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17. Ugdymo veikloms  per mokslo metus skiriama 20 valandų. Veikla siejama su 

gimnazijos ugdymo tikslais bei mokinių mokymosi poreikiais. Veiklos organizuojamos nuosekliai 

per mokslo metus pagal iš anksto suderintus grafikus. Atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau kartu – bendrosios 

programos) numatytą dalykų turinį, organizuojamos:  

 17.1. sudaromos galimybės mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose 

programose ir renginiuose, dalyvauti kūrybinėje, mokslinėje, projektinėje veikloje.  

17.2. mokiniai rengia MIP, MGP (mokinių individualius ir grupinius projektinius darbus). 

Kiekvienas mokinys mokslo metų eigoje parengia vieną pasirinkto dalyko darbą. Mokiniai, 

dalyvaudami šiose veiklose, turi kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti bendrąsias 

kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas; 

17.3. įgyvendinamas projektas „Mokykla be sienų – mokausi kitaip“, išvykos į KTU 

kūrybines dirbtuves dalyvauti edukaciniuose renginiuose; 

17.4. organizuojami tradiciniai Nacionalinio orumo renginiai – susitikimai su politikais, 

kultūros, mokslo atstovais pokalbiams apie pilietiškumą, nacionalinį orumą. Veikia Mokinių 

savivaldos seimas. Tai skatina pilietinį įsitraukimą, ugdo gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją 

dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams teorines 

pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis 

vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

17.5. organizuojama savanorystės diena – labdaros akcijos „Angelo pėdos“, pagalba Maltos 

ordinui, išvykos į senelių globos namus, vaikų dienos centrus, gyvūnų prieglaudas. Socialinių 

valandų metu organizuojami susitikimai su psichologais, kitokiais žmonėmis (turinčiais negalią). 

Tai padeda mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines 

nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, 

įgyjant realios globos patirties. 

17.6. organizuojamos tradicinės, mokinių poreikius atitinkančios veiklos – gimnazijos 

bendruomenės šventė „Aidai“, nominacijos „Auksinis varpelis“; sveikatingumo diena, sportinės 

varžybos, turnyrai, rungtys, žaidimai; meno, gamtos pleneras „Gamtos šėlsmas“ (žemės menas, 

tapyba, instaliacija, fotografija, gamtos tyrimai); klasių bendruomenių stiprinimo dienos; 

 17.7. antradieniais 6 pamoka I-IV klasėse yra saviugdos pamoka, skirta mokinių 

individualios pažangos stebėsenai, psichologiniam, kultūriniam-pažintiniam švietimui, asmeninės 

karjeros ugdymui. 

17.8. integruotas dalyko ir anglų kalbos mokymas (IDUKM): parengtos integruoto mokymo 

programos su anglų k. – matematika, istorija/ geografija, biologija (kiek dalykų per semestrą, 

kuriose klasėse, kokiu intensyvumu derinama su dalykų bei anglų k. mokytojais, jų krūviais 

rugpjūčio mėn. pabaigoje). Tvirtinamas atskiras tvarkaraštis; 

 


