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GERA PRADŢIA ... 

Kiekvienais metais prieš naujų mokslo metų pradţią Panevėţio rajono švietimo įstaigų 

vadovai, rajono švietimo tarybos nariai, rajono metodinių būrelių vadovai, švietimo įstaigų 

tarybų atstovai (tėvai), mokinių parlamento atstovai, profesinių sąjungų lyderiai, mokytojai, 

savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos atstovai, seniūnai, svečiai  susitinka  

pasitarti, nuo ko pradėti naująjį etapą, suderinti veiksmus, aptarti naujas galimybes ir 

prioritetus. 

Kasmet ieškome naujų renginio organizavimo formų ir metodų, kad nebūtų  labai 

tradiciška ir  nuobodu, kad kuo daugiau pasikalbėtume, išsiaiškintume, kad paskatintume ir 

įkvėptume  švietimo bendruomenę naujoms veiklos ir geriems pokyčiams. 

Šiais metais kvietėme kartu pamąstyti, kokia mokykla yra gera mokiniui, mokytojui, 

tėvui. Kad sutelktumėme kuo daugiau mokytojų diskusijoms, kartu su Švietimo centro 

specialistais pakvietėme švietimo įstaigų atstovus pasidalinti savo sėkmėmis ir įţvalgomis 

taikant pasakojimo metodą. Sėkmės istorijas pasakojo daugiau kaip dvidešimt pasakotojų, 

struktūruoti darbą padėjo vienuolika pasakojimo grupių koordinatorių – projekto „Lyderių 

laikas-2“ kūrybinės komandos atstovų ir konsultantų. Nors pasakojimai buvo antroje 

konferencijos dalyje, bet tai buvo stipriausia  ir naudingiausia dalis.  

Po sėkmės istorijų pasakojimo įsitikinome, kad teigiami pokyčiai mūsų mokyklose jau 

vyksta. 

Manau, kad sustiprinome mokytojų tikėjimą, kad kiekvienas savo aplinkoje gali 

padaryti labai daug, o iš maţų konkrečių detalių konstruojami ir didţiausi statiniai – kuriama 

gera mokykla, formuojama asmenybė. 

Ačiū Švietimo centro komandai, visiems pasakotojams, visiems konferencijos 

dalyviams, svečiams  uţ bendradarbiavimą vardan GEROS MOKYKLOS.  

Kūrybingų ir produktyvių 2014–2015 mokslo metų. 

 

Skaidrutė Kriukienė 

Panevėžio rajono švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

 

 

 

 



 

P R O G R A M A 

I dalis  

10.00–11.40 Plenarinis posėdis „Kokia mokykla yra gera?“ (Savivaldybės mero, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, svečių pranešimai) 

11.40–12.10 Pertrauka 

II dalis  

12.10–13.00 Dalijimasis svarbiomis istorijomis 

Laikas Veikla Svarbu 

12.10–12.15  

(5 min.) 

Įvadas į pasakojimo metodą.   

12.15–12.25  

(10 min.) 

Kaip dalinsimės pasakojimais? 

(Istorijų pasakojimo metodologija). 

Šį istorijų pasakojimo formatą sėkmingai 

galima taikyti bet kuriame švietimo 

kontekste (su mokiniais, mokytojais, 

bendruomene). 

12.25–12.32 

(7 min.) 

Grupių saviorganizacija  

Kiekvienoje grupelėje yra pagrindinis 

pasakotojas, pasirengęs pasidalinti 

savąja istorija. 

Kitų uţdavinys – įdėmiai jo klausyti. 

Klausimai, į kuriuos galima ieškoti 

atsakymų klausantis istorijos: 

1. Kokios sąlygos pastūmėjo  

veikti / nulėmė pokytį / sėkmę? 

2. Koks buvo poveikis mokinių 

mokymosi pasiekimams? 

3. Ką galėčiau pritaikyti savo  

veikloje? 

Kiekvienas klausytojas turi pasirinkti vieną 

klausimą.  

Reikia išsirinkti, kas grupelėje seks laiką. 

12.32–13.00 

 (28 min.) 

Pasakojimai grupėse 

Pasakotojas 10–15 min. pasakoja 

istoriją. Klausytojai klauso pasirinktu 

aspektu ir ţymisi informaciją. 

Grupelėse aptarkite istoriją (10 min.). 

Aptarkite, ką išgirdote, kas jums buvo 

svarbu atsakant į pasirinktą klausimą. 

 

Surašykite savo mintis ant lapelio. 

Diskusijai pasibaigus uţklijuokite savo 

lapelį ant konferencijos lapų ties 

atitinkamu klausimu. 

