
Rezultatai:
pastebėjome, kad gimnazijos bendruomenės
narių bendradarbiavimas gerokai suaktyvėjo.
Ypatingai tai pasimatė bendrų švenčių ir
organizavime, ir dalyvavime;
atsirado daug savanorių, kurie pasisiūlė
pravesti vienokius ar kitokius mokymus,
pasidalinti patirtimi;
mokiniai noriai ėmėsi organizuoti gimnazijos
šimtmečiui skirtus protmūšius, rodė iniciatyvą
vesti Ryto rato užsiėmimus, o pradinių klasių
mokiniai nekantriai jų laukė;
atsirado suvokimas, kad tai viena gimnazija,
siekianti tų pačių tikslų.

Įgyvendintos veiklos:
mokytojai vedė mokymus mokytojams ir
mokiniams ir dalijosi gerąja patirtimi (kituose
gimnazijos pastatuose), mokiniai organizavo
ir dalyvavo vieni kitų veiklose, tėvai vedė
informacinių technologijų pobūdžio pamokas
mokiniams;
vyko pamokų stebėsena, kurių metu buvo
stebimas technologijų panaudojimas
pamokose, suaktyvintas kvalifikacijos kėlimas
technologijų srityje;
vyko bendradarbiavimo mokymai
mokytojams;
pamokos kėlėsi į kitas erdves bei į pamokas
buvo kviečiami svečiai, organizuojami
konkursai, protmūšiai, kuriuos organizavo
mokiniai ir mokiniams, ir mokytojams;
kartą per mėnesį „Ryto ratą“ pradinių klasių
mokiniams vedė vyresnieji mokiniai,
padedant mokytojams;
kartą per mėnesį numatyti mokymai
mokytojams, kurių metu mokytojai-kolegos
dalinosi patirtimi apie IT panaudojimą
pamokų metu.

Patarimas kitoms mokykloms:

Projekto tikslas:
Aktyvinti gimnazijos bendruomenės narių
bendradarbiavimą, pasitelkiant inovatyvių
technologijų taikymą, bendrų veiklų
organizavimą ir dalyvavimą jose.

Siekiant teigiamo pokyčio yra labai svarbu
išsikelti teisingą tikslą ir susidaryti veiksmų
planą. Nereikia didelio pokyčio projekto,
reikia, kad ir labai mažo, bet iš tiesų,
pasiekiamo, apčiuopiamo ir jaučiamo visai
bendruomenei. Labai svarbu įtraukti
bendruomenės narius į pokyčio projekto
įgyvendinimą, kad visi pasijaustų svarbūs ir
prisidėję prie sėkmės.
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Tarpusavio ryšių
stiprinimas
gimnazijos
bendruomenėje

Pokyčio komanda: direktorius Žilvinas Damijonaitis,
pavaduotoja ugdymui Renata Lincevičienė, mokytojos
Žaneta Malinauskienė, Giedrė Juškevičienė, Ieva
Kriaučiūnienė.

Kauno Veršvų gimnazijos
pokyčio projektas

1

3

2

4

Toks tikslas pasirinktas, nes gimnazijoje susidūrėme su
keliais esminiais iššūkiais. Galime didžiuotis, kad esame
viena geriausiai aprūpintų technologijomis gimnazijų,
tačiau sunkiai įgaliname mokytojus naudoti jas ugdymo
procese. Kitas iššūkis – mokiniai mokosi net trijuose
pastatuose, todėl sudėtinga siekti bendrų tikslų esant
trims bendruomenėms. Kilo klausimas – kaip suburti
bendruomenę vieningam darbui?
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