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Išvyka į Menų inkubatorių
Meninės kūrybos būrelio nariai su vadove A. Petrauskiene apsilankė Anykščių
menų inkubatoriuje – menų studijoje ir apžiūrėjo vienintelį Pabaltyje „Cosmos
Paukščių Taką“. Mokiniai grožėjosi „žvaigždėmis iš arti“, žavėjosi patirtu
begalybės pojūčiu ir klausėsi NASA įrašytų žemės garsų bei pasidarė daug šaunių
nuotraukų.
Vėliau mokiniai aplankė Artūro Morozovo parodą „Ukrainos karas/Kikimoros
gimimas“, kur sužinojo, kad Kikimora – slavų mitinė būtybė, pelkių deivė, gebanti
įvilioti į klaidžius liūno akivarus. Šiuo žodžiu vadinama ir snaiperio uniforma,
padedanti
jam
išlikti
nepastebėtam
aplinkoje.
Kikimoros gimimas – tai
pasakojimas apie moteris,
siuvančias
aprangą
Ukrainos
kariams,
kovojantiems
šalies
rytuose.
Sudaryta
iš
daugybės
audinio
skiautelių,
natūralaus
pluošto atraižų, kikimora
paverčia
snaiperį
nepastebima karo būtybe.
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ANKETOS MOKINIAMS APIE MOKYMOSI SUNKUMUS
Apibendrinimas (2016 m. kovo mėn.)
(Apklausoje dalyvavo 44 I-ojo ir II-ojo kurso mokiniai: T15, V15, 3E 15 ir T 14, 3E 14)
NESĖKMINGO MOKYMOSI PRIEŽASTYS, SUSIJUSIOS SU MOKYMUSI
1. Jums patinka mokytis?
4 - Visada 7 - Dažnai 29 - Kartais

4. Mokantis galiu pasirinkti (nurodykite Jums tinkamus
atsakymus):
8 - atsiskaitymo formą
22 2. Nurodykite 2 (dvi) dažniausias savo veiklas 22 - atsiskaitymo laiką
lengvesnę
užduotį
6
atsiskaitymo
temą
1
nieko
pamokos metu:
negaliu rinktis
15 - Dalį pamokos skiriu užduočių atlikimui.
18 - Rašau, ką nurodo mokytojas.
5. Turiu galimybę perdaryti prastai atliktą užduotį:
8 - Skaitau ir rašau.
6 - Visada
8 - Dažnai
19 - Kartais
1 - Niekada
21 - Klausau mokytojo aiškinimo.
6. Turiu galimybę sužinoti, ko išmokau pamokoje ir būti
6 - Mokausi kartu su kitais grupelėmis.
įvertintas:
5 – Diskutuoju.
6 - Visada
17 - Dažnai
17 - Kartais
4 - Niekada
5 - Pristatau savo atliktą darbą.
7 - Nieko neveikiu.
7. Mokytojai man nustato asmeninius tikslus (ką ir kuriam
3.
Nurodykite 3 (tris) didžiausius mokymo laikui atlikti, išmokti ir pan.):
3 - Visada
12 - Dažnai
21 - Kartais
8 - Niekada
trūkumus mūsų mokykloje:
10 - Neefektyviai naudojamas mokymosi laikas.
8. Mokytis trukdo netinkamas kai kurių mokinių elgesys
13 - Netinkama psichologinė mokymosi aplinka.
pamokose:
20 - Per didelis mokymosi krūvis.
5 - Visada
13 - Dažnai
19 - Kartais
7 - Niekada
1 - Per mažas mokymosi krūvis.
17 - Per greitas mokymosi tempas.
9. Mokytojai mane pagiria, pastebėdami mano pažangą ir
12 - Nepadedančios užpildyti mokinių pasiekimų laimėjimus:
spragų užduotys.
3 - Visada
15 - Dažnai
20 - Kartais
6 - Niekada
14 - Mažai ar netinkamai naudojamos informacinės ir
10. Mūsų mokykloje:
komunikacinės technologijos.
5 - Per mažai dėmesio skiriama mokymui mokytis.
23 - Skurdi praktinio mokymo bazė.
39 - Mokymui mokytis skiriama pakankamai dėmesio.
16 - Trūksta mokymosi priemonių.
Anketos apibendrinimo tęsinys sekančiame numeryje.
4 – Niekada
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