2017-2018 m. m. ugdymo rezultatai
Gimnazijoje 2017-2018 m. m. buvo ugdomas 221 mokinys, visų klasių po vieną komplektą,
priešmokyklinio ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės.
Per mokslo metus atvyko: 5 mokiniai ( į 4 kl.- 1, į priešmokyklinę gr.-1, į ikimokyklinę gr. - 3).
Viena mokinė išvyko iš 1 klasės ir grįžo.
Išvyko: 4 mokiniai (iš IV g kl. – 2, iš III g kl.- 1, iš 8 kl.-1 ).
Mokslo metus baigė 222 mokiniai, perkelti į aukštesnę klasę arba baigė ugdymo pakopą 221
mokinys.
15 mokinių skirti papildomi darbai, 1 III g kl. mokinys atsisakė juos lankyti, todėl paliktas kartoti
kursą, jo paties pageidavimu išregistruotas.
Pradinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 15 ketvirtokų, 3 pradinio ugdymo pasiekimų
pažymėjimus
Pažymėjimus gavo visi 15 aštuntokų.
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 10 dešimtokų, 1 – Pagrindinio ugdymo pasiekimų
pažymėjimą (mokėsi pagal individualizuotą programą), 1 – nelikvidavo įsiskolinimų ir gavo
Mokymosi pasiekimų pažymėjimą..

PUPP rezultatai 2018 m.
Dalykas

Mokinių
skaičius

Matematika
Lietuvių kalba
ir literatūra

11
11

Dalykas

Mokinių
skaičius

Nepasiekė
patenkinamo
lygio
3
1

Matematika

11

Įvertinimų
vidurkis/
(pereitais
metais)
4,5 /(5,32)

Lietuvių kalba
ir literatūra

11

5,5 /(6,80)

Pasiekė tik
patenkinamą
lygį
7
7

Pasiekė
pagrindinį lygį

Pasiekė
aukštesnįjį lygį

1
1

2

Įvertinimų vidurkis
Plungės raj.

Lietuvoje

4,68 /(5,53)

4,74

6,14 / ( 6,34)

6,26

PUPP analizės (iš KELTO)
11 dešimtokų atliko užsienio kalbų lygių nustatymo testus iš anglų ir rusų kalbų. Atlikus anglų
kalbos užduotį, kuri buvo orientuota į B1 lygį (pirmoji užsienio kalba) nustatyta, kad 5 mokiniai,
t. y. 45 proc. (pernai 76 proc., užpernai 53 proc.) pasiekė B1 lygį ir 11 klasėje turėtų siekti B2 lygio,
o 6 – nepasiekė B1 lygio, t.y. nesurinko reikalingų 40 proc. taškų arba nesurinko reikiamo 3 taškų
kiekio iš kiekvienos dalies – klausymo, skaitymo, rašymo. Antros užsienio kalbos užduotys
orientuotos į A2 lygį. 10 mokinių mokėsi rusų kalbos, A2 lygį pasiekė 4 mokiniai – 40
proc.(pernai - 72 proc, užpernai -56 proc.).
Tolimesnis dešimtokų kelias: 10 mokysis Kulių gimnazijoje, 1 įstojo į profesinę mokyklą, 1 – dirba.

VBE rezultatai 2018 m.
Remiantis mokinių prašymais ir PPT rekomendacijomis 2 mokiniams buvo pritaikomos lietuvių
kalbos ir literatūros egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcijos.

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo palyginimas:
2015–2016 m.m.
18 mok.
Mokomasis dalykas

laikiusiųjų
valstybinius
brandos
egzaminus
skaičius

išlaikyta
valstybinių
brandos
egzaminų

1
Lietuvių kalba ir literat.

2
17

3

Matematika

17

Užsienio kalba (anglų)

13

Istorija
Biologija

13
4

Chemija

-

17
13
13
12
4
-

Fizika

5

Informacinės
technologijos
Geografija
Iš viso
Valstybinių egzaminų
išlaikymo dalis nuo
pasirinktų:
Baigė mokslo metus/ iš
jų gavo atestatus

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Egzaminas

Lietuvių kalba
ir literatūra
Matematika
Užsienio k.
(anglų)
Biologija
Fizika
Chemija
Istorija
Geografija
Informacinės
technologijos

2016–2017 m.m.
14 mok.
laikiusiųjų išlaikyta
valstybinius
brandos valstybin
ių
egzaminus
skaičius
brandos
egzamin
ų
4
14

5

6
13

1

7
8
8
11
7
3
1

4

-

-

1

1

-

-

7

5

5

6

5

71

62

56

55

43

1

10
13
13
5
4
1

5

5

-

-

7
76

14
13
5
4

93,4 proc.