 

Klausydamiesi pasakojimo, stenkitės 

įsigilinti į esmę, ne į detales. 

Nepertraukinėkite pasakotojo. 

Aptarimo metu išsakykite savo 

pastebėjimus, nediskutuokite. Pabaigoje 

suteikite grįţtamąjį ryšį pasakotojui – jis su 

jumis pasidalino savo istorija ir dţiaugsis 

gavęs iš jūsų kaţką mainais. 

Ant konferencijos lapo uţrašykite pasakotos 

istorijos pavadinimą, pasakotojo ir 

klausytojų vardus. 

Suklijuokite pagal klausimus sugrupuotus 

lapelius. 

 

III dalis  

13.00–13.30 Konferencijos apibendrinimas, refleksija 

IV dalis 

14. 00–15.30 Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas Švietimo centre  



 

Svarbių sėkmės istorijų pasakotojai 

Panevėţio rajono mokytojai konferencijoje sutiko pasidalinti svarbia sėkmės istorija. 

Šios konferencijos dalies tikslas – atskleisti, kuriose Panevėţio rajono ugdymo įstaigose jau 

dabar turime sėkmingos patirties, išryškinti, kas sėkmingai juda į priekį, suteikti įkvėpimo 

kitiems. Svarbios sėkmės istorijos atskleidţia sėkmingą mokytojų patirtį, vedančią geresnio 

mokymosi link. Lygmenys yra įvairūs (mokytojo – mokyklos – bendruomenės – 

savivaldybės.) Svarbių sėkmės istorijų pasakojimo tikslas – skleisti profesinę patirtį, sudaryti 

galimybes ja remtis ir plėtoti naujame kontekste. Tikimės, kad konferencijos dalyviai dar 

kartą įsitikins, kad teigiami pokyčiai Panevėţio rajono švietime jau vyksta, ir patikės, kad 

kiekvienas savo aplinkoje gali padaryti labai daug. 

 

Rasa Stakienė, Velţio gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

ekspertė  

Trisdešimt darbo metų ugdţiau mokinius. Visada norėjau, kad 

mano mokiniai mokėtų ne vien gramatines taisykles ar daugybę 

ţodţių, bet ir domėtųsi šalimis, kurių kalbą mokosi, tradicijomis, 

kultūra, siektų tobulėti, bendrauti su kitų šalių mokiniais. 

Anglų kalbos olimpiados, tarptautinis projektas „Edinburgo 

hercogo apdovanojimai“, Anglijos studentų mainai, Euroscola 

konkursas, Kultūros, švietimo ir lyderystės mainų programa ExCEL, 

debatų klubas – tai tik dalelė mano ir mokinių popamokinės veiklos. 

Akivaizdu, kad kiekviena papildoma veikla, ypač jei ji sėkminga, suţadina mokinių 

motyvaciją, o tada pagerėja ir paţangumas, ir lankomumas, ir drausmė. 

Aišku, tai atima daug laiko, nebelieka jokio laisvalaikio, bet, manau, kad ţmogaus vertė 

matuojama tuo, ką jis duoda kitiems – ţibančias mokinių akis laimėjus olimpiadose ar 

debatuose, jų pasakojimus draugams apie tai, ką matė keliaudami, kaip jie debatavo angliškai 

Strasbūre, kaip pristatinėjo Lietuvą Briuselyje, pasitikėjimą savimi pasiekus tikslą, dėkingus 

ţvilgsnius mamų akyse. Tada ir atsiranda glaudus tarpusavio ryšys, kai nebereikia ţodţių, 

nes uţtenka ţvilgsnio. 

 

Gintarė Stakėnaitė, Velţio gimnazijos abiturientė 

Man labai pasisekė, kad savo gyvenimo kelyje sutikau anglų 

kalbos mokytoją Rasą Stakienę. Ji pastebėjo keletą gabių ir darbščių 

mokinių ir subūrė juos į grupę, taip sukurdama konkurencingą, 

motyvuojančią aplinką.  

 Mokytoja įkūrė debatų klubą, kuriame mokiniai buvo 

skatinami plėsti akiratį, augti, įgyti pasitikėjimo savimi, 

mokytis kalbos meno ir kūno kalbos valdymo, lyderystės. 

 Mokytoja platino informaciją apie konkursus, renginius, drąsino dalyvauti. 

 Dalyvaudama mainų programoje ExCEL ir išvaţiavusi į JAV giliau paţinau save, 

suvokiau tolerancijos reikšmę, pakeičiau poţiūrį į mokytoją ir mokyklą. 

