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KARTU Į SĖKMĘ  
ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA  

Pokyčio tikslinė grupė 

 Gimnazijos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. 

Projekto tikslas/-ai: 

 Sėkmingesnis  mokymo ir mokymosi procesas gimnazijoje, pagerinant mokyklos bendruomenės 

tarpusavio santykius, įtraukiant į gimnazijos veiklą kuo daugiau mokinių tėvų. 

Pagrindinės projekto veiklos 

Projekto pradžioje suorganizuota bendruomenės  diskusija „Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių realybė ir 

siekiamybė“. Mokytojai buvo supažindinti su projektu „Kartu į sėkmę“. Diskutavo ir išsakė nuomonę apie  

bendruomenės tarpusavio santykių realybę ir siekiamybes. Sukūrė gimnazijos ir tėvų bendravimo pokyčių planą. 

Ieškant būdų, kaip tėvus aktyviau įtraukti į gimnazijos bendruomenę, buvo suorganizuotas susitikimas su tėvų aktyvu. 

Susitikimo metu buvo pasiūlytos veiklos, kurios paskatins tėvus aktyviau įsitraukti į gimnazijoje organizuojamus 

renginius, pakeis bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, požiūrį į mokyklą.  

 Suorganizuotos 4 bendruomenės diskusijos su mokytojais, mokiniais ir mokinių tėvais bei rajono gimnazijomis, 

kuriose dalyvavo visi gimnazijos mokytojai, 50 tėvų ir 60 mokinių; susitarta  dėl to, ką turėtų daryti mokykla, 

mokytojai ir tėvai, kad gimnazija būtų patrauklesnė mokiniams, didėtų mokinių  įsitraukimas į ugdymo procesą. 

 Suorganizuoti 2 gimnazijos bendruomenės turnyrai (6 turai)  „Klasių mūšis“, kuriuose dalyvavo I-III klasių 

komandos. Komandą sudarė 7 asmenys: 3 tėveliai, 3 mokiniai ir klasės auklėtojas. Iš viso dalyvavo 170 

gimnazijos bendruomenės narių. Turnyro tikslas – skatinti mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, linksmai ir intelektualiai leisti laisvalaikį 

 

 

 Įvyko 3 projekto mokymai mokytojams apie mokymąsi bendradarbiaujant, aktyviųjų mokymo metodų taikymą, 

kuriuose sudalyvavo visi gimnazijos mokytojai. Vieni mokymai suorganizuoti mokinių tėvams. 

 Kiekvienas gimnazijos dalyko mokytojas vedė atviras ir integruotas pamokas, dalijosi gerąja patirtimi su 

kolegomis. Visi mokytojai vedė pamokas kitose erdvėse. 
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 Suorganizuoti netradiciniai susitikimai su mokinių tėvais. Vyko I klasių gimnazistų, jų tėvelių ir mokytojų popietė 

„Susipažįstu. Domiuosi. Dalyvauju.“ Jos metu suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės  „Matematikos pasaulyje”, 

„Mano mokykla“, „Sėkmės priežastis - pasitikėjimas“ , „Eksperimentų pasaulyje“ bei susitikimas su klasių 

auklėtojais jų kabinetuose. 

 Taip pat II klasių gimnazistų, jų tėvelių ir mokytojų popietė „Sužinok ir veik“. Auklėtojai kartu su mokinių tėveliais 

buvo pakviesti į keturias veiklų „stoteles“, kuriose, pasikeisdamos vietomis, pabuvojo visos klasės.  Veiklų 

„stotelės”: „Matematika kitoje erdvėje“, „Kūrybinės dirbtuvės“, „Mokomės mokytis“, „XXI amžiuje reikalingos 

kompetencijos“. 

 Visi susitikime dalyvavę tėvai gavo klasių auklėtojų 

paruoštas knygutes, kuriose dalykų mokytojai 

pateikė savo įžvalgas apie vaiką, lūkesčius, 

susijusius su jo ugdymu(si), informaciją apie 

pasiekimus ir rekomendacijas, ką reikėtų daryti, 

siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Kitais mokslo 

metais tęsime netradicinius susitikimus su mokinių 

tėvais. 

 Gimnazijoje sukurtos naujos edukacinės erdvės.                           

 Tėvai pasiūlė kartu įrengti gėlyną prie gimnazijos. Šią 

iniciatyvą perėmė III klasių gimnazistai ir parengė 

gėlyno projektą, pagal kurį jis bus įrengtas ir 

prižiūrimas. 

 Suorganizuota apskritojo stalo diskusija su Šilalės rajono gimnazijomis „Bendruomenės vaidmuo keičiant 

mokyklą“, kurioje dalyvavo 5 rajono gimnazijų komandos. Kiekvieną komandą sudarė 7 nariai: administracijos 

atstovas, 2 mokytojai, 2 tėvai ir 2 mokiniai. Pristatėme projekto „Kartu į sėkmę“ įgyvendintas veiklas ir rezultatus. 

Kartu numatėme bendradarbiavimo galimybes tarp rajono gimnazijų. 

REZULTATAI 

Rezultatai mūsų visų akimis 

Gimnazijos bendruomenės nariai pastebėjo ir džiaugiasi įvykusiais pokyčiais gimnazijoje: atsinaujinusi ir modernėjanti 

mokykla, naujos erdvės, kuriose yra stalo žaidimų, vykdoma daug projektų, mokytojai  tapo atviresni naujoms 

ugdymo formoms ir būdams, yra geranoriški, daugiau integruotų ir kitose erdvėse vedamų pamokų, sustiprėjo 

mokinių  įsitraukimas į ugdymo procesą, keitėsi bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, požiūris į 

mokyklą. įdomios popietės su tėvais ir mokiniais, pasikeitė tėvų susirinkimų formatas. 

 

Patarimai kitoms mokykloms, norinčioms įgyvendinti pokyčius 

Išsikelti realius tikslus ir mažais žingsneliais jų siekti, įtraukti visą gimnazijos bendruomenę, džiaugtis kad ir mažomis 

pergalėmis, bet visiems kartu. 


