
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS 

GIMNAZIJA  



Gimnazijos bendruomenė 2019-2020 m.m.  

Mokiniai:  453 

Klasių komplektai: I kl. – 5 

          II kl. – 4 

          III kl. – 4 

          IV kl. – 4 

 Mokytojų komanda (44):  
     6 mokytojai ekspertai, 2 mokslų daktarai  

     19 mokytojų metodininkų  

     9 vyresnieji mokytojai 

     10 mokytojų 

 Specialistai: socialinis pedagogas 

      psichologas 

      visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

      bibliotekos vedėjas 

      IKT specialistas  

 



Tapatumas su gimnazija 

Gimnazijos logotipas 

Gimnazijos vėliava  

Gimnazijos muziejus 

 

 

 

Gimnazijos džemperiai, kurių sukūrimą inicijavo mokinių 

įsteigta jaunoji bendrovė  



Kodėl mes esame moderni, šiuolaikiška gimnazija? 

 

 



Visuose mokomuosiuose kabinetuose sumontuoti  multimedijos 

įrenginiai bei įrengtas naujas, multimedijos naudojimui pritaikytas 

langų užtamsinimas  

 



 

Išmanioji klasė  

 



 

Modernus užsienio kalbų informacinis centras  
 



Gamtos mokslų laboratorija 



Moderni jungtinė (biologija+chemija+fizika) gamtos 

mokslų laboratorija 

• 2020 m. laimėjome jungtinės gamtos mokslų laboratorijos steigimo 

projektą (18.000 eurų). 

• Skatinsime mokinius domėtis moksline tiriamąja veikla.  

• Skirsime daugiau dėmesio mokinių praktinei gamtamokslinei veiklai: bus 

vykdomi praktiniai, laboratoriniai, eksperimentiniai darbai.  

• Skirsime papildomą valandą ugdymo plane I-II klasių mokinių integruotam 

gamtamoksliniam ugdymui.  

• III-IV klasių mokiniai galės rinktis integruotus gamtos mokslo modulius 

„Biotechnologijos“, „Eksperimentinė fizika“, „Eksperimentinė chemija“.  



Interaktyvi 3D klasė  



 

Techninės kūrybinės dirbtuvės FabLab ir  
Modernūs technologijų kabinetai 

 



Moderni biblioteka 



Mums rūpi bendruomenės narių saugumas  

 Gimnazijos vidinės ir išorinės erdvės stebimos vaizdo kameromis 

 Gimnazijos teritorija aptverta tvora 

 



 Mums rūpi gera bendruomenės narių savijauta 

Vykdoma Socialinio emocinio ugdymo (SEU) „Raktai į sėkmę“ programa  

 

Ugdomos vertybės:  

• pagarba sau ir kitiems 

• sveika gyvensena 

• atsakingumas 

• sąžiningumas 

• pagalba kitiems 

• savanorystė:  vaikų lopšeliuose-darželiuose, Vilkpėdės slaugos ligoninėje,   

                            gyvūnų prieglaudose, labdaros ir paramos fonde „Maisto bankas“,  

                            vaikų dienos centre ir kt.  

 



 Mums rūpi gera bendruomenės narių savijauta 

 Poilsio zonos gimnazijoje 



 Mums rūpi gera bendruomenės narių savijauta 

Atnaujinta sporto salė, įrengtos poilsio ir sporto zonos 

gimnazijos kieme, vyksta įvairios sporto varžybos 



 Mums rūpi gera bendruomenės narių savijauta 

 Jauki valgyklos aplinka  



Esame atvira kaitai, bendraujanti ir bendradarbiaujanti 

gimnazija  



Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais 

Mokiniai mokydamiesi naudojasi socialinių partnerių – VGTU, VU, MRU, VDU, 

KSU, ISM ir kt. suteiktomis galimybėmis gilinti savo žinias ir taiko jas 

inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino, verslumo ugdymo 

srityse:  

• sėkmingai vykdomi ilgalaikiai projektai VGTU „Ateities inžinerijos“ nuotolinio ugdymo 

platformoje;  

 

• pamokos vyksta VU chemijos ir geomokslų fakulteto laboratorijoje, VU geologijos 

muziejuje, VU Gyvybės mokslų centre ir kt.;  

 

• gimnazijoje įsteigtos ir savo veiklą vykdo dvi mokinių Jaunosios bendrovės;    

 

• anglų kalbos žinias mokiniai gilina Amerikos centre;  

 

• mokiniai ugdosi pilietinį sąmoningumą, socialines emocines kompetencijas vykdydami 

savanorystės – tarnystės projektus darželiuose, gyvūnų prieglaudose, globos namuose;  

 

• 3-4 klasėse mokiniai gali rinktis ekonomikos ir vadybos pamokas, kurias veda ISM 

universiteto dėstytojai bei madų industrijos bei aviacijos vadybos pamokas, kurias veda 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojai.  

 

 



Esame atvira kaitai, bendraujanti ir bendradarbiaujanti gimnazija  

• Būsimiems pirmokams prieš mokslo metų pradžią organizuojami 

pažintiniai – edukaciniai užsiėmimai „Pažink pirmoką“, skirti 

susipažinimui, bendravimui, bendradarbiavimui, komandinio darbo 

ugdymui.  

