GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE PATEIKTA 100 IDĖJŲ!
2018 m. sausio 16 dieną Gegužių progimnazijoje vyko „Idėjų diena“, kurią inicijavo lietuvių kalbos ir
užsienio kalbų mokytojai, į veiklas įtraukdami visus mokyklos mokinius bei mokytojus. Mokiniai
pamokose kūrė, siūlė ir užrašė savo idėjas pagal pateiktas temas, mokinių idėjos „gulė“ raidėse, po
pamokų progimnazijoje sudėtas žodis – ,,IDĖJOS“.
Po pamokų 5b, 5c, 6b, 7a, 8a, 8b klasių mokiniai su auklėtojais apibendrino surinktas idėjas.

DŽIAUGIAMĖS – GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE PATEIKTA 100 ORIGINALIŲ,
NEPAKARTOJAMŲ MOKINIŲ IDĖJŲ KLASEI, MOKYKLAI, ŠEIMAI,
MIESTUI, LIETUVAI IR LAISVALAIKIUI.
Kviečiame mokyklos dailės galerijoje „Erdvė“ susipažinti su mokinių pateiktomis idėjomis, paskaityti
žemiau surinktas mintis.

IDĖJOS KLASEI


Žaidimų diena klasėje (vaikai atsineša stalo žaidimus iš namų ).
 Organizuoti žaidimų popietes su tėveliais.
 Įsirengti klasėje poilsio zoną su sėdmaišiais ir minkštasuoliais.
 Turėti klasėje nuotraukų – prisiminimų albumą.
 Turėti klasės idėjų sąsiuvinį.
 Suorganizuoti popietę „Šeimos istorija“ (apie savo šeimos kilmę, vardo kilmę).
 Susikurti netradicinį pasisveikinimą su klasės auklėtoja.
 Skaitymo valandėlė klasėje – su savo skaitoma knyga.
 Taisyti klaidas su žaliu, o ne su raudonu rašikliu.
 Rengti klasių kino klubus penktadieniais – žiūrėti filmus.
 Susikurti klasės bendrą šūkį, turėti bendrą dainą.
 Su klase praleisti dieną žirgyne.
 Klasėje turėti dėžutę su sąsiuviniais ir rašikliais, kad, esant būtinybei, būtų galima pasiskolinti.
 Organizuoti šeštokams naktį mokykloje.
 Nupiešti bendrą klasės piešinį.
 Organizuoti „Knygų ir žaislų“ mainus.
 Suorganizuoti šokių maratoną.
 Bent kartą per mėnesį turėti klasės valandėlę, per kurią galėtume žaisti mokomuosius žaidimus ir
atsinešti vaišių.
 Gimtadienius švenčiančius žmones pasveikinti per mokyklos radijo sistemą.
 Padaryti staigmenas mokytojams.

IDĖJOS MOKYKLAI




Nemokamas bevielis internetas visoje mokykloje.
 Sutvarkyti tualetus.
Sutvarkyti stadiono dangą, įrengti daugiau treniruoklių lauke.
 Įrengti spinteles koridoriuose asmeniniams daiktams.
 Įrengti baseiną.



Įrengti žaidimų aikštelę aplink mokyklą.
Savanoriškas maisto pasirinkimas valgykloje.
 Pakeisti skambučio melodiją.
 Per garso takelį skambėtų užsienio dainininkų muzika.
 Diskoteka tris kartus per metus.
 Pakviesti prezidentę į svečius.
 Kad mokykla turėtų savo laikraštį.
Pakeisti suolus, kad galėtume sėdėti po vieną (užsienio kalbų kabinetuose).
 Įrengti poilsio zoną.
 Kad sveikatos priežiūros specialistė dirbtų kiekvieną dieną.
 Informatikos būrelio.
 Akvariumas mokykloje.
 Naujas filmukas apie mokyklą.