 Svarbus mokytojo ir mokinio ryšys, mokiniui teikiantis pasitikėjimo savimi bei 

aplinkiniais, skatinantis abi puses tobulėti, semtis minčių vieniems iš kitų. 

 Gera mokykla – tai mokykla, kurioje yra kalbamasi, klausomasi ir girdima. 



 

Eglė Timofejeva, Raguvos gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja 

 

Ugdymo tikslų, uţdavinių, mokymo ir mokymosi turinio, 

metodų ir mokymosi priemonių, aplinkos bei vertinimo pritaikymas 

mokinių skirtybėms yra gyvybiškai svarbus, norint sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, realizuoti savo galias ir 

patirti sėkmę mokymosi procese. Tačiau būtina nepamiršti dar 

vienos sėkmingos istorijos sudedamosios dalies – bendro susitarimo 

su mokiniu dėl mokymosi planavimo. Geri mokinio ir mokytojo tarpusavio santykiai gali 

tapti kūlgrinda, kuri padėtų mokytojui sėkmingai ugdyti ir mokyti mokinį, o mokiniui 

pasitikėti mokytojo parinkta mokymo bei mokymosi strategija. 

Grindţiant bet kurio mokinio kelią, galima pasitikėti tik jo paţadu mokytis, paţadu, 

kurį svarbu priimti kaip sandėrį ir privalu jį vykdyti iki galo, net ir kartais vienai pusei jį 

uţmiršus. Atkaklumas ir atsakomybė uţ prisiimtus planus yra būtinas ne tik mokiniui, bet ir 

mokytojui, siekiančiam savo mokinių sėkmės. 

 

Rimutė Baronienė, Linkaučių pagrindinės mokyklos  

vyresnioji spec. pedagogė  

MOKOMĖS KITAIP 

 

Didelis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

skaičius klasėse, skirtingas mokymosi sunkumų bei elgesio ir 

emocijų sutrikimų pobūdis pastūmėjo kitaip organizuoti specialųjį 

ugdymą mokykloje. Aštuoniolikai mokinių, besimokančių pagal 

individualizuotas Bendrąsias programas, laikantis ugdymo plano 

reikalavimų, atsiţvelgiant į PPT išvadas, buvo sudarytos sąlygos 

lankyti specialiąsias pratybas „Mokomės kitaip“. Pratybų metu 

siekiama padėti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams įgyti tokių ţinių, gebėjimų ir nuostatų, kurios padėtų jiems geriau orientuotis 

aplinkoje ir įgytų pagrindus tolesniam mokymuisi.  

Nerimavome, kaip pavyks suderinti tvarkaraščius, kaip seksis spec. pedagogui ir 

kokia bus mokinių reakcija.  

Glaudus administracijos, pedagogų ir mokinių bendradarbiavimas davė vaisių. 

Specialiųjų poreikių mokiniai per pamokas nepervargsta ir visada yra darbingi, patiria 

sėkmės ir bendradarbiavimo dţiaugsmą. Kitaip pateikta nauja mokymosi medţiaga ir 

patraukli mokymosi forma patenkina mokinių smalsumą. Kompiuterizuota mokymo (si) 

aplinka ţadina mokinių susidomėjimą pateikta medţiaga, skatina aktyvumą, suteikia 

galimybę uţduotis atlikti panaudojant ţaidybinius elementus, suteikia galimybę objektyviai 

įsivertinti savo veiklą. 

 

 

Regina Vaičiulienė, Raguvos vaikų lopšelio-darţelio auklėtoja  

UGDAU KŪRYBINGĄ VAIKĄ 

 

Vaikai iš prigimties yra nepaprastai kūrybingi, tik suteikime jiems galimybę 

atsiskleisti. 

 



 

Vilma Orlovienė, Katinų pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė  

 

Kiekvienoje pamokoje mokytoją aplanko didesnė ar maţesnė 

sėkmė. Dirbant jungtinėje klasėje daţnai iškildavo problema – kaip 

suburti vaikus mokytis bendradarbiaujant. Tapo labai svarbu skatinti 

mokinių gebėjimą savarankiškai mokytis, bendrauti, pristatyti tai, ką 

išmoko, ir būti komandos nariu. Ypač svarbu pritaikyti mokymosi 

bendradarbiaujant metodą dirbant su pradinukais, tačiau mokytojas, 

taikydamas šį metodą, privalo gerai pasiruošti, turėti aiškų veiklos 

planą, aiškiai suformuluoti uţduotis, įvertinti.  

