Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo
programos tyrimas

Tyrimo tikslai:
1. Išsiaiškinti, kurios klasės dalyvaus projekte;
2. Nustatyti, ko mokiniai tikisi iš Pasitikėjimo savimi ugdymo programos ir iš dalyvavimo
projekte.

Tyrimo aprašymas. 2013 m. kovo 1 – 20 dienomis projekte „Lyderių laikas 2“
dalyvaujančiose Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buvo išsiaiškinta,
kurių klasių auklėtojai norėtų įsijungti į projektą; vėliau jų auklėjamosiose klasėse organizuoti
projekto pristatymai mokiniams. Jų metu mokiniai dirbo grupėse ir išsakė savo lūkesčius, ko tikisi
iš kuriamos Pasitikėjimo savimi ugdymo programos.

Tyrimo rezultatai:
1. Projekto pristatymo mokiniams refleksija (1 priedas);
2. Projekte norinčių dalyvauti klasių auklėtojų auklėjamosios klasės (2 priedas);
3. Mokinių lūkesčiai, kokia turėtų būti Pasitikėjimo savimi ugdymo programa (3 priedas).

Tyrimo išvada. Kuriant Pasitikėjimo savimi ugdymo programą, užtikrinti, kad visi mokinių
išsakyti lūkesčiai joje atsispindėtų, sugalvojant mokinių lūkesčius atspindintį programos turinį ir
veiklas.
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos siūlomi
mokinių lūkesčių įgyvendinimo būdai pateikiami 4 priede.
_____________________________
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1 priedas

Projekto pristatymo mokiniams refleksija
Pirmiausia supažindino klasių auklėtojus ir sužinojo, kurie iš jų nori dalyvauti,
tada klasių auklėtojai pristatė savo auklėtiniams. Dalyvaus 1b, 1c, 2a, 2c, 3e
Ignalinos
klasės.
gimnazija
„Mokiniai noriai diskutavo apie pasitikėjimą, galvojo programai temas ir
pavadinimą“
Pristatymai vyko panašiai kaip Ignalinos gimnazijoje per klasių auklėtojus.
Ignalinos r.
Dalyvaus 5, 6, 8, 1g, 2g klasės.
Vidiškių
„5 ir 6 klasė išklausė ir projektą priėmė kaip įdomų žaidimą, 8-10 kl. – yra dalis
gimnazija
susidomėjusiųjų“
Pristatymai sekėsi taip pat puikiai. Kaip ir Dūkšte, mokiniai buvo suintriguoti
Ignalinos r.
įdomiais skelbimais, kviečiami į „Pasitikėjimo namus“. Dalyvavo 6 – 9 klasės.
Naujojo
Vaikai dalyvavo noriai, todėl kitoms klasėms net nepristatė. Pristatymą
Daugėliškio
organizavo G. Mackonienė ir mokyklos socialinė pedagogė.
vidurinė
„Mokiniai noriai dalyvavo veiklose, ir jiems tai patiko“
mokykla
Pristatymai sekėsi puikiai, buvo linksma, mokiniai drąsiai reiškė savo nuomonę –
Ignalinos r.
net ir tie vaikai, kurie paprastai tyli. Dalyvavo 8 ir 10 klasės. Pristatymą
Dūkšto
organizavo mokyklos kūrybinė komanda.
vidurinė
„Mokiniai labai susidomėjo, buvo linksma, aktyviai reiškė savo nuomonę, buvo
mokykla
aktyvūs, turėjo daug minčių“
Pristatymas 6, 7 ir 8 klasėms. Vaikai susidomėjo tuo, kad gali sukurti realų
Ignalinos
produktą ir kartu su suaugusiasiais tapti programos bendraautoriais, pasijuto
Česlovo
svarbūs. Dabar nekantrauja išbandyti. Pristatymą organizavo mokyklos kūrybinė
Kudabos
komanda.
pagrindinė
„Mokiniai susidomėję. Tai, kad jie gali patys sukurti realų produktą, jį išbandyti
mokykla
ir tapti bendraautoriais kartu su mokytojais, administracija, juos motyvuoja“
_____________________________
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Projekte norinčių dalyvauti klasių auklėtojų auklėjamosios klasės

Klasės
2012 – 2013
m. m.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ignalinos
gimnazija

