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Programos tikslai ir uždaviniai 

 Programos tikslas: 

Tobulinti mokinių savivaldos koordinatorių teorinius bei 

praktinius vadybos įgūdžius. 

 Programos uždaviniai: 

 1. Supažindinti su teorine Lietuvos ir užsienio mokinių 

savivaldos patirtimi.  

  2. Supažindinti su mokinių savivaldos organizavimo 

gimnazijoje patirtimi.  

  3. Išmokyti, kaip projektuoti mokinių iniciatyvas. 

 

 



Spalio 10d. 

 Stažuotojos susitikimas su gimnazijos vadovais, 
mokytojais, specialistais. Supažindinimas su 
gimnazija. 

 Supažindinimas su mokinių savivaldos struktūra, 
organizavimo būdais ir metodais.  

 Lietuvos ir užsienio mokinių savivaldos 
organizavimo patirtis (pristatymas ir literatūros 
pateikimas)  

 Pokalbis su mokinių savivaldos nariais. 

 Susipažinimas su mokinių savivaldos 
dokumentacija, su pateikta metodine literatūra 
apie mokinių savivaldos organizavimą.  



Stažuotojos Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazijos dir.pav. ugdymui Redos Ežerskienės 

susitikimas su mokinių taryba 



Gimnazijos mokinių tarybos veiklos 

pristatymas 



Užsiėmimų aptarimai 



Spalio 11d. 

 Praktinis mokinių savivaldos  užsiėmimas 

bendravimo, bendradarbiavimo, 

komandos formavimo klausimais. 

 Pokalbis su seniūnų komiteto nariais. 

 Klasės mokinių savivaldos aktyvinimas. 

   Mokinių tarybos mokymai klasių mokinių   

aktyvo nariams. „Aktyvus susirinkimas“. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Praktinį užsiėmimą komandos formavimo 
klausimais veda psichologė Jurga Raudienė 











Mokinių tarybos narių mokymai klasių 

aktyvo nariams 









Spalio 12d. 

 Mokinių savivaldos narių mokymai teatro 
užsiėmime. Kūrybinis problemų sprendimas. 

 Gimnazijos mokinių tarybos tradicinio-tęstinio 
projekto „Bendraamžis bendraamžiui“ 
pristatymas. Projekto aptarimas su mokinių 
savivaldos nariais. Projektų rašymo su mokiniais 
metodika.  Grupinis darbas. 

 Dalyvavimas projekto “Bendraamžis 
bendraamžiui“ aptarime 7 klasėje.  

 Susipažinimas su internetine gimnazijos svetaine, 
socialiniu tinklu www.facebook.com, kuriuose 
skelbiama mokinių savivaldos grupių informacija. 



Dramos pratybų užsiėmimai.  

Veda teatro vadovė Zita Butiškytė 













Projekto „Bendraamžis bendraamžiui“ 

kūrimas. Mokymus veda dir.pav. Albina 

Vinciūnienė 



Projekto aptarimas 



Spalio 13d. 

 Mokinių savivaldos narių įtaka lankomumo 
prevencijai. Supažindinimas su mokinių 
lankomumo komiteto veikla, lankomumo 
sistema. Pokalbis su lankomumo komiteto 
nariais.  

 Supažindinimas su aktyviais metodais, 
padedančiais veiksmingai vesti mokinių 
susirinkimus. 

 Klasės valandėlės (veda klasės mokinių 
savivaldos narys ir mokinių tarybos nariai). 
Aptarimas prie „apskrito stalo“ . 



Pasidalinimas patirtimi apie klasės savivaldą, jos 

aktyvinimo metodus ir formas. Mokytojos metodininkės 

Laima Stančiauskienė ir Vida Blažienė. 





7a klasės valandėlė. Veda mokinių tarybos 

nariai 



Spalio 14d. 

 Stažuotojo pokalbis su Vaiko gerovės 
komisija ir mokinių grupe. 

 Stažuotojo praktinis užsiėmimas su 
mokinių savivaldos  nariais. 

 Praktinio užsiėmimo aptarimas. 

 Gimnazijos mokinių savivaldos narių, 
administracijos ir gimnazijos specialistų 
„apskritas stalas“.  

 Stažuotojo dalyvavimas „apskritame 
stale“.  



Susitikimas su mokinių prevencine grupe ir 

Vaiko gerovės komisija (pirmininkė 

A.Vinciūnienė) 



 



Užsiėmimą veda stažuotoja Reda 

Ežerskienė 





Savaitės aptarimas. Rimtas darbas Reik 

užrašyti... 



Mokinių, dalyvavusių apmokymuose, 

mintys: 
 Neringa – I c kl.: 

„Šios savaitės metu gavau daugiau patirties nei per visus 
praėjusius metus. Visų pirma, išmokau išklausyti kito nuomonę 
ir į ją atsižvelgti.  Antra, išmokau efektyvaus susirinkimo metodo, 
kurį, esu įsitikinusi, dar teks panaudoti daugelį kartų. Trečia, 
išmokau dirbti komandoje, rašyti projektus, planuoti ir dar daug 
šaunių dalykų. “ 

 Greta – III a kl.: 

„Ši savaitė paliko išties didelį įspūdį. Veiklos turėjome be galo 
daug, o patirties pasiliko dar daugiau!  Manau, laukia nuostabūs 
veiklos metai!” 

Goda- I b kl.: 

“ Išmokau kritikuoti ir pagirti trumpai ir aiškiai. Išmokau 
bendrauti taip, kad nieko neįžeisčiau.  Išmokau išklausyti ir 
išsakyti savo nuomonę.“ 



Miglė –I c kl.:  

„Mūsų mokinių taryba tapo draugiška ir puiki komanda!“ 

 Vytautas –IIb kl.: 

„Šita savaitė buvo ypatingai naudinga man, nes išmokau daugybę 

praktinių pratimų, kurie padės spręsti iškilusias problemas klasėje, 

mokykloje. Lankomumo komiteto apmokymuose supratau , kaip 

tinkamai reikia užtikrinti komiteto darbą. Svarbiausias privalumas 

buvo, kad išmokom vieni su kitais dirbti.“ 

Austė- I d kl.: 

„Didelės praktinės patirties davė klasės valandėlė 7a kl. 

Panaudojau dalį įgytos per savaitę informacijos. Taip pat patiko 

projektas „Bendraamžis bendraamžiui“ , kurio metu vyresnių 

klasių mokiniai tampa jaunesniųjų patarėjais, draugais ir 

mokytojais. Mokiniai vieni kitus labiau supranta“ 



Ačiū visiems, kurie suteikėte progą 

mokytis, pažinti, bendrauti! 

 