Mokymasis bendradarbiaujant – tai darbas grupėse, tačiau ne visada ir ne visoks 

grupės darbas yra mokymasis bendradarbiaujant. Šiam mokymuisi būdingi poţymiai – tai 

tarpusavio priklausomybė (čia labai svarbus dėmesys taisyklėms), individuali atsakomybė 

(mokinys pats turi jaustis atsakingas uţ savo mokymąsi), glaudi sąveika, bendravimo 

įgūdţiai (daugelis mokymosi specialistų pabrėţia kalbėjimosi su kitais naudą), grįţtamasis 

ryšys. Esminis mokymosi bendradarbiaujant principas – trys ţingsniai (3 P).  

Daţniau taikykite mokymosi bendradarbiaujant metodą, nes pagerėja mokinių 

tarpusavio santykiai, bendravimo gebėjimai. Mokiniai geriau suvokia asmeninio indėlio 

svarbą, stiprinamas bendrumo jausmas. Mokantis bendradarbiaujant kiekvienam mokiniui 

suteikiama proga kalbėti. Svarbiausia, kad mokytojas tampa pagalbininku, o mokiniai 

aktyviai mokosi. 

 

 

Dalia Dausienė, Dembavos lopšelio-darţelio „Smalsutis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė  

PEDAGOGŲ, VAIKŲ, TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS TRADICINĖJE 

ŠEIMOS ŠVENTĖJE 

„MUMS SMAGU, KAI MES KARTU“ 

 

„Bendra veikla – veiksmingiausias būdas stiprinti tapusavio 

pasitikėjimą, bendrystę ir uţtikrinti tėvų ir pedagogų abipusį augimą“ 
Henrikas Vaicekauskas   as 

 

Ugdant vaiką svarbu, kad darţelio personalas, grupės vaikai 

ir tėvai sudarytų vieną darnią bendruomenę. Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – 

vienas esminių gerą ugdymą teikiančio darţelio bruoţų. Negalima pasiekti gerų rezultatų 

atsiskyrus nuo šeimos, nes tėvai atlieka daugelį socialinių vaidmenų. Jie šeimoje – įkvepėjai 

ir drąsintojai, padėjėjai ir palaikytojai, stebėtojai ir vertintojai, planuotojai ir organizatoriai, 

iniciatoriai ir dalyviai. Tėvų, vaikų, ir pedagogų bendra veikla suartina visus ir skatina siekti 

bendrų tikslų.  

Savo veikloje siekiu tobulinti bendradarbiavimo kokybę su šeimomis, įtraukdama jas 

į ugdymo procesą, bendras veiklas. Pastebėjau, kad ir vaikams, ir tėvams patinka bendros 

veiklos, tik reikia sudaryti tam tinkamas sąlygas. Taip mano iniciatyvos dėka jau treti metai 

Dembavos lopšelyje-darţelyje „Smalsutis“ geguţės 14 dieną vyksta šeimos šventė  „Mums 

smagu, kai mes kartu“. Kiekvienais metais šventė turi savo temą: 2012 m. vyko  šventė, 

kurioje tėčiai, mamos, broliai ir sesės vaidino pasakų herojus, dainavo, šoko, piešė, 2013 m. 

visi  sportavome, o šiais metais  šventė buvo skirta vaikų močiutėms ir seneliams, jų 

pomėgiams ir talentams.  

Tokios bendros šventės pirmiausia suburia visą šeimą. Tėvai, vaikai ir pedagogai 

būna ne pasyviais stebėtojais, o aktyviais dalyviais. Per tuos metus tėvai tapo drąsesni, 



aktyvesni, į ugdymo procesą daţniau įsitraukia ne tik mamos, bet ir tėčiai. Šių švenčių metu 

apdovanojamos aktyviausios šeimos. Gauti padėkos raštą daugeliui šeimų jau tapo prestiţo 

reikalu. Mokslo metų eigoje tėvai prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo priemonėmis, 

idėjomis, darbu. Visa tai vyksta dalyvaujant vaikui, tėvui ir pedagogui. Bendradarbiavimas 

stiprina pasitikėjimą vienas kitu. Pedagogų ir vaikų šeimų narių bendradarbiavimas tapo 

nuoširdesnis, atviresnis, jaučiama didesnė pagarba kitiems. Geranoriškai bendraujant  

uţtikrinamas saugus vaikų su tėvais ir pedagogais santykis, vaikai lengviau priima jiems 

teikiamą informaciją ir ţinias, kūrybingai jas taiko gyvenimiškose situacijose.  

Dţiugu, kad artėjant 2014 m. šeimos šventei, tėvai ir  vaikai jau patys rodė iniciatyvą, 

klausė, kuo galėtų prisidėti, siūlė savo idėjas. 

