VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2021 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. V-2021-82

ŽINIŲ GILINIMO (KONSULTAVIMO) MOKYKLOS (ŽGM)
VEIKLOS APRAŠAS
I. KODĖL VERTINGA MOKINIUI?
1. Ugdymo turinio užsakovas – mokinys: jis pratinamas klausti, domėtis, analizuoti savo
pasiekimus, sąmoningai mokytis.
2. Dirba įvairių dalykų skirtingi mokytojai (galimybė mokiniui pasirinkti).
3. Laisvai formuojamos laikinosios grupės (net ir vienai konsultacijai).
4. Galimybė gauti pagalbą, jei pamokos buvo praleistos dėl pateisinamos priežasties.
5. Konsultantai - ir gabūs mokiniai (galimybė paaiškinti kitam).
6. Pagalba ir gabiam (plėsti žinias), ir turinčiam mokymosi sunkumų (likviduoti spragas)
mokiniui.
7. Pagalba turinčiam kitų poreikių mokiniui, kuris gali individualiai dirbti su mokytoju,
socialiniu pedagogu, psichologu.
II. KODĖL PATRAUKLI MOKYTOJUI?
8. Konsultacija – nėra pamoka (nereglamentuota jos forma, darbo būdai, jos planavimą lemia
pats mokinys, mokinio poreikiai, tai suteikia laisvę mokytojo kūrybiškumui, produktyviam dialogui).
9. Galimybė ugdyti mažose grupėse (net individualiai) ir organizuoti temines konsultacijas.
10. Reali galimybė diferencijuoti, personalizuoti.
11. Nėra formalaus vertinimo.
12. Galimybė geriau pažinti mokinį.
13. Proga įtvirtinti, apibendrinti atskirą temą, pamokų ciklą, skyrių, dirbti su itin gabiais
mokiniais.
14. Auga mokinio motyvacija – jis dažniau patiria sėkmę.
15. Tikslingas bendradarbiavimas tarp metodinių grupių mokytojų.

III. ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
16. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos užsiėmimus gali lankyti visi pageidaujantys
mokiniai. Ši pagalbos mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, patirti
mokymosi sėkmę.
Esant poreikiui, papildomai mokinius konsultuoja, dalyvauja užsiėmimuose pagalbos
mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas).
17. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla pradeda veikti kasmet nuo spalio 1 dienos, kai
mokytojai po diagnostinių kontrolinių darbų, į gimnaziją atvykusių naujų mokinių adaptacijos
stebėsenos ir pan. identifikuoja mokinių sėkmes ir kliuvinius, kai jaunuoliai patiria pirmuosius
džiaugsmus ir problemas.