• Pirmokams ir jų tėvams skirtas renginys „Pažindami savo vaiką 

pažinkime save“.  

 



Esame atvira kaitai, bendraujanti ir bendradarbiaujanti gimnazija  

 Skatiname aktyvų tėvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime:  

• Įkurta Tėvų taryba, organizuojami Tėvų tarybos ir gimnazijos vadovybės 

susitikimai. 

• Tėvai dalyvauja gimnazijos Bendruomenės konferencijoje skaito pranešimus, 

dalyvauja gimnazijos bendruomenės pėsčiųjų žygiuose. 

• Kartu su tėvais organizuojamos karjeros dienos  „Teisingi sprendimai - 

sėkminga ateitis“: vyksta susitikimai su įvairių profesijų atstovais–tėvais, 

vyksta veiklinimo vizitai - profesijų pažinimas tėvų darbovietėse. 

• Kelis kartus per metus vyksta „Tėvų dienos“ gimnazijoje.   

• Organizuojamos paskaitos–susitikimai gimnazijos mokinių tėvams 

„Psichologinės pagalbos galimybės gimnazijoje“. 
 



Mokomės kitaip: pamokos netradicinėse ugdymo erdvėse 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

Nacionalinė dailės galerija  

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija  

LNOBT 

VGTU, VU, MRU, VDU, KSU  

Įvairūs muziejai  

JAV ambasados Amerikos centras 

Prancūzų institutas 

Goeth`e institutas   

Ir kt. edukacinėse erdvėse  



Mokomės kitaip: projektai 

• 1 ir 3 klasių mokiniai vykdo Ilgalaikius kūrybinius, tiriamuosius, integruotus 

projektus, bendradarbiauja tarpusavyje, mokosi tyrinėdami, dalinasi įgyta patirtimi. 

 

• Sėkmingiausi projektai pristatomi bendruomenei „Projektų dienos“ metu, taip pat 

tradicinėje  gimnazijos Bendruomenės konferencijoje.  

 

 



Mokomės kitaip: projektai 

• Gimnazija dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ (inovacijų išbandymas); mokiniams vestos netradicinės 

integruotos gamtos mokslų, fizinio ugdymo pamokos.   

 

• Bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru vykdytas projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“; projekto metu įgyvendintos fizinio aktyvumo 

ugdymo veiklos gimnazijos mokiniams. 

 

• Šiais mokslo metais vykdomas Erasmus+ KA1 projektas „Kūrybiškumas ugdymo(si) 

procese“, 6 gimnazijos mokytojai dalyvavo mokymuose Graikijoje, grįžę dalinosi įgyta gerąja 

patirtimi su gimnazijos bendruomene bei Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų mokytojais.  

 

• Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Šimtmetį gimnazija, kartu su Jono Basanavičiaus 

progimnazija ir VU Radijo klubu, paminėjo projektu „Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso“; 

mokiniai užmezgė ryšį su Tarptautinės kosminės stoties astronautu, dalyvavo įvairiose su 

projektu susijusiose veiklose.    

 



Mokomės kitaip: mokomės keliaudami Lietuvoje ir užsienyje 



Ugdome pilietišką žmogų  
• Laisvės gynėjų diena 

• Bendradarbiavimas su Lietuvos knygnešio draugija  

• Konstitucijos egzaminas  

• Nacionalinis diktantas 

• Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Vasario 16-osios minėjimas  

• Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, Kovo 11-osios minėjimas  

• Jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“, skirta Vasario 16-ajai paminėti   

 



Ugdome pilietišką žmogų  

 

Kasmet organizuojame Gerumo akciją „Padovanokime vieni kitiems Kalėdas“ 

Bendradarbiaujame su Maltos ordino pagalbos tarnyba, mokiniai –savanoriai 

rūpinasi vienišais senoliais  



Ugdome pilietišką žmogų  
• Gimnazijos techninėse - kūrybinėse dirbtuvėse FabLab pagaminti apsauginiai 

veido skydeliai, skirti medikams bei kitiems asmenims, turintiems artimus 

kontaktus su sergančiais Covid-19.  

 

• Apsauginio veido skydelio maketą pakoregavo ir mūsų gimnazijos techninių 

dirbtuvių lazerinėms staklėms pritaikė nuotoliniu būdu besimokantis 2A klasės 

mokinys Martynas Matijošius.  

 

• Techninį skydelių gamybos procesą atliko technologijų mokytojas Aurimas 

Lingė.  



DofE (The Duke of Edinburgh's International Award)  

 

Gimnazijoje sėkmingai įgyvendinama pasaulinė DofE 

programa, ugdanti atsakingus piliečius, skatinanti savęs 

pažinimą ir tobulėjimą.  



Turintiems mokymosi spragų  

• Konsultacijos, kurias veda mokytojai. 

• „Mokiniai – mokiniams“ grupės, kuriose 

mokiniai padeda mokytis vieni kitiems. 

 

MOKINIAI – MOKINIAMS  

grupės  

  

Mieli mokiniai,  

jeigu sirgote, jeigu pamokų metu nesupratote, 

ką aiškino mokytojai, kviečiame ateiti į 

MOKINIAI – MOKINIAMS pagalbos grupes.  



Vyksta įvairūs renginiai 