  

 

Dainora Šešetienė, Bernatonių mokyklos-darţelio pradinių 

klasių vyresnioji mokytoja  

SAVANORYSTĖS ĮTAKA ĮSTAIGOS POKYČIAMS 

 

Bernatonių mokykla-darţelis jau 6 metai yra savanorius 

priimanti organizacija.    

Dirbome su savanoriais iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, 

Turkijos. Kiekvienas iš šių jaunų ţmonių turėjo įtakos visos 

bendruomenės gyvenimui, paįvairino kasdieninę veiklą naujais 

projektais.  

Savanorių veikla apėmė visas mokyklos-darţelio ugdytinių grupes. Jie noriai 

ţaisdavo su vaikais, praturtindavo įvairias veiklas, inicijuodavo projektus. Savanoriai buvo 

puikūs pagalbininkai ir darţelio auklėtojoms priţiūrint vaikus, atliekant buities darbus.  

Uţsieniečių buvimas įstaigoje didino mokinių motyvaciją mokytis anglų kalbos, 

plėtėsi vaikų akiratis. Visi bendruomenės nariai turėjo galimybę susipaţinti su kitų šalių 

kultūra, tradicijomis. Kasdieninės veiklos tapo įvairesnės, įdomesnės. 

Visiems buvo smagu bendrauti su jaunais, aktyviais ţmonėmis. 

 

 

Danutė Lukoševičienė, Paliūniškio pagrindinės mokyklos  

vyresnioji mokytoja  

 

Naujų mokslo metų pradţios konferencijoje papasakoti 

sėkmės istoriją apie mūsų mokykoje patirtą SUP mokinio asmeninę 

sėkmę mane įpareigojo ir uţregistravo mokyklos administracija, 

kaip buvusią trečioko ir ketvirtoko mokytoją.  Į mūsų mokyklą  šis 

mokinukas atvyko mokytis į 3-čią klasę iš vienos miesto mokyklos 

nemokėdamas nei skaityti, nei rašyti, turėdamas begalę 

psichologinių ir socialinių problemų. 

Nesijaučiu, lyg tai būtų mano ypatingo darbo sėkmės istorija. Paprasčiausia dirbau su 

tuo mokinuku taip, kaip diktavo mano širdis, išmintis ir ilgametė darbo patirtis (mano 

pedagoginio darbo staţas – 36 m.). O mokinio sėkmė vėliau ar anksčiau savaime prabunda: 

„kai aplinka gerumu alsuoja, ţmogus gerumu – SPARNUOTAS!“.  Štai ir visa mano istorija. 

Mano giliu įsitikinimu, konferencijoje turėtų būti pasakojamos tokios sėkmės 

istorijos, kurios būtų lygios projekto „Lyderių laikas 2“ idėjoms. 

 

 

 

 

 



 

 

Alma Briedienė, Naujamiesčio vidurinės  mokyklos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė  

PATYRIMINĖ KELIONĖ Į PENKTĄJĄ KLASĘ SU FOTOAPARATU 

RANKOJE 

 

Naujamiesčio vidurinėje mokykloje projektas „Kūrybinės 

partnerystės“ subūrė dvi ketvirtokų klases bei jų mokytojas Almą 

Briedienę ir Astą Ţaludienę, ţurnalistę Liną Saldenienę  ir 

profesionalų fotografą Vitalij Červiakov išbandyti „Patyriminę 

kelionę į penktąją klasę su fotoaparatu rankoje“. 

Projekto tikslas – įprastų dalykų mokytis ir mokyti kitaip. 

Dirbdami komandoje siekėme: 

 bendradarbiaujant su kūrybos  agentu ir praktiku padėti mokiniams paţinti save ir 

pasaulį;  

 skatinti mokinių suvokimą, kad jie patys yra sėkmingo mokymosi garantas; 

 eksperimentuoti ugdymo procese: taikyti naujas ţinias, įgūdţius ir poţiūrius; 

 suburti dviejų ketvirtų klasių mokinius bendrai veiklai (penktoje klasėje jie bus viena 

klasė); 

 fotografiją ir įvairias jos formas  pritaikyti ugdymo procese. 

Pokyčiai, pasibaigus programai: 

 ryškus mokinių ir kolegų susidomėjimas fotografija; 

 mokinių noras mokytis ir išbandyti naujas idėjas; 

 komandinio darbo sėkmės dţiaugsmas; 

 bendravimo ir bendradarbiavimo naudingumo suvokimas, priėmimas; 

 mokymosi stilių ţinojimas, jų pritaikymas mokantis; 

 tarpdalykinė integracija; 

 analizės, stebėjimų, refleksijų naudos suvokimas ir pritaikymas. 

