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Geros mokyklos koncepcija

(2015-12-27 LR ŠMM įsakymas Nr. V-1308)

Mokiniai

- suvokia save kaip asmenybes,

- džiaugiasi savo pasiekimais,

- kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad

jiems pavyks.

Jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai

pasitiki savo jėgomis, tačiau adekvačiai ir kritiškai vertina

realybę.



Iš tolo ir naktį 

šviečiantis 

mokyklos 

ženklas



Vienas iš mokyklos veiklos tobulinimo plano uždavinių

Tenkinti mokinių individualius ugdymo(si) poreikius,

plečiant ugdymosi įvairovę ir kuriant šiuolaikines

inovatyvias ugdymo(si) erdves ir aplinkas.



Noras mokytis stiprėja, kai:

•Mokykloje jauku ir saugu;

•Vaikas nepavargsta, išlieka darbingas;

•Veiklose patiria sėkmės ir bendradarbiavimo 

džiaugsmą;

•Darbas organizuojamas taip, kad vaikai patirtų 

teigiamų emocijų;

•Nauja medžiaga yra patraukli, žadina smalsumą.



Mokyklos nauja erdvė 

BUVO:
YRA:



Nauja, 

visiems 

atvira 

mokyklos 

erdvė –

pasakos 

pievelė



Mokomieji 

plakatai, 

žemėlapiai 

koridoriuose



„Mums 

labiausiai

patinka lauke

išpiešti

žaidimai, ypač

kirmėliukas“ 

(mokinės Tėja

ir Austėja)



Žaidimai kieme



Terapiniai 
kamuoliai, 
stiprinantys 

pėdų 
raumenis

12



Mokinių atsiliepimai apie sporto 

priemones



„Mums labai
patiko

išbandyti
dviratį sporto
salėje, norim

dar ir dar“ 
(mokiniai
Karolis ir

Danielius)



Džiaugiasi muzikos mokytojai:

Turėjome:

1. Sopraninį diatoninį ksilofoną;

2. Altinį diatoninį ksilofoną;

3. Tenorinį diatoninį ksilofoną;

4. Du metalofonus.

O dabar – VALIO! – dar turime:

1. Bosinį diatoninį ksilofoną;

2. Būgnų komplektą;

3. Jamahą;

4. 25 ukulėles;

•Nuostabią muzikos klasę,

kurioje puikiai jaučiasi ir

vaikai, ir mokytojai



Muzikos 

erdvė su 

šiuolaikiniais 

instrumentais



Loginis grupinis 

žaidimas „PLAY 

MATH: 1-2-3-4” 



Mokiniai dalinasi įspūdžiais

- Man labai patiko „Play Math” žaidimai. Žaisdama juos daug ko
pasikartojau. Buvo labai įdomu. Pasikartojau laikrodį, diagramas
(Akvilė, 3a klasė).

- Matematikos būrelyje išbandėme ,,Play Math“. Buvo labai smagu

darbuotis su draugais ir naudinga (Emilis, 4d klasė).

- Man patiko mokytis pažinti laikrodį su ,,Play Math“ laikrodžiu. Taip
įdomiau (Liepa, 2e klasė).

- Man patiko žaisti parduotuvę, mokiausi skaičiuoti pinigiukus (Deivė,

4b klasė).



Grupiniai

užsiėmimai 

mokiniams: „Play

Math" mokiniams 

yra kaip metų 

atradimas, kuris 

ne tik sužadina 

vaikų smalsumą, 

bet ir domėjimąsi 

matematika kitaip, 

per žaidimus ir 

bendradarbiaujant



Loginė 
priemonė 
„Kūrybinė 
atmintis“



Kūrybiškumą 

lavinantys 

šviečiantys 

stalai 

relaksaciniame 

kambarėlyje



Mokinė Kotryna: „Prie molberto jaučiuosi 

kaip tikra dailininkė“



Gabių 

menui 

mokinių 

autorinės 

parodos



Estetiškai 

renginių 

aplinką 

pagyvinantys 

gėlių maketai



Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“

(Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)



6 

interaktyvios 

lentos

ir 

6 nešiojami 

kompiuteriai



BIBLIOTEKOS 

ATNAUJINIMUI SKIRTOS 

PRIEMONĖS

Pufai Kivikko

Magnetiniai pufai Mukula

www.gilijosmokykla.lt

Akustinis fotelis 

Mokykliniai staliukai su kėde

Planšetiniai kompiuteriai, 6 vnt.



„Sodininkas, kad ir kaip to norėtų, negali paimti gėlės už stiebo

ir jį tempdamas užauginti gėlės. Bet jo galios yra labai didelės.

Savo veiksmais jis gali gėlę numarinti, bet gali sudaryti ir tokias

sąlygas, kurios padės gėlei pražysti visu gražumu.

Taigi ugdytojas negali kokiu nors tiesioginiu būdu išugdyti

žmogaus, nes žmogus ugdo pats save. Bet ugdytojo vaidmuo

labai svarbus – sudarydamas palankias sąlygas, jis gali

paskatinti ugdytinio asmenybės sklaidą ir tobulėjimą.“

•

(L.Vygotskis)



DĖKOJU, KAD BUVOTE KARTU