2015–2016 m.m.
18 mok./18 mok.
(100 proc.)
Laikiusių
mokinių
skaičius
(iš 14).

2017-2018 m. m.
14 mok.
laikiusiųjų
išlaikyta
valstybinius
valstybini
brandos
egzaminus ų brandos
skaičius egzaminų

13
11
8
3

90,3 proc.

78,1 proc

2016–2017 m.m.
14 mok/14 mok..
(100 proc.)

2017–2018 m.m.
14 mok/12 mok..
(86 proc.)

Išlaikiusių
mokinių
skaičius ir %

Balai ir % nuo išlaikiusių mokinių skaičiaus
16-35

36-85

86-99

Patenkinamas
lygis

Pagrindinis
lygis

Aukštesnysis
lygis

13

8

61,5%

2

25%

6

75%

13
11

8
11

61,5%
100%

5

62,5%

3
8

37,5%
72,7%

3
1
8
6
-

3

100%

2

66,7%

1

33,3%

1
7
5

100%
87,5%
83,3%

1

100%
42,9%
80%

4
1

57,1%
20%

3
4

3

27,3%

100

Brandos egzaminų rezultatai
2014-2015
2015-2016 m.m.
m.m.
Valstybinių brandos
Valstybinių
egzaminų
brandos
Įvertinimų vidurkis
egzaminų
Įvertinimų
vidurkis

Mokomasis dalykas

2016-2017
m.m.
Valstybinių
brandos
egzaminų
Įvertinimų
vidurkis

2017-2018
m.m.
Valstybinių
brandos
egzaminų
Įvertinimų
vidurkis

Lietuvių kalba ir literat.

34,1

34,5

42,5

31,5

Matematika

43,6

25,23

36,6

17,5

Užsienio kalba (anglų)

55,2

57,2

57,6

64,6

Istorija
Biologija

35,3
37,2

36,3
34,5

52
57

31,5
45,3

Chemija

-

-

41

28

Fizika

30,8

32,4

19,4

-

Informacinės
technologijos
Geografija

-

-

32

-

47,9

46,9

43,4

25,5

Iš viso:

40,15

37,61

44,08

34,85

VBE analizės iš kelto
Tolimesnis abiturientų kelias: į aukštąsias mokyklas įstojo 4 ( iš jų į universitetus 2, į kolegijas 2),
dirba 8, kariai savanoriai -1, 1 – į profesinę mokyklą.

2017-2018 m. m. pirmūnai (vidurkis 9 ir daugiau), jiems įteikti pirmūnų
pažymėjimai:
Klasė
5

Vardas, pavardė
Drūkteinytė Austėja
Navardauskas Edgaras

Pažymių vidurkis
9,4
9,2

6

Idzelytė Amanda

9,4

7

Valauskas Tadas

9,5

8

Valauskaitė Viktorija

9,0

Ig

Petkutė Rugilė

9,1

II g

Golumbeckaitė Viltė
Šiaudvirtaitė Livija
Urnėžaitė Viktorija

9,6
9,5
9,1

III g

Viršilas Steponas
Martinkutė Kamilė

9,2
9,1

IV g

Vaitkutė Algimanta

9,1

Iš viso:

12

Paskatinti padėkos raštais mokiniai, 2017-2018 m.m. padarę didžiausią pažangą
mokantis atskirų mokomųjų dalykų
Evelina Viršilaitė 8 kl. – geografija, fizika.
Julius Meškauskas I g kl. – rusų kalba, kūno kultūra.
Odeta Ilginytė I g kl. – biologija, technologijos.
Dominykas Čižauskas III g kl. – geografija, dailė.
Gustas Lubas III g kl. – geografija, dailė.
Dovydas Narutavičius III g kl. – geografija, dailė.