 

 

 

Rita Ţvirgţdienė, Dembavos progimnazijos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė  

KIEKVIENAS SVARBUS, KIEKVIENAS REIKALINGAS 

 

Mokykloje mokiniui reikia dėmesio ne tik per pamoką, todėl 

klasės vadovui tenka atsakingas vaidmuo – prakalbinti vaiką, 

paţinti ir leisti jį paţinti kitiems, pamatyti jį įvairiapusį, padėti 

pajusti, kad kiekvienas yra svarbus. Kalbėsiu apie bendravimą, 

mokinių santykių gerinimą, pristatysiu keletą ţaidimų, kuriuos 

sėkmingai taikiau klasės valandėlių metu. 

 

 

Elena Kvietinskienė, Berčiūnų pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė  

 

Tai yra kelias kitaip perteikti ţinias ir įgūdţius vaikams, vedantis brandţios, 

savarankiškos ir kritiškai mąstančios asmenybės link. 

Tik išmokus paţinti save, savo mintis, emocijas, savo kūną, jo pokyčius, galima augti 

ir tobulėti. 

 



 

Auksė Leikienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos  

chemijos ir technologijų mokytoja  

MIŠKO DIENA – VIENAS IŠ BŪDŲ MOKYTIS GAMTOJE, BURTI BENDRUOMENĘ IR 

IŠNAUDOTI GIMNAZIJOS APLINKOS GALIMYBES 

 

Krekenavos girininkijoje Miško diena – tradicinis miškininkų ir Krekenavos Mykolo 

Antanaičio gimnazijos renginys. Prasidėjęs 2000 metais, šį pavasarį vyks penkioliktąjį kartą. 

Per šį laiką renginys iš linksmo Ţemės dienos paminėjimo netradicinėje aplinkoje išaugo į 

konkrečius ugdymo (si) tikslus keliantį ir juos įgyvendinantį renginį.  

 

Bėgant metams keitėsi veiklos formos ir metodai, renginyje dalyvaujančių 

moksleivių amţiaus grupės, tačiau pagrindinis tikslas išliko panašus – siekti ir sudaryti 

sąlygas, kad  kiekvienas mokinys taptų veiklia, kūrybiška, kultūringai bendraujančia ir 

atsakingai gamtoje besielgiančia asmenybe. 

 
 

 

Vaida Šiaučiūnė, Velţio gimnazijos anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja  

KRITINĮ MĄSTYMĄ SKATINANČIOS EDUKACINĖS APLINKOS SVARBA 

 

Spalvos, baldų išdėstymas, apšvietimas, akcentai – manote, apie 

tai turėtų galvoti tik interjero dizaineriai? Nebijokite eksperimentuoti 

drąsiai, kūrybingai. Aš išdrįsau ir dabar dţiaugiuosi kiekvieno, 

apsilankiusio mano kabinete pagyrimais, geresne mokinių ir savo nuotaika, pozityvesniu 

nusiteikimu darbui ir ryţtu nenuleisti rankų. Kviečiu išdrįsti pamėginti! 

 

 

Lina Valikonienė, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vyresnioji 

mokytoja  

DALIJIMASIS SĖKMĖS ISTORIJOMIS – DALYVAVIMAS PROJEKTE  

„DRĄSINKIME ATEITĮ“ 
 

Kokios sąlygos pastūmėjo veikti / nulėmė pokytį / sėkmę? 

Projekte „Drąsinkime ateitį“ nutarėme dalyvauti, nes patiko jo keliami 

tikslai: inicijuoti  aktyviausios ir tuo pačiu pavyzdinės visuomenės 

dalies atstovų dalyvavimą bendrojo lavinimo mokyklų gyvenime, savo 

pavyzdţiu drąsinti buvusios mokyklos dabartinius mokinius siekti 

kilnių asmeninių ar visuomeninių tikslų, gerų darbo rezultatų pasirinktoje veiklos srityje. 

Mano asmeninis noras pasidalinti ţiniomis, sukauptomis dirbant grupėje, kuri rengė knygą 

apie Paįstrio krašto istoriją – „Kur Įstras pievomis virvena“. 

Iškėlėme tikslus: padėti mokiniams, renkantis gyvenimo kelią, drąsinti mokinius siekti savo 

tikslų gyvenime, skatinti mokinius domėtis mokyklos istorija, bendrauti su mūsų mokyklą 

baigusiais, daug gyvenime pasiekusiais ţmonėmis, skatinti mokinių pilietiškumą, verslumą, 

ugdyti ekologijos ţinias. 

