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GERA MOKYKLA

• Kas mums yra gera mokykla?

• Kas būdinga gerai mokyklai?

• Kokie ženklai padeda atpažinti gerą mokyklą?

• Kokie yra geros mokyklos kriterijai?

• Mums atrodo, kad mokykla gera, o kitiems?...



KONKURSAS 

,,GERA MOKYKLA 2016‘‘
• Konkurso tikslas – išrinkti labiausiai Geros 

mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos 
aspektus atitinkančią Kupiškio rajono 
savivaldybės mokyklą. 

• Konkurse galėjo dalyvauti Kupiškio rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos 
(vykdančios pradinio ir (ar)  pagrindinio ir (ar) 
vidurinio ugdymo programas.

• Mokyklos pateikė užpildytą konkurso paraišką.

• Paraiškas vertino nepriklausoma komisija.



KONKURSO PARAIŠKOJE...
• Mokinių savivaldos diskusijos  mokyklai aktualiu 

klausimu epizodas 

• Nuotraukos, iliustruojančios ugdymo ir kitas erdves.

• Ne mažiau kaip trys nuorodos į mokyklos interneto 
svetainėje paskelbtus įvykius (per trejus paskutinius 
metus), kurie įrodo tvarų ir  prasmingą bendruomenės 
ryšį su vienu išoriniu partneriu

• Trys nuorodos į pirmaeilėse pareigose dirbančių 
mokytojų publikacijas spaudoje ar tinklapiuose, 
kuriuose dalijamasi profesionalia mokytojo patirtimi. 



BUVUSIO MOKINIO LAIŠKAS 

APIE MOKYKLĄ
• ...Nesuklysiu sakydama, kad būtent ši mokykla mane atvedė į tokį kelią, 

kuriame esu dabar. Mokytojai nuo pat pradinių klasių mane skatino, 
drąsino ir padėjo  suvokti, kokie mano interesai ir ko aš noriu iš gyvenimo. 
Visad mėgau skaityti ir rašyti, mėgau istoriją, bet jei ne mokytojų 
palaikymas ir padrąsinimas, nebūčiau išdrįsusi siųsti savo kūrybos į 
laikraščius ir žurnalus, nebūčiau išdrįsusi aplankyti senų kaimo žmonių ir 
nebūčiau išgirdusi jų istorijų, galų gale, — nebūčiau įgijusi tokio 
pasitikėjimo savimi.  Nors ir esu kaimo vaikas, tačiau mačiau daug ir 
mačiau mokyklos dėka. (A.Ž.)

• ...Tu tikrai daug ko mane išmokei. Ir aš nekalbu vien apie Pitagoro teoremą, 
molinę masę, Maironio poeziją, Niutono dėsnius ar Šaltąjį karą. Manau, 
kad Tu padėjai man augti. Galvoje nesustodami skamba Tavo nuolat 
dainuojami žodžiai: „Būkim architektai savo ateities“. Man atrodo, kad tą 
akimirką, kai nusprendžiau su Tavimi susipažinti, tapau savo ateities 
architekte, o tai yra nuostabiausias dalykas, koks tik gali nutikti gyvenime. 
2009-aisiais išdrįsau peržengti savo galimybių ribas ir nuo to laiko tai darau 
nuolat. Taip jaučiu, kad gyvenu. Ačiū Tau už tai. Ačiū, kad mūsų draugystė 
tapo atspirties tašku judėti į priekį. (E.P.)



KAS IŠ TO?
• Galimybė apmąstyti veiklą ir įvertinti, kiek mokykla yra 

gera mokykla.

• Puiki proga pasidžiaugti tuo, ką darome.

• Ypatingai įdomu buvo kurti filmą. Į jį bandėme sutalpinti 
visą mokyklos gyvenimą. Visi susitelkėme.

• Maloniai nustebino laiškai apie mokyklą.

• Supratome, kad geros mokyklos koncepcijos nuostatų 
įgyvendinimas – tai kasdienis laimingas vaiko gyvenimas 
mokykloje.

• Laaaabai norėjome laimėti prizą

• Susimąstėme apie tai, kas daugeliui  kartais atrodė mažai 
reikšminga.

• Džiaugiuosi konkurso aptarimu ,,Pasaulio kavinėje‘‘.



FILMAS ,,MŪSŲ MOKYKLA –

GERA MOKYKLA“