Ignalinos r.
Vidiškių
gimnazija

5
6

1b, 1c
2a, 2c

8
1g
2g

Ignalinos r.
Naujojo
Daugėliškio
vidurinė
mokykla

6
7
8
9

Ignalinos r.
Dūkšto
vidurinė
mokykla

8
10

3e

______________________________

Ignalinos
Česlovo
Kudabos
pagrindinė
mokykla

6c
7b
8b, 8c

Klasių skaičius

Mokyklų
skaičius

1
3
2
5
4
4
1

1
3
2
4
3
3
1

Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių lūkesčių dėl Pasitikėjimo savimi ugdymo programos tyrimo
3 priedas
Mokinių lūkesčiai, kokia turėtų būti Pasitikėjimo savimi ugdymo programa

Apibendrinimas
 Įdomi veikla – žaidimas;
 įdomi kūrybinė veikla – įgalinimas;
 noras išlikti aktyviai komandai;
 aiškus sukurtas produktas;
 komandinis darbas, mokėjimas dirbti
komandoje;
 bendradarbiavimas;
 noras pažinti save;
 daryti tai, ko kiti manė, kad negalėsi (drąsa);
 sulaukti bendraamžių ir suaugusiųjų palaikymo;
 išsiugdyti pasitikėjimą savimi;
 patraukli intriguojanti programa su daug
žaidimų (ir sportinių, ir intelektualinių) ir dainomis;
 programos metu bendrauti su įvairaus amžiaus
žmonėmis;
 išmokti įveikti baimę;
 mokytis priimti sprendimus;
 išmokti priimti kritiką ir reaguoti į ją (taip pat
reikia išmokti ir išsakyti kritiką);
 išmokti reikšti savo nuomonę;
 viską išbandyti praktiškai.

Ignalinos r.
Vidiškių
gimnazija
 Išmokti
 Žaidimas;
pasitikėti savimi;  įdomi nauja
 praktiškai
veikla;
išbandyti įvairias  darbas
priemones,
komandoje;
skirtas
 galimybė
pasitikėjimui
kurti;
skatinti.
 išliks
pastovus dalyvių
skaičius.
Ignalinos
gimnazija

Ignalinos r. Naujojo
Daugėliškio vidurinė
mokykla
 Programa
norintiems;
 linksma
programa;
 patraukli;
 daug žaidimų;
 su dainomis;
 intelektualios
užduotys;
 praktinės
užduotys;
 nenuobodu;
 įvairi veikla;
 išmokti įveikti
baimes;
 išmokti neimti
giliai į širdį kritikos;
 ugdyti
pasitikėjimą ne tik
savimi, bet ir kitais;
 mokyti priimti
sprendimus;
 intriga veikloje.

______________________________

Ignalinos r. Dūkšto
vidurinė mokykla
 Įgyti
psichologinės
patirties;
 gauti
psichologinės
informacijos;
 išsiugdyti
pasitikėjimą savimi;
 patirti gerų
įspūdžių;
 turiningai
praleisti laiką;
 įveikti baimes;
 rasti
bendraminčių;
 platesnio požiūrio
į viską.

Ignalinos Česlovo
Kudabos pagrindinė
mokykla
 Patrauklūs
užsiėmimai;
 atrasti savo
stiprybes;
 mokytis reikšti
savo nuomonę;
 mokytis priimti ir
reaguoti į kritiką;
 mokytis pasitikėti
savimi;
 bendradarbiauti.
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4 priedas
Projekto „Lyderių laikas 2“ Ignalinos rajono savivaldybės kūrybinės komandos siūlomi mokinių lūkesčių įgyvendinimo būdai
Apibendrinti mokinių lūkesčiai, kokia turėtų būti Pasitikėjimo savimi
ugdymo programa















Įdomi veikla, žaidimas
Veikimas ir įgalinimas
Kūrybinis veikimas
Aiškus sukurtas produktas
Tinkamas reagavimas į kritiką,
Mokėjimas pateikti kritiką
Komandinis darbas
Bendradarbiavimas
Savęs pažinimas
Būti drąsiam
Sulaukti palaikymo ir suteikti jį kitiems
Bendravimas su skirtingais žmonėmis
Nuomonės reiškimas
Intelektualios užduotys

Galimi mokinių lūkesčių įgyvendinimo būdai















Kaip principas taikomas programos veiklose
Drąsa
Stiprybės, sudaryti galimybę kūrybiškumo raiškai
Drąsa veikti. Svarbu pažadinti ir kitus
Menas diskutuoti
Menas diskutuoti
Menas diskutuoti. Komandinio darbo principai
Komandinio darbo išbandymas
Pažinti save
Drąsa veikti
Menas diskutuoti
Pažinimo menas, susitikimai su ypatingais žmonėmis
Visur
Visur
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