Paskatinti padėkos raštais mokiniai, 2017-2018 m.m. padarę didžiausią pažangą
mokantis atskirų mokomųjų dalykų ir už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje
Rugilė Stasiulytė 6 kl. – dailė.
Ernestas Narkevičius 8 kl. – matematika, fizika.
Karolina Domarkaitė I g kl. – IT, istorija, dailė, muzika.
Diana Suslova I g kl. – anglų kalba, technologijos.
Mindaugas Abrutis III g kl. – chemija, geografija.

Už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje 2017-2018 m. m. apdovanoti padėkos
raštais
Henrika Norkeliūnaitė I g kl.
Almantė Petkutė I g kl.
Rugilė Petkutė I g kl.
Livija Šiaudvirtaitė II g kl.
Lukas Norkus III g kl.
Gabrielė Domarkaitė III g kl.

2017-2018 m. m. mokykla gavo padėkas už dalyvavimą akcijose ir
konkursuose
Plungės ,,Saulės“ gimnazija - už dalyvavimą Telšių regiono gimnazijų metodinėje –
praktinėje konferencijoje PAMOKOS KITAIP: ERDVĖS IR METODO DERMĖ
( Kulių gimnazijos pristatymas).
Už dalyvavimą tarptautiniame anglų kalbos konkurse BEST IN INGLISH.
Klaipėdos rajono savivaldybės ir Visuomenės
konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai 2017“ II etape.

sveikatos

biuro

už

dalyvavimą

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko Padėka už dalyvavimą Gedulo ir vilties dienos
minėjime.
Elektronikos platintojų asociacija už socialiai atsakingą aktyvumą ir dalyvavimą 7-8 klasių
moksleiviams organizuojamoje Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje.
Plungės sporto ir rekreacijos centro už dalyvavimą ir bendradarbiavimą organizuojant
Olimpinės dienos renginį.
Klaipėdos ,,Verdenės“ progimnazijos už dalyvavimą respublikinėje 5-tų klasių matematikos
viktorinoje ,,Skaičių mūšis“.
Mažeikių ,,Gabijos“ gimnazijos už dalyvavimą Jaunųjų šaulių sąskrydyje ,,Naktis Mažeikių
Gabijos gimnazijoje“.
Už dalyvavimą tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose Olimpis 2018 Rudens ir Pavasario
sesijose

Jie garsina mūsų mokyklą

III g kl. mokinė Kamilė Martinkutė – rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje užėmė I vietą dalyvavo ir sėkmingai atstovavo rajonui respublikinėje olimpiadoje. Mokytoja I. Kniukštienė
Rajoninėje geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ tarp 11 klasės mokinių užėmė II vietą.
Rajoninėje geografijos olimpiadoje užėmė II vietą. Mokytojas V. Kulbokas
III g kl. mokinys Steponas Viršilas – rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje užėmė II vietą;
tarptautinio anglų kalbos konkurso KINGS II laipsnio Diplomas. Mokytoja I. Kniukštienė
Rajoninėje istorijos olimpiadoje užėmė III vietą. Mokytojas K. Garasimavičius
III g kl. mokinys Lukas Norkus – rajoninėje fizikos olimpiadoje užėmė III vietą. Mokytoja A.
Višinskienė