Įdomios išvykos, susitikimai su buvusiais mokiniais, netradicinės pamokos, 

dalyvavimas ekologinėse, pilietinėse veiklose su savo mokyklos bei bendruomenės nariais, 

susitikimai su įvairių sričių specialistais, integruotos ugdymo karjerai pamokos motyvavo 

mokyklos bendruomenę. Su partneriais organizavome netradicinio ugdymo dienas 

mokykloje, į veiklas  įtraukėme 5–12 klasių mokinius. 

 



 

Rasa Vyšniauskienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos  

vyresnioji mokytoja  

KLOJIMO TEATRAS 

 

„Klojimo teatras“ – tęstinis gimnazijoje vykdomas projektas, 

kuriuo siekiama puoselėti tautines krašto tradicijas, įtraukiant vaikus į 

aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant jų saviraišką, gebėjimą 

bendradarbiauti, maţinant socialinę atskirtį. Šis projektas tapo svarbia 

priemone skatinant mokymosi motyvaciją, telkiant gimnazijos bendruomenę. Mokinių ir 

vietos bendruomenės aktyvumas parodė, kad  neformalioje aplinkoje organizuojamas 

ugdymo procesas yra patrauklesnis ir efektyvesnis. 

 

 

Rasa Sikarskienė, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja metodininkė  

 

Manau, kad ţmogus turi išsiugdyti gebėjimą atsakyti į klausimą, 

kas aš esu, kur mano pradţia, kokios ir kur mano šaknys, kurios davė 

man gyvybę. 

Ţmogaus kultūrinė patirtis ateina kaip ţmogaus ilgo brandos 

proceso patyrimas – visa tai yra mūsų, gyvenusių anksčiau bei 

gyvenančių dabar, perimta ir tęsiama tradicija, kalba, ţemė, tikėjimas. 

Globalioje visuomenėje yra svarbi vartojanti dauguma, o tautinėje kultūroje ryškėja 

asmenybė, skleidţianti savo kūrybinius gebėjimus šeimoje ir bendruomenėje. 

 

 

Ilona Dauderienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 

vyresnioji mokytoja  

KĄ DUODA VAIKAMS SKAUTYBĖ? 

 

Suteikiant galimybę formuoti savo asmenybę ir kurti 

vertybių sistemą, nepastebimai, po truputį vaikai išmoksta  paţinti 

save, valdyti  jausmus, emocijas, atranda savo pašaukimą. Tai gyvenimo mokykla, kurioje 

išmokstama  ne tik  kaip miške išgyventi ar lauţą uţkurti, bet ir kaip rūpintis gamta, buitimi, 

esančiais šalia ţmonėmis. 

Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, 

sąmoningais ţmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei. Skautavimo pagrindais  

remiasi vertybių sistema, kuri skatina kiekvieno individo savarankiškumą ir atsakomybę. 

Skautas, priimdamas įţodį, įsipareigoja tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti artimui. Svarbu, 

kad tai taptų kiekvieno vaiko savastimi. 

Skautas privalo atsiriboti nuo blogybių ir ginti tikrąsias vertybes pradėdamas nuo 

savęs, savo aplinkos, netoleruodamas akivaizdaus blogio ir jam priešindamasis. Tikras 

skautas gerbia  savo kalbą ir tautos tradicijas. 

Dembavos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Kristina Rapševičienė 

VAIKŲ KŪRYBINIO PROCESO DŢIAUGSMAS IR SVARBA UGDYME 

 

Mokinių dalyvavimas parodose – tai kultūrinių vertybių ugdymas. 

Vaikų kūrybinių darbų eksponavimas viešose miesto erdvėse – tai teigiama socialinė veikla 

ir patirtis, skatinanti dalyvauti visuomeninėje veikloje. Kūrybinis procesas – tai vaiko vidinė 

saviraiškos forma, kurios labai trūksta informaciniame amţiuje. 



 

Zina Juzėnienė, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos  

klasės auklėtoja 

 

„Jei tavo ţodţiai – širdies lašai, dalink juos tik vaikams“. 

                                V.Mizeras 

Auklėtojo tikslas, kad vaikai būtų laimingi. Noriu padėti 

kiekvienam vaikui suprasti, kas yra laimė ir kuriuo keliu eiti. 

Neįprasta veikla – raktas į vaiko širdį. 

Mokykla turi būti tokia, į kurią vaikas norėtų eiti. Ne tik norėtų eiti – jis 

joje būtų laimingas. 

