
 

Kodėl norėčiau mokymosi kelią pradėti Prano Mašioto progimnazijoje? 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija -  nuo 1997 m. saugi, moderni, atvira naujovėms, 

teikianti kokybišką išsilavinimą, ugdanti laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, 

gebančią rinktis prasmingą veiklą ir puoselėjančią krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias 

vertybes. 

Mokymuisi tinkama aplinka 

Vaikai dalinasi įspūdžiais klasėse, gamtos mokslų laboratorijoje, išmaniojoje klasėje, 

bibliotekoje, fizinio aktyvumo erdvėje, naudojasi uždaru, erdviu kiemu. 

                                                            

Dažnai mokiniai keičia savo mokymosi aplinką. Ugdymo(si) procesas perkeliamas į įvairias 

edukacines aplinkas – muziejus, galerijas, įmones ir įstaigas, miškus ir parkus, pačias 

įvairiausias erdves, kurios gali iliustruoti ir padėti įsisavinti ugdymo turinį. Mokymosi 

aplinkos keitimas padeda sukurti pačius įvairiausius kontekstus ir patirtis, leidžiančius 

greičiau, lengviau ir tvirčiau įgyti reikiamas žinias ir išmokti jas pritaikyti. 

                 

Ypatingą dėmesį skiriame siekiui ,,išmokyti mokytis”, tad mokiniai mokosi ne tik darbo 

pamokoje, bet ir pačių mokymosi būdų. Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti 

paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, 

patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip 

mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, 

pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose. 



                                        

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl visos klasės turi 

projektorius. Vaikai turi galimybę naudotis planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia 

biblioteka. 

 

  Bendruomeniška atmosfera  

Progimnazijoje vaikai stiprins savo individualius įgūdžius, tačiau išmoks ir kurti bei dirbti 

komandoje. Mokiniai skatinami patys įsivertinti savo veiklą, mokymosi rezultatus. Vaikų 

tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje: išvykose, šventėse. 

 

                 

Vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa ,,Antras žingsnis”, kurios metu vaikai 

išmoksta: 

• savireguliacijos - tai padeda tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe; 

• išsiugdo empatiją – mokosi tvarkytis su savo stipriais jausmais ir spręsti konfliktus su 

kitais; 

• mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas ir mokėjimas nusiraminti 

padeda save sukontroliuoti, nesielgti agresyviai; 

• įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai padeda  tinkamai spręsti bendraamžių 

tarpasmeninius konfliktus bei mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.  
 

                 

 

 
 

 

 

 



Krikščioniškos vertybės yra progimnazijos  bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, 

pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes. 

 

  

 
 

  

          

 

Sudarytos galimybės mokiniams pažinti vieniems kitus, nes nuoširdūs ir draugiški tarpusavio 

santykiai  padeda kurti mokymuisi ir dvasiniam brendimui palankią aplinką, suvokti, kad 

kilnūs tikslai visuomet siejami su rūpesčiu kitais. 

 

                                                                                                    

 

Neformalus ugdymas 

Popamokinės veiklos yra orientuotos į visapusišką jauno žmogaus ugdymą. Progimnazijoje 

gali laisvai rinktis dailės, muzikos, šokio, IT, anglų k., sporto būrelius. Taip pat yra mokamas 

Robotikos būrelis. 

             

 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija kviečia Tave mokymosi kelią pradėti čia!  

 

 


