyvendinimo rodikliai pasiekti: 

II.1.3. Vykdomas bendras mokymasis šiuolaikinės pamokos, nuotolinio mokymo, 

bendradarbiavimo ir kitomis temomis (kursai, seminarai, paskaitos mokytojams, mokiniams ir jų 

tėvams). 

Skaityti aukščiau, I.1.3. įgyvendinto rodiklio duomenis. Mokytojų metodikos grupių 

posėdžiuose dalintasi patirtimi, žiniomis.  

II.2.2. Organizuojamos gimnazijos bendruomenės narių edukacinės išvykos. 

Gimnazijos mokytojų ir kitų darbuotojų, dirbančios savanorės iš Peterburgo pažintinė–

metodinė išvyka į Nemuno Deltos regioninį parką įvyko birželio mėn. 29 d. 

Gimnazijos mokytojų pažintinė ekskursija į Gelgaudiškio dvarą (su edukacine programa) įvyko 

Tarptautinę mokytojų dieną, spalio 5 d. 

II.3.1. Klasių vadovų suburti mokinių kolektyvai, vykdo veiklas, vadovaudamiesi gimnazijos 

tradicijomis, vertybėmis. 

Veiklos įgyvendinamos pagal klasių vadovų parengtus veiklos planus. 

II.3.2 Dauguma (ne mažiau 75,0 proc.) pradėjusių 2021 m. lankyti gimnaziją mokinių gerai 

jaučiasi klasėje, mokykloje, pozityviai vertina adaptacijos sistemą. 

2021 m. spalio mėn. 25 d. gimnazijos psichologės atliktoje I kl. mokinių apklausoje (dalyvavo 

92,25 proc. mokinių) konstatuota: klasėje mokinių santykiai yra šilti, draugiški – 75,0 proc. 

respondentų, dalykiški – 24,0 proc.; teiginiui „gimnazijoje saugu“, pritarė 93,0 proc. atsakiusių 

mokinių; 97,0 proc. mokinių teigė, kad „yra patenkinti, kad mokosi Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijoje“. Rugsėjo mėn. tikslingai organizavus adaptacijai skirtas veiklas (dėl mokyklos 

pakeitimo, dėl  grįžimo į mokyklą po ilgo mokymosi namuose nuotoliniu mokymosi organizavimo 

būdu, jų suorganizuota daugiau kaip 80), spalio pabaigoje 74,0 proc. I kl. mokinių teigė, kad yra 

pripratę gimnazijoje.  

II.3.5. Mokinių savivaldos institucijos – aktyvios gimnazijos veiklų puoselėtojos. 

Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoti ir priimti nutarimai šių 

savivaldos institucijų kompetencijų apimtyje. Mokinių parlamento posėdžiai organizuojami 

kiekvieną savaitę ir jo veikla yra matoma gimnazijoje.  

 

  

 


