
             
Alytaus „Dainavos“ progimnazija - mokykla, turinti daug tradicijų, nes jai jau beveik 50 metų. 
Joje mokosi 320 mokinių nuo pirmos iki aštuntos klasės. Mokykloje dirba 36 kvalifikuoti 
mokytojai, kurie nuolat dirba, kad mokiniai būtų sėkmingi. Mokykloje mokoma lietuvių 
kalbos, matematikos, užsienio kalbų, informacinių technologijų, gamtos mokslų ir kitų 
mokomųjų dalykų. Mokiniai gali išmokti keturias užsienio kalbas, tokias kaip anglų, vokiečių, 
rusų ir prancūzų. 

Mokytojai supranta, kad XXI amžiaus mokiniams svarbios ne tik žinios, bet ir kritinio 
mąstymo, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Informacinių technologijų 
eroje visi mokiniai labai greitai geba rasti informaciją internete, todėl svarbiau žinoti, kaip 
suprasti ir pasirinkti tai, kas svarbiausia. 

Mokinių stiprybių suvokimas ir supratimas, kas juos motyvuoja sėkmingai mokytis, yra labai 
svarbi mokytojų darbo dalis. Mokytojai ugdymo procesą organizuoja labai kūrybiškai ir 
patraukliai, praturtindami jį projektinėmis klasėmis, netradicinėmis pamokomis ir 
naudodamiesi įvairiomis tinkamomis erdvėmis mokymuisi mokykloje ir mieste. 

Alytaus „Dainavos“ progimnazija moksleiviams siūlo ir patrauklias neformaliojo švietimo 
programas. Mokiniai dalyvauja įvairiose užklasinėse veiklose: tyrinėja gamtą, mokosi žaisti 
šaškėmis, šachmatais ir mokosi žurnalistikos. Suprasdama, kad kai kurie mokiniai daug laiko 
praleidžia prie kompiuterių, mokykla suteikia jiems galimybę aktyviai leisti laisvalaikį ir 
sportuoti bei žaisti futbolą, tenisą ir kitus komandinius žaidimus. Daugybė Alytaus Dainavos 
progimnazijos bendruomenės narių savo pavyzdžiu demonstruoja mokiniams visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi svarbą. 

Norėdami sudominti šiuolaikinį mokinį, būtina atnaujinti žinias informacinių technologijų 
srityje, pasidalyti gerąja patirtimi su mokyklos ir kitų šalių mokytojais bei sužinoti apie 
skirtingus mokymo metodus. 

Dainavos progimnazija dvejus metus tobulina mokinių mokymosi įgūdžius. Mokyklos tikslas 
yra išmokyti vaikus mokytis, t.y., nusistatyti tikslus, planuoti laiką, paprašyti pagalbos, 
bendradarbiauti su mokytojais ir mokiniais bei nustatyti pažangą. Mokytojai ne kartą gilino 
savo žinias šioje srityje, naudojo įvairius metodus (skaitymo strategijas, minčių žemėlapių 
sudarymo metodus ir kt.), Bendradarbiavo su tėvais ir pasidalino šia patirtimi su kolegomis iš 
kitų šalių. 



„Dainavos“ progimnazija ugdo mokinių skaitymo įpročius ir turi patirties įgyvendinant 
projektą, kurio tikslas buvo paskatinti mokinius skaityti knygas („Literatūros sūpynės“), taip 
pat, siekdama sudominti mokinius globaliomis problemomis dalyvauja tarptautiniame 
projekte „Global Education Goes Local “ ir  dalyvauja motyvacinėje užsienio kalbų mokymosi 
programoje (CLILiG @ Litauen, eTwinning projektai). 

Mokytojai stebi mokinių pažangą ir stengiasi, kad jie mokytųsi ir skaitytų knygas, tuo pačiu 
metu pabrėždami mokymosi bei skaitymo svarbą. 

 Mokykloje dirba aktyvūs mokytojai, turintys projektų valdymo patirties. Projekte dalyvaus 
mokyklos direktorė, įvykdžiusi ISM švietimo lyderystės programos reikalavimus, ir 2015m. 
įgijusi vadybos magistrą. Direktorė turi ilgametę projektų valdymo patirtį. Mokyklos projekto 
vadovė, kuri bus atsakinga už projekto įgyvendinimą, taip pat turi ilgametę patirtį. Mokyklos 
projekto dalyviai  gali pasidalinti savo patirtimi su kitais. Mokiniai taip pat noriai bendrautų 
su mokiniais iš kitų šalių. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad Alytaus „Dainavos“ progimnazija nori būti moderni, 
novatoriška mokykla, siūlanti mokiniams kokybišką išsilavinimą, skatinanti tarpkultūrinį 
mokymąsi, toleranciją ir pagarbą Europos istorijai. Projektui suteiksime pridėtinės vertės, nes 
mes jau pagilinome savo mokinių mokymąsi įgyti skaitymo kompetencijas ir nuolat ieškome 
būdų, kaip ugdyti knygų skaitymo kultūrą. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 


