
Projektas „ISWEB” 

Periodas : 2019 m. Rugsėjo mėn. – 2020 m. sausio mėn. 

Marijampolės profesinio rengimo centro ataskaita 

Projekto veiklose 

dalyvavo mokinių 
181  

Mokinių, patiriančių 

sunkumus, skaičius 

(pavardinkite kokius 

sunkumus)  

 

135  
Remiantis ISWEB projekto apklausos duomenimis (apklausa vykdyta 2019 

m. lapkričio – gruodžio mėn.; apklausta 100 respondentų), daromos 

išvados: 

1. 8 respondentams nutinka daugiau blogų dalykų nei gerų mokykloje; 

2. 10 mokinių teigia, kad mokykloje nevyksta veiklos, padedančios 

įsitraukti visiems norintiems; 

3. 10 respondentų mano, kad jiems mokykloje nesaugu; 

4. 28 mano, kad negali įgyvendinti savo idėjų; 

5. 10 teigia, kad jų pasiekimai ir laimėjimai nėra pastebėti ir vertinami; 

6. 16 mokinių teigia, kad mokyklos bendruomenė nėra draugiška; 

7. 40 apklaustųjų sako, kad mokiniai nesirūpina vieni kitais; 

8. 19 mano, kad iškilus problemai, jie neturi su kuo apie tai pasikalbėti; 

9. 11 mano, kad paprašius, ne visada sulaukia mokyklos bendruomenės 

narių pagalbos; 

10. 15 sako, kad mokytojai su mokiniais elgiasi neteisingai; 

11. 16 mokinių negeba išspresti konfliktinių situacijų; 

12. 8 mokiniai nerekomenduotų kitiems mokytis Marijampolės PRC. 

Kiti sunkumai, su kuriais susiduria mokiniai: 

Psichologiniai, elgesio, mokymosi, materialiniai, finansinio raštingumo. 

Vykdytos veiklos 

(Data, kas vyko, kas 

pasiekta)  

 

1. Gimnazijos skyrius: 

1.1. Sukurtas projektinės grupės veiklos planas. 

1.2. 2019 m. rugsėjo 15-20 d. mokinių komandos subūrimas.  

1.3. Ekskursijų projekto komandai po Marijampolę ,,Jauskis saugus savo 

mieste”, ,,Literatūrinė Suvalkija” organizavimas; 

1.4. ISWEB projekto pristatymas mokiniams (50 dalyvių), 2019 m. 

lapkričio 27 d. 

1.5. Anketos klausimyno sudarymas IQES online sistemoje; 

1.6. 2019 m. lapkričio mėn. vykdyta mokinių apklausa, skirta ištirti 

mokinių požiūrį į socialinę ir emocinę aplinką Marijampolės PRC; 

1.7. Tyrimo duomenų apdorojimas ir analizė; 

1.8. Tyrimo rezultatų pristymas mokytojų bendruomenei; 

1.9. Facebook’o grupės sukūrimas, informacijos rengimas ir sklaida; 

1.10. 2019 m. gruodžio 12 d. logotipo konkurso organizavimas (sukurta 11 

logotipų); 

1.11. 2019 m. gruodžio 30 d. vertinimo komisijos balsavimas. Išrinkti  

konkurso nugalėtojai.  

2. Vilkaviškio skyrius:    

2.1. 2019 m. rugsėjo 15-20 d. mokinių grupės subūrimas. Sukurtas darbo 

planas; 

2.2. 2019 m. lapkričio 26 d. dalyvavimas respublikinėje konferencijoje 

„Psichinė sveikata – baubas ar draugas?”; 

2.3. 2019 m. gruodžio 10 d. paskaita  – susitikimas su VšĮ „A.C. Patria” 

savanorystės projektų koordinatore Indre Samyte. 

2.4. 2020 m. sausio 13-22 d. logotipo konkursas (sukurta 20 logotipų); 

2.5. Individualūs pokalbiai su mokiniais. 



3. Kudirkos Naumiesčio skyrius: 

3.1. 2019 m. lapkričio 15-20 d. mokinių grupės subūrimas. Sukurtas darbo 

planas; 

3.2. 2019 m. gruodžio mėn. individualūs pokalbiai su mokiniais; 

3.3. 2020 m. sausio 29 d. paskaita apie savanorystę. 

Naudotos metodikos 

aprašymas (grupinis 

darbas, pamoka, 

popamokinė veikla, 

edukacija, ekskursija, 

seminaras, 

individualūs pokalbiai 

ir pan.)   