II g kl. mokinė Livija Šiaudvirtaitė – rajoniniame anglų kalbos konkurse užėmė III vietą.
Mokytoja I. Kniukštienė
Tarptautiniame konkurse ,,Muzikos talentų lyga“ laimėjo II vietą. Respublikiniame vaikų ir
jaunimo populiariosios muzikos festivalyje – konkurse ,,Maestro ruduo 2017“ laimėjo I vietą.
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja I. Bakanauskienė
Rajoniniame skaitovų konkurse ,,Skaitima žemaitėška“ tarp 10-12 kl. užėmė I vietą. Mokytoja A.
Gramauskaitė
5 klasės komanda rajoniniame konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ laimėjo I vietą.
Žilvinas Stasiulis -II g kl. ( mokytoja A.Gramauskaitė), Rugilė Stasiulytė -6 kl., Skaistė
Valančiūtė – 6 kl., Henrika Norkeliūnaitė - I g kl.
dalyvavo rajoniniame skaitovų
konkurse ,,Skaitima žemaitėška“. Mokytoja D. Zaleckienė
Viktorija Valauskaitė – 8 kl., Diana Suslova – I g kl. dalyvavo sakralinės muzikos festivalyje
Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje ,,Musica Divina“. Mokytoja D.
Brazdeikytė
Saulė Račkelytė -3 kl., Austėja Drūkteinytė – 5 kl. dalyvavo Lietuvos mokinių jaunųjų geologų
olimpiadoje.
Ernestas Vičius - 1 kl., Armantė Paulauskaitė -1 kl., Austėja Drūkteinytė – 5 kl., Edgaras
Navardauskas – 5 kl., dalyvavo šalies jaunųjų geologų stovykloje Šventojoje. Mokytoja J.
Pieškuvienė
Vanesa Stuopelytė -5 kl., Austėja Drūkteinytė – 5 kl. dalyvavo 5-10 klasių mokinių
respublikiniame matematikos ir lietuvių kalbos konkurse ,,Uždavinys eilėraštyje“. Mokytoja J.
Černevičienė
Austėja Drūkteinytė – 5 kl. dalyvavo Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso ,,Mažasis
diktantas“ rajono etape. Mokytoja A.Gramauskaitė
Viktorija Urnėžaitė – II g kl., Mykolas Gargun – II g kl. dalyvavo respublikinėje matematikos
kūrybinių – projektinių darbų konferencijoje Gargžduose ,,Matematika už lango“, parengė
projektą ,,Duona mūsų kasdieninė“. Mokytoja D. Pušinskienė
Rugilė Petkutė, Almantė Petkutė – I g kl. dalyvavo respublikinėje matematikos kūrybiniųprojektinių darbų konferencijoje ,,Matematika už lango“ , tarptautinėje konferencijoje ,,Moksleivių
matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“ ir parengė
projektą ,,Apskritimo užpildymas geometrinėmis figūromis. Tapyba ant šilko.“ Mokytoja D.
Pušinskienė, I. Sungailienė
Martynas Žilys – 7 kl., Eva Norkutė – 7 kl. dalyvavo respublikiniame matematikos ir
informacinių technologijų konkurse ,,Piešinys = matematikos uždavinys“. Mokytoja J. Černevičienė
Elija Buivydaitė, Guostė Golumbeckaitė, Roberta Brauklytė, Povilas Jenkus – 1 kl. dalyvavo
dailyraščio konkurse ,,Aš myliu Lietuvą“. Mokytoja J. Pieškuvienė
Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ dalyvavo 64 moksleiviai. Geriausiai užduotis
atliko III g klasės mokiniai- Mindaugas Abrutis – I rajone, Jonas Domarkas -V rajone, Tadas
Vasylius – VII rajone, Dovydas Narutavičius – IX rajone. 8 klasės mokinys Lukas Beržanskis –
X rajone, 6 klasės mokinys – Kristupas Jasutis -IX rajone, 5 klasės mokinys Edgaras
Navardauskas – IV rajone, 2 klasės mokinys Agnius Zaleckis – V rajone savo amžiaus grupėse.
Diana Suslova –I g kl., Karolina Domarkaitė – I g kl.
sąskrydyje ,,Naktis Mažeikių Gabijos gimnazijoje“.

