
Rezultatai:
manome, kad pasiteisino klasių kuratoriaus
atsiradimas (šiais mokslo metais jau trys
gimnazijos srautai turi kuratorius), tikrai geriau
pažįstame savo mokinius, galime teikti savalaikę,
tikslingą pagalbą (ne tik pedagoginę, bet ir
psichologinę, socialinę, karjeros planavimo);
sistemingas pasidalinimas informacija
vykstančiuose sraute dirbančių mokytojų
susirinkimuose-pokalbiuose, leido ir dėstantiems
mokytojams geriau pažinti mokinius, įtraukti juos
į įvairias veiklas;
jau dvejus mokslo metus gimnazijoje nėra
nepatenkinamus metinius įvertinimus turinčių
mokinių;
pradedant projektą, gimnazijoje buvo pakabinta
„Tolerancijos raktinė“, kur kiekvienas mokinys
anonimiškai galėjo parašyti jam kylančias
problemas, sunkumus ir pan. Jeigu pradžioje
raktinėje būdavo įrašų, tai baigiantis pirmiesiems
projekto metams mokiniai įsidrąsino kalbėti
atvirai ir patys pasiūlė, kad raktinės nebereikia.

Įgyvendintos veiklos:
siekiant užsibrėžtų tikslų, vietoje klasės
vadovų (t.y. mokytojų, kartu turinčių ir
auklėjamąją klasę) atsirado klasių srauto
kuratoriai;
klasių kuratoriai – tai žmonės, kurie visą
savo darbo laiką skiria rūpinimuisi
auklėtiniais (t.y. nėra dalyko mokytojai). Tai
padėjo geriau pažinti į gimnaziją mokytis
atėjusius vaikus, sužinoti, kuo jie domisi,
kokiomis kitomis veiklomis užsiima, kas
jiems gerai sekasi,  kur ir su kokiomis
problemomis ar sunkumais susiduria ir
sudaryti, kiek įmanoma, geresnes sąlygas
kiekvienam patirti sėkmę mokykloje;
kita pokyčio projekto kryptis – kurti mokinių
įsivertinimo ir individualios pažangos
matavimo sistemą,  leidžiančią stebėti ne tik
akademinius mokinių pasiekimus bei daromą
pažangą, bet stebėti ir mokinių bendrųjų
kompetencijų ugdymą;
pokyčio projekto metu daug dėmesio
skyrėme bendruomenės narių emocinės
kultūros ugdymui, stiprinome asmeninę ir
komandinę atsakomybę už kiekvieno
mokinio ugdymo(si) pažangą.

Patarimas kitoms mokykloms:

Nebijoti ieškoti nestandartinių sprendimų, nes
mūsų patirtis parodė, kad ir vienas kuratorius
gali puikiai dirbti su 150 ugdytinių.

Projekto tikslas:

Geriau identifikuoti mokinių gebėjimus,
polinkius, išsiaiškinti su kokiais mokymosi
sunkumais susiduria mokiniai, kokios
pagalbos jiems reikia. Norėjome pastebėti ir
skatinti visus mokinius (ne tik tuos, kurie
labai gerai mokosi ar pasiekia laimėjimų
olimpiadose, konkursuose), formuoti kultūrą,
kurioje kiekvienas bendruomenės narys yra
svarbus ir įvertintas.

Įtraukiojo ugdymo principų
taikymas, stiprinant
pagalbą kiekvienam
mokiniui ir vykdant mokinių
pažangos matavimą

Pokyčio komanda: direktorė Vilija Prižgintienė, pavaduotoja
ugdymui Virgenija Valaitienė, lietuvių k. mokytoja Violeta
Dumčiuvienė, anglų k. mokytoja Ingrida Petkienė,
matematikos mokytoja Roma Petrošienė, klasių kuratorė
Lina Viltrakienė, „Renkuosi mokyti!“ klasių kuratorė Lina
Daugintytė.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos
pokyčio projektas
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