18. Konsultacijos Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykloje gali būti ilgalaikės (teminės) ir
trumpalaikės:
18.1. ilgalaikės (teminės) konsultacijos:
18.1.1. ne trumpesnės kaip 4 nuoseklių užsiėmimų trukmės;
18.1.2. renkasi pats mokinys arba jas po diagnostinių kontrolinių darbų, BE pasirinkimo,
atsižvelgus į mokinio praėjusių mokslo metų pasiekimus, individualią pažangą, mokiniams turintiems
mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu ar kitais atvejais, paskiria mokytojas;
18.1.3. konsultacijoms organizuoti panaudojamos UP valandos, skirtos mokinių poreikiams
tenkinti;
18.1.4. ilgalaikių (teminių) konsultacijų apskaita ir užsiėmimų lankymas fiksuojamas el.
dienyne, nepažeidžiant higienos normos reikalavimo dėl maksimalaus pamokų skaičiaus mokiniui
per savaitę;
18.1.5. dėl valandų skyrimo ilgalaikėms konsultacijoms mokytojas rašo prašymą (pavyzdys
pridedamas) ir kartu su juo raštinei pateikia pageidaujančių lankyti konsultacijas mokinių pasirašytą
sąrašą. (Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 12).
18.2. trumpalaikės konsultacijos:
18.2.1. 1-3 užsiėmimų trukmės arba nenuoseklios;
18.2.2. mokiniui pageidaujant, vyksta su mokytoju sutartu laiku;
18.2.3. apskaita vykdoma Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos užsiėmimų lankymo
apskaitos lape (pavyzdys pridedamas). Nuotolinio mokymo metu, konsultacija automatiškai
fiksuojama Microsoft Office 365 Education platformoje;
18.2.4. mokytojui apmokama pagal faktiškai pravestų konsultacijų skaičių, kai jis raštinei
pateikia prašymą (iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos už ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį)
ir Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos trumpalaikių užsiėmimų apskaitos lapą. Nuotolinio
mokymo metu – dalyvavusių sąrašą iš Microsoft Office 365 Education platformos.
19. Tėvus apie vaikui skirtas trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas informuoja
konsultuojantis mokytojas el. dienyne.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos filosofija - „Žmogui nepakanka kaupti žinias,
reikia mokėti iš jų gauti palūkanas“(J. V. Gėtė):
20.1. siekiame būti sėkmės kiekvienam vaikui gimnazija;
20.2. pritaikome ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams;
20.3. atveriame dideles galimybes mokiniui rinktis, atsakingai pasiruošti gyvenimui;
20.4. mokiniams, jau įgijusiems pakankamai mokėjimo mokytis kompetencijų, planuoti
savo laiką, mokyti draugus;
20.5. sudarome galimybę stokojantiems mokėjimo mokytis kompetencijų mokiniams
mokytis kartu su mokytoju, draugu.

__________________________________
Parengė darbo grupė, sudaryta 2021 m. gegužės 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-2021-53.

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS
mokytojo(os)____________________________________________________________________

Vilniaus Antakalnio gimnazijos
Direktoriui ________________

PRAŠYMAS
DĖL VALANDŲ SKYRIMO ILGALAIKĖMS (teminėms) KONSULTACIJOMS
______________________
(data)

Vilnius

Prašyčiau nuo ......................................................... iki ...................................................
skirti ...................................... metines valandas ilgalaikėms (teminėms) konsultacijoms
..............................................................................................................................................................
(įrašyti pavadinimą)

................................................................................................................................................................
Ilgalaikių (teminių) konsultacijų:
Tikslas/uždaviniai ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tvarkaraštis: ............................................................................................................................
(savaitės diena, pamoka/laikas)

Mokinių skaičius laikinoje grupėje ........................ Sąrašas pridedamas.
Higienos normos reikalavimas dėl maksimalaus pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę,
nepažeidžiamas.

Mokytojas

_______________
(Parašas)

________________________________________
(Vardas, pavardė)

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS
MOKYTOJO (OS)_______________________________________________________________

Vilniaus Antakalnio gimnazijos
Direktoriui ____________________

PRAŠYMAS
DĖL APMOKĖJIMO UŽ PRAVESTAS TRUMPALAIKES KONSULTACIJAS
______________________
(data)

Vilnius

Prašyčiau apmokėti už .................................... metines valandas, skirtas trumpalaikėms
mokinių konsultacijoms.
Konsultacijos vyko šiuo laikotarpiu: nuo ..................................... iki ....................................
Prie prašymo pridedu trumpalaikių konsultacijų (užsiėmimų) apskaitos lapą.

Mokytojas

_______________
(Parašas)

________________________________________
(Vardas, pavardė)

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA
ŽINIŲ GILINIMO (KONSULTAVIMO) MOKYKLOS TRUMPALAIKIŲ
KONSULTACIJŲ APSKAITOS LAPAS

Eil.
Nr.

Konsultuoti
mokiniai/
skaičius

Klasė

Dalyko pavadinimas ______________________________________________________________
Konsultacijų
Data

Trukmė

Tema/ veikla

Iš viso

Mokytojas

_______________
(Parašas)

________________________________________
(Vardas, pavardė)