 

 

Aurimas Kalinauskas, Ţibartonių pagrindinės 

mokyklos anglų kalbos mokytojas ir 10 klasės 

mokiniai  

Dovydas Kisielius, Graţvydas Ţidonis 

MOKOMĖS SAUGOTI GAMTĄ KARTU SU DRAUGAIS IŠ 

KITŲ ŠALIŲ 

 

Ţibartonių pagrindinė mokykla po ilgų 

bandymų gauti finansavimą pagaliau dalyvauja tarptautiniame Comenius projekte. Buvome 

atkaklūs ir uţsispyrę, ieškojome partnerių, pildėme paraiškas ir trečias kartas buvo 

lemtingas. Dalyvaujame tarptautiniame Comenius projekte „Science Experiments on 

Renewable Energies“.  

Projekte dalyvauja šešios šalys: Prancūzija, Turkija, Italija, Lietuva, Olandija, 

Rumunija. Projekto tikslas – pagerinti gamtos mokslų mokymą visuose mokyklos 

lygmenyse. Mūsų bendruomenei tai labai svarbu, nes esame gamtosauginė mokykla. Tema 

orientuota į atsinaujinančius energijos šaltinius. Kitas svarbus projekto tikslas – bendravimas 

uţsienio kalba.  

Bendrieji mūsų partnerystės tikslai yra: 

 ugdyti supratimą, kad globalinis atšilimas yra bendra problema; 

 skatinti mokinius imtis pozityvių veiksmų saugant aplinką; 

 didinti informuotumą apie atsinaujinančios energijos svarbą ateityje. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose padeda mokiniams ne tik ugdytis kalbinius 

bei bendravimo gebėjimus, bet ir suteikia jiems galimybę praplėsti savo akiratį, nuvykti į 

kitas šalis ir susipaţinti su tų šalių kultūra bei tradicijomis, moko juos tolerancijos, ugdo jų 

pasitikėjimą savimi. Projektinėje veikloje mokiniams atsiranda galimybė išreikšti save ir 

ugdytis gebėjimus, padidėja mokymosi motyvacija ir noras siekti uţsibrėţtų tikslų. Mokiniai 

suvokia savo atsakomybę reprezentuoti mokyklą ir šalį, todėl stengiasi visas uţduotis atlikti 

kuo geriau. 

Vykdant šį projektą mokiniams patiko dirbti grupelėse, atlikti ir stebėti praktinę 

veiklą, nes tai buvo viena iš galimybių dar labiau suartėti. Su naujais draugais vis dar 

bendraujama socialiniuose tinkluose. Išvykų metu matyti vaizdai mokiniams padėjo suvokti, 

kaip svarbu taupyti gamtinius išteklius. 

 

 



 

Angelė Paulauskienė, Velţio gimnazijos fizikos mokytoja 

metodininkė  

 

Šalyje vyksta daug renginių, projektų, kuriuos galima 

panaudoti dalyko mokymosi motyvacijai didinti. 

2010 metų rugsėjo mėnesį mane sudomino renginys paslaptingu 

pavadinimu – „Tyrėjų naktis“. Tais metais su vienuoliktokais ir 

dvyliktokais  dalyvavome Kauno technologijos universiteto 

organizuotose „Tyrėjų nakties“ renginiuose. Patirtais įspūdţiais mokiniai dalijosi visą 

kelionės atgal į mokyklą laiką. Kitų metų rugsėjį su mokiniais sukome Molėtų link, į 

observatorijoje vykusią „Tyrėjų naktį“. Jei pirmaisiais metais surinkome tik dvylika norinčių 

vykti mokinių, tai dabar jų buvo tiek, kad negalėjome visų sutalpinti į autobusą. Supratau, 

kad tai galimybė gauti ţinių kitaip, sudominti mokinius gamtos mokslais, padidinti jų 

mokymosi motyvaciją. Naršydama internete radau Jaunojo tyrėjo tinklapį ir susipaţinau su 

Jaunųjų tyrėjų vizitų į mokyklas organizavimo programa „Tyrėjo diena“ ir „MoMoLab 

(mobilia moksline laboratorija)“. Rudenį Jaunieji tyrėjai organizavo „Tyrėjo dieną“ mūsų 

gimnazijoje. O geguţę pirmieji rajone sulaukėme MoMoLab vizito. Jei veikla įdomi, 

nereikia jokių drausminimų ar skatinimų, vaikai patys į ją verţiasi. Taip biologų grupė iki 

2val. nakties po Velţio apylinkes ieškojo šikšnosparnių ir surado net 5 rūšis. Tai buvo puiki 

galimybė mokiniams atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais 

metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų. 

Dţiaugiuosi, kad pavyksta sudominti vaikus pamokų metu, kad galiu jiems pasiūlyti 

įdomios veiklos po pamokų. 

 

 



 

Konferencijos akimirkos 

 

 

 

 

 

 