IDĖJOS ŠEIMAI




Filmo stebėjimas ir aptarimas su šeima.
 Gražių Lietuvos vietų lankymas.
 Išsikelti bendrą tikslą ir jo siekti.
 Bendras knygų skaitymas vakarais.
 Bendri stalo žaidimai vakarais.
 Tėveliai- klasės valandėlės organizatoriai.
 Bent viena bendra vakarienė per savaitę.
 Diena be telefono ir interneto šeimoje.
 Dalyvauti valstybinėse šventėse su šeima.
 Pildyti šeimos kelionių albumą.
Turėti šeimoje „Atvirų pokalbių valandą“ kartą per savaitę.
 Susidaryti ir laikytis šeimos taisyklių sąrašo.
 Kartą per metus organizuoti giminės susitikimą.
 „Pusryčiai į lovą“ tėveliams (gamina vaikai).
 Muzikos vakarai šeimoje.

IDĖJOS MIESTUI




Šiauliai – sveikas miestas, kuo dažniau keisti automobilius į dviračius...
 Kad mieste būtų autobusiukas vaikams ekskursijoms po miestą.
 Vietoj apleistų pastatų įrengti modernų vandens pramogų parką.
 Kad būtų tiltas per Talkšos ežerą.
 Įrengti daugiau dviračių takų, įdomių žaidimų aikštelių.
 Mieste reikėtų daugiau šiukšliadėžių.
 Pastatyti didelį grojantį fontaną.
 Įrengti ir/ar atnaujinti parkus, kurie turėtų atskiras zonas skirtingoms veikloms.
 Atidaryti naują atrakcionų parką. Daugiau švenčių mieste.
 Įkurti aviacijos ir lakūnų būrelį.
 Kad moksleiviams būtų nemokamas viešasis transportas.
 Nugriauti ar atnaujinti senus pastatus, gražinti miestą.
Kad būtų daugiau užimtumo ne tik mažiesiems miesto gyventojams, bet ir paaugliams.



Pastatyti didžiulį pramogų centrą, kuriame būtų įvairiausi žaidimų ir užsiėmimų kambariai įvairaus
amžių grupėms. Jame neturėtų būti drabužių ar batų parduotuvių.
 Gražiai apipiešti namus, pastatyti daugiau įvairių skulptūrų.
 Pastatyti daugiau baseinų.

IDĖJOS LIETUVAI




Sukurti daugiau darbo vietų, kad neišvyktų žmonės.
 .Modernizuoti mokyklas.
 Lietuvoje - tik lietuviški užrašai.
 Sudaryti salygas grįžti emigrantams į Lietuvą.
 Saugoti gamtą.
 Restauruoti istorines vietas.
 Bandyti sustabdyti emigraciją.
 Trejus metus po studijų baigimo atidirbti Lietuvoje.
 Investuoti į gabius ir kūrybingus vaikus.
 Suteikti žmonėms darbo.
Kad kiekvienas žmogus padarytų po gerą darbą savo šaliai be atlyginimo.
 Pasirūpinti, kad žmonės liktų gyventi ir dirbti Lietuvoje.
 Sudaryti salygas geriau gyventi pencininkams.
 Negailėti pinigų Lietuvos gražinimui.
 Lietuvai stengtis draugauti su kitomis pasaulio šalimis.

IDĖJOS LAISVALAIKIUI



 Pėsčiųjų žygis per Lietuvą.
 Daugiau teminių stovyklų, pvz. sveikos gyvensenos.
 Įkurti ramybės kambarį mokykloje.
 Skirti paskutinę mokslo metų savaitę prasmingam laisvalaikiui.
Nemokamas baseinas visiems mokiniams, mokytojams nors kartą per mėnesį.
 Atrasti skaitymo džiaugsmą.
 Lankyti parodas.
 Nemokami kino seansai nors kartą per mėnesį.
 Įrengti daugiau krepšinio aikštelių.
 Daugiau keliauti.
 Žaisti lavinančius žaidimus.
 Būti gamtoje.
 Įkurti parką, kuriame gyvūnais rūpinasi vaikai.
 Sodinti medžius.
 Daugiau bendrauti.
 Daugiau sportuoti.

AČIŪ už pateiktas idėjas, kūrimo proceso organizavimą.
Informaciją rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Idėjų dienos“ kuratorė
2018-01-16

