
Rezultatai:

mokytojai išėjo iš komforto zonos. Atsirado
didesnis pasitikėjimas savimi. Sustiprėjo
bendradarbiavimas. Drąsiau naudoja IT ugdymo
procese. Dalinasi patirtimi;
įsikūrėme „Fab Lab“ dirbtuves, kur organizuojame
mokymus, vis daugiau mokytojų rodo
susidomėjimą naujausiomis technologijomis ir
bendromis jėgomis, įveiklindami mokinius, rengia
įvairius projektus;
mokytojai jaučiasi gerai, visada palaikomi
administracijos, nuolat skatinami nebijoti veikti,
drįsti taikyti naujoves, patirti atradimo jausmą;
mokiniai gerai jaučiasi mokykloje. Dalyvauja
įvairiuose mokyklos renginiuose, už mokyklos ribų
rodo savo IT gebėjimus, kūrybą;
suaktyvėjo mokinių tarybos veikla, kuri apjungė
įvairių klasių mokinius ir organizuoja daugelį
veiklų mokykloje;
bendros veiklos, žygis su  Šilo mokyklos mokiniais
parodė mokiniams, kad mes visi vienodi, kad
galime veikti kartu. Mokiniai kėlė klausimus, kodėl
šie mokiniai mokosi ne kartu su mumis mokyklose.
Šie gražūs patyrimai aptarti šeimose, tėvai buvo
dėkingi, kad vaikai turėjo galimybę pabendrauti
su mokiniais, turinčiais negalią.

Įgyvendintos veiklos:

subūrėme komandą, numatėme veiksmų
planą. Nutarėme organizuoti integruoto
ugdymo dienas mokykloje. Sudarėme darbo
grupes, numatėme darbo grupių vadovus.
Darbo grupės parengė veiklų aprašus;
mokytojai pasirinko tam tikras technologijas
darbui. Pirmos klasės mokytojas vedė
pamoką antrokams, trečiokams ir
ketvirtokams. 5-8 klasių mokytojų komandos
vedė pamokas sudarytoms mokinių grupėms
iš skirtingų klasių. Paskutinės pamokos buvo
skiriamos klasių valandėlėms, dienos
refleksijai, vėliau – valanda mokytojų
refleksijai;
į veiklas pritraukėme Vilniaus „Biržiškos“
gimnazijos mokinius. Į pokyčio įgyvendinimą
įsitraukė visi mokyklos mokytojai ir mokiniai;
didelę patirtį dalis mokinių įgijo bendraujant
su projekto eigoje atsiradusiais mažaisiais
partneriais – Vilniaus Šilo mokykla ir VGTU
inžinerijos licėjumi;
rengdami progimnazijos metų veiklos
planus, didelį dėmesį skyrėme
technologiniam plėtimui mokykloje.
Skatinome kelti kvalifikaciją, organizavome
mokymus savo jėgomis. Didelis pasiekimas –
susitarimų laikymasis, planų įgyvendinimas.

Patarimas kitoms mokykloms:

Projekto tikslas:

Stiprinti įtraukųjį ugdymą bei atliepti
kiekvieno besimokančiojo poreikius, siekti
drąsesnio mokytojų informacinių technologijų
panaudojimo ugdymo procese, plėsti
mokytojų bendradarbiavimą per dalykų
integracijas.

Siekti tikro komandinio darbo, vykdyti savo
pasižadėjimus ir įsipareigojimus.  Būti kolegomis su
kolegomis ir su mokiniais. Nebijoti klysti, drąsiai
mokytis. Pokytis reikalingas tam, kad išeitume iš
komforto zonos ir suprastume, jog pasaulis labai
greitai keičiasi,  suvoktume, jog ne tik mes
mokiniams galime kažką duoti, bet ir jie mums
dažnai suteikia progų atrasti nauja, tobulėti,
mokytis.

Mokytis įdomu!

Pokyčio komanda: direktorė Daina Valackienė,
pavaduotoja ugdymui Marija Šilanskienė, mokytoja
Alma Tunaitytė, mokytoja Ramunė Gedminaitė,
mokytoja Dalia Klimavičienė, mokytoja Nijolė
Rusteikė.

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos
pokyčio projektas
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