dalyvavo Jaunųjų šaulių

Eva Bieliauskaitė, Ernesta Tamošauskaitė, Karolina Urnėžaitė – IV g kl. dalyvavo
moksleiviško teatro dienoje ,,Laiškai Lietuvai“, skirtoje Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100mečiui ir Tarptautinei teatro dienai paminėti. Dalyvavo rajoniniame skaitovų konkurse ,,Skaitima
žemaitėška“. Mokytoja V. Simėnienė
Viktorija Valauskaitė, Ernestas Narkevičius – 8 kl. dalyvavo Nacionalinėje aplinkosaugos
olimpiadoje.
Viltė Golumbeckaitė - II g kl. dalyvavo rajoninėje 9-10 kl. rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje. Mokytoja A.Gramauskaitė
Kamilė Kvietkutė, Ernestas Vičius, Kristijonas Račas, Elija Buivydaitė, Povilas Jenkus,
Guostė Golumbeckaitė, Armantė Paulauskaitė – 1 kl. dalyvavo piešinių konkurse ,,Mano
draugiška šeima“. Mokytoja J. Pieškuvienė
Rafaelis Gargun, Rugilė Liutikaitė, Algimanta Vaitkutė, Eva Bieliauskaitė, Karolina
Urnėžaitė – IV g kl., Živilė Matevičiūtė, Mindaugas Abrutis – III g kl., Raimonda Keršytė – 7
kl., Viktorija Urnėžaitė, Viltė Golumbeckaitė - II g kl., Viktorija Valauskaitė - 8 kl., Julius
Meškauskas, Almantė Petkutė, Rugilė Petkutė, Henrika Norkeliūnaitė - I g kl., Amanda
Igzelytė – 6 kl., Ugnius Žemeckas, Dovydas Butkus – 5 kl. dalyvavo kompiuterinių kalėdinių ir
naujamečių atvirukų konkurse ,,Žiemos fantazija 2017“. Mokytoja I. Sungailienė

Kiti pasiekimai
SVEIKOS GYVENSENOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ UGDYMO KRYPTIES
ĮGYVENDINIMAS
KULIŲ GIMNAZIJOJE 2017-2018 m. m.
Nuo 2017-2018 m. m. Kulių gimnazijoje įgyvendinama sveikos gyvensenos ir sveikatos mokslų
ugdymo kryptis. Įvestos naujos pamokos mokiniams. Tai - Sveika gyvensena - 1 integruota pamoka
per savaitę 5, 6, 7 klasėse, susidedanti iš trijų dalių: sveikos mitybos, judėjimo ir prevencinių
programų vykdymo. Veikla pamokose orientuota į praktiką. Sveikos mitybos dalį moko
technologijų mokytoja I. Simutienė. Nagrinėjamos temos: sveikos mitybos principai (saikingumas,
įvairumas), palankūs ir nepalankūs sveikatai produktai (mažiau cukraus, mažiau druskos, daugiau
skaidulinių medžiagų, geriau natūralūs), tausojanti mityba, ženklai ant etikečių, ekologiški
produktai, kokybės ženklai ant pakuočių. Judėjimo dalį moko kūno kultūros mokytoja D.
Ščupokienė. Pamokose vykdoma veikla: mankštos sudarymo principai, mankšta ne tik prieš
sportinę veiklą, bet ir korekcinė, tempimo pratimų reikšmė, asmeninis mankštos pratimų
kompleksas, taisyklingo kvėpavimo pratimai gryname ore. Prevencinių programų pamokas veda
biologijos mokytoja J. Narutavičienė. Pamokų temos: taisyklinga dienotvarkė, vanduo – sveikatos
šaltinis, gripo profilaktika, kaip išvengti žalingų įpročių, higiena brendimo laikotarpiu (atskirai
berniukams ir mergaitėms).
8, I g, II g klasėse vedama 1 integruota pamoka per savaitę - Biotechnologijų pradmenys,
kuriose veikla orientuota į praktiką. Biotechnologijų pamokose, vedamose biologijos mokytojos J.
Narutavičienės, vykdoma praktikė veikla: mielių dauginimasis, pelėsinių grybų tyrimas – jų žala ir
nauda, informacija apie genetiškai modifikuotus organizmus, informacija apie nanotechnologijas.
Biotechnologijų pamokose, vedamose chemijos mokytojos V. Mačiulaitienės, nagrinėjama
biotechnologinių procesų įtaka produktų cheminėms savybėms, galimybė ,,pačiupinėti”, koks
stiprus ryšys tarp biologijos ir fizikos žinių nagrinėjant cheminių medžiagų įtaką gyvųjų organizmų
veikloje, maisto produktų rūgštingumo tyrimas – fermentų veikla žmogaus organizme (PH),
paprastomis cheminėmis reakcijomis paaiškinta, kodėl sutrinka žmogaus medžiagų apykaita.
Biotechnologijų pamokose, vedamose fizikos mokytojos A. Višinskienės, mokiniai išsiaiškina