Paskaita, diskusija, edukaciniai žaidimai, buriant komandą, ekskursija, 

individualūs pokalbiai, kūrybinės dirbtuvės, kūrybiškas darbų pristatymas, 

išmaniųjų įrenginių ir programėlių naudojimas, pokalbis-diskusija (grupėje 

ir individualiai), popamokinė veikla, seminaras. 

Pasiekti rezultatai 

 
1. Gimnazijos skyrius: 

1.1. Projekto pristatymas Marijampolės PRC bendruomenei; 

1.2. Sukurta darbo grupė – 26 mokiniai; 

1.3. Parašyti  8 straipsniai į Marijampolės PRC facebook’o paskyrą ir 

tinklapį. 

1.4. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės; 

1.5. Sukurta 11 logotipų, išrinkti nugalėtojai; 

1.6. Suorganizuotos 2 edukacinės išvykos; 

1.7. Vykdytas mokinių požiūrio į emocinę ir socialinę aplinką tyrimas 

IQES sistemoje; 

1.8. Projektinės veiklos sklaida bendruomenės susirinkimuose. 

2. Vilkaviškio skyrius: 

2.1. Sukurta darbo grupė; 

2.2. Parašyti 2 straipsniai į Marijampolės PRC facebook’o paskyrą ir 

tinklapį. 

2.3. Įkelti logotipai į Marijampolės PRC facebook’o paskyrą; 

2.4. Sukurta 20 logotipų; 

2.5. Dalyvauta Respublikinėje konferenciją apie emocijų valdymą, jų 

atpažinimą ir pripažinimą. Už pranešimo originalumą ir kūrybiškumą gauti 

du apdovanojimai; 

2.6. Savanorystės tema gvildenta aktuali tema apie tai, kaip įveikti 

sunkumus, kaip svarbu padėti kitam; 

2.7. Įgyvendinti prevenciniai pokalbiai, siekiant pagerinti fizinę ir dvasinę 

savijautą, gerinant mokymosi rezultatus. 

3. Kudirkos Naumiesčio skyrius: 

3.1. Sukurta darbo grupė – 10 mok.; 

3.2. Parašytas 1 straipsnis į Marijampolės PRC facebook’o paskyrą ir 1 į 

rajoninį laikraštį „Draugas”. 

Susidurta su 

sunkumais (jei jų 

buvo) 

 

1. Mokinių nepakankama motyvacija. 

2. Mokinių iniciatyvos stoka. 

3. Planuojant veiklas, susidurta su mokinių nenoru dirbti po pamokų. 

4. Neaktyvūs dalyviai. 

Sklaida 1. 2019 m. spalio 7 d.  du straipsneliai apie pirmąjį tarptautinį projekto  

komandos susitinkimą Marijampolėje facebook’o paskyroje ir tinklalapyje. 

2. 2019 m. spalio 10 d.  straipsnis apie edukaciją Centro mokiniams 

,,Marijampolė per valandą” facebook’o paskyroje ir tinklalapyje. 

3. 2019 m. spalio 17 d. straipsnis apie edukacinę išvyką komandos 



mokiniams po Suvalkiijos kraštą, straipsnis apie edukacinę išvyką 

komandos mokiniams facebook’o paskyroje ir tinklalapyje. 

4. 2019 m. lapkričio 6 d. žinutė apie komandos subūrimą ir veiklos planos 

sudarymą facebook’o paskyroje. 

5. 2019 m. lapkričio 27 d. straipsnis apie atliktą tyrimą facebook’o 

paskyroje ir tinklalapyje. 

6. 2019 m. lapkričio 28 d. straipsnelis facebook’o paskyroje ir tinklalapyje 

ir Švietimo naujienose. 

7. 2019 m. gruodžio 10 d. straipsnelis facebook’o paskyroje ir tinklalapyje. 

8. 2019 m. gruodžio 12 d. straipsnis apie organizuotas kūrybines dirbtuves 

facebook’o paskyroje ir tinklalapyje. 

9. 2020 m. sausio 22 d. logotipai facebook’o paskyroje. 

10. 2020 m. sausio 29 d. straipsnelis facebook’o paskyroje.   

Pastabos 

 

1. Atliekant mokinių tyrimą apie emocinę ir socialinę aplinką naudota 

IQES online sistema. 

2. Kuriant logotipą, naudota programėlė Hatchful. 

 

 


