
UGDYMO GRUPĖS 
VEIKLOS ATASKAITA
2022.05.12



VEIKLA TRUMPAI



MOKINIŲ KONSULTAVIMO TVARKA. PARUOŠTA 
ŽINUTĖTĖVAMS

• Parengtas trumpas video

(1 min 45 s.)

• Video patalpintas -

https://www.vjg.lt/ugdymas/mokytoj

ai-konsultuoja

https://www.vjg.lt/ugdymas/mokytojai-konsultuoja


LAIKO PLANAVIMO MOKYMŲ CIKLO 
ORGANIZAVIMAS

• Bendrauta su 4 potencialiais 

lektoriais 

• Kartu su VJG administracija 

pasirinkom lektorių

• Mokymų planas įvykdytas 100 proc. 

(4 susitikimai, protmūšis, grįžtamasis 

ryšys, lankstumas)



VEIKLA SU LOJOTEKA

Susitikimas su Tarptautinės vaikų ir 

jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) 

Lietuvos skyriaus vadove, skaitytojų
klubų Lietuvoje gaivintoja ir 

propaguotoja (lapkričio 19 d.)

Derinamas susitikimas su rašytoja 

ir jos knygos pristatymas

Suorganizuotas susitikimas Lojotekos

vadovės su filmų kūrimo festivalio 

„Odisėja72“ organizatore. Aptartos 

bendradarbiavimo galimybės, 

artimiausias planas - bendra veikla 

Lojotekoje Kultūros nakties metu. 

(birželio 17 d.)

Ukrainiečių vaikų dienos centrui Lojotekoje

perduotos pirmosios knygos ukrainiečių
kalba



FINANSINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI

• mokymų data - 2022 m. 

kovo 14 d. 8.00-9.00 val.

• mokymų formatas -

nuotoliniai

• tikslinė grupė - 6-tų klasių

moksleiviai

• Įvertintas grįžtamasis 

ryšys po mokymų



PIRMOS PAGALBOS KURSAI

• Kursų data – kovo 29 d.

• Kursus vedėVšĮ „Svarbus žingsnis“



PASKAITA VJG BENDRUOMENĖS TĖVAMS „PSICHOAKTYVIŲJŲ
MEDŽIAGŲVARTOJIMO PREVENCIJA“

• Paskaitos data - gegužės 9 d.

• Pristatyti pagal PlanetYouth modelį atliktos VJG 

mokinių apklausos rezultatai, galimi rizikos ir 

apsauginiai veiksniai.



PAGRINDINĖS 
ĮŽVALGOS IR 
SIŪLYMAI



TEIGIAMI ASPEKTAI

• ĮVJG administracijos poreikius ir lūkesčius Ugdymo DG atsižvelgė ir įgyvendino pagrindinius 

tikslus

• Dalis DG narių buvo visada labai įsitraukę. Jiems rūpėjo tai, kas vyksta, jautė atsakomybę

• Atsakingas pasiruošimas kiekvienam DG susitikimui, sprendimų fiksavimas, atsakingų asmenų

paskyrimas ir terminų numatymas

• VJG administracijos atstovo aktyvus dalyvavimas DG veikloje. Galimybė tiesiogiai bendrauti

• Didelis paruošiamasis darbas prieš didelės apimties mokymų (Laiko planavimo) organizavimą



NEIGIAMI ASPEKTAI

• Nepavyko atliepti visų poreikių, kurie buvo pateikti DG. Buvo pasiūlymas organizuoti 

šiuos mokymus:

- apie „Elfus“ ir jų veiklą 

- - Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose

- pamokų ciklas 10-12 kl. moksleiviams apie Aziją

- ir t.t.



SIŪLYMAI ATEIČIAI (1)

• Metų pradžioje akcentuoti, ko tikimės iš DG narių. Pabrėžti, kad tai svarbi atsakomybė, ne 

šiaip „įsirašymas į grupę“

• Naudinga turėti VJG administracijos atstovą, kad „čia ir dabar“ būtų sprendžiami visi 

rūpimi klausimai

• Svarbu susitarti, kokie būtų prioritetiniai darbo grupės metiniai tikslai ir koks planas 

„minimum“

• Skirti laiko paruošiamiesiems darbams prieš svarbius sprendimus (rinkos analizė, kitų

duomenų/ faktų rinkimas). Tai padeda sumažinti klaidų tikimybę



SIŪLYMAI ATEIČIAI (II)

• Sutarti, kokie mokymai yra aktualūs nuolat ir pagalvoti apie šios kompetencijos palaikymą 

kasmet (finansinio raštingumo mokymai, emocinio intelekto, streso valdymo ir t.t.)

• Jei ateityje nuspręsime organizuoti Finansinio raštingumo mokymus, jie turi būti 

kokybiškesni (paskaitos naudingumo įvertinimo balas – 7,29 iš 10 galimų)

• Jei mokymai būtų organizuojami nuotoliniu būdu, visi norintys turi turėti galimybę 

prisijungti (įsivertinti limitą)



SIŪLYMAI ATEIČIAI (III)

• 30 proc.  moksleivių (šeštokų) ateityje nenorėtų jokių paskaitų Finansinio raštingumo tema.  

Likusiems būtų įdomios šios temos: „Išlaidų planavimas“, „Taupymas“, „Pinigų uždirbimas“

• Tęsti Laiko planavimo mokymų ciklą ir šiuos mokymus organizuoti vyresnių klasių
moksleiviams (nuo 9 klasės)

• Ugdymo grupei įsitraukti į Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbus (pagal 

PLANET YOUTH modelį) kartu su VJG administracija ir Vilniaus m. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stebėsenos ir strateginio planavimo skyriaus projektų
koordinatore



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