praktiškai, kad gyvybiniai procesai gyvuosiuose organizmuose pavaldūs tiems patiems fizikos
dėsniams, kaip ir negyvuosiuose kūnuose, žmogaus organizme esantys fizikiniai reiškiniai yra
mechaniniai (plaka širdis), šiluminiai (kūno temperatūra, jos reguliavimas), elektriniai (prietaisais
užrašomos elektrokardiogramos, encefalogramos), optiniai (žmogaus akis turi lęšiuką, kuris laužia
spindulius), akustiniai (ausis priima tam tikro dažnio vibracijas). Fiziko akimis bandyta pažvelgti į
žmogaus įvairių organų darbą: kaip žmogaus organizme veikia mechanikos, hidrodinamikos,
elektros, šviesos ir kiti dėsniai, išsiaiškinta, kad žmogaus fizika skirta besiruošiantiems studijuoti
mediciną, naujų, saugių produktų kūrime ir gamyboje. Fizikai kuria įvairius aparatus, įrenginius,
kuriuos naudoja ir chemikai, ir fizikai, ir medikai, ir inžinieriai.
Gimnazijoje vykdoma neformali veikla, propaguojant sveiką gyvenseną ir sveikatos mokslų
ugdymą. ,,Sveikuolių sveikuoliai” rajoniniame konkurse 5 klasės mokinių komanda laimėjo I-ą
vietą, dalyvavo zoniniame ture (ruošė biologijos mokytoja J. Narutavičienė , klasės vadovė J.
Černevičienė, sveikatos priežiūros specialistė I. Lapienė). Aktyvaus judėjimo pertrauka lauke 1- 4
klasių mokiniams po 4 pamokų, kurią veda kūno kultūros mokytojos D. Ščupokienė ir S.
Rimkuvienė. Pradinukams, laukiantiems pavėžėjimo, organizuojama kryptingesnė, palankesnė
sveikatos ugdymui, veikla (pasivaikščiojimai ir žaidimai lauke). Veiklą vykdo pradinių klasių
mokytojos J. Pieškuvienė, V. Simėnienė, D. Šiaudvirtienė, R. Malakauskienė.
2017-09-11 aplankyta Kauno sveikatos mokslų universiteto gimnazija; 2017-11-03 pasirašyta
sutartis su LSMU.
2018-01-22 Kulių gimnazijoje vykusioje Karjeros dienoje dalyvavo LSMU, KU sveikatos
mokslų fakulteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos fakulteto atstovai, kurie pristatė studijų
programas 8-IV g klasių mokiniams.
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su buvusiais mokyklos mokiniais, baigusiais sveikatos
mokslų studijas. Buvo atvykę į Karjeros dieną, pasakojo apie savo pasirinkimą.
III g, IV g klasių 3 mokiniai, mąstantys apie mediko ar slaugytojo specialybę, tarpininkaujant
gimnazijos karjeros koordinatorei L. Kniukštienei, rudens atostogų metu lankėsi Plungės
ligoninėje.
2017-10-24 mokykloje vyko projektas AUKSINĖS MINUTĖS. Jaunųjų gydytojų ir studentų
komanda 7-IV g klasių mokinius mokė atlikti dirbtinį kvėpavimą sustojus širdžiai ir kaip panaudoti
defibriliatorių.
Siekiant modernizuoti ugdymo procesą, biologijos kabinete įrengta mokomųjų 3D objektų klasė
biologijos ir chemijos dalykams. 3D objektų naudojimas padidina galimybes suprasti ir išmokti,
įtraukia mokinius į veiklą pamokoje.
Džiaugiamės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Plungės ROTARY klubo kartu su
Plungės rajono savivaldybe vykdomu projektu „Judesio korekcijos svarba ikimokyklinio amžiaus
vaikams“, nes ir mūsų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Aitvariukai“ gavo dovanų –
kamuolius, kuriuos naudoja sportui, žaidimams, sėdėjimui.

