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Šiame leidinyje: 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS NAUJIENLAIŠKIS NR. 6 

Vasario 22 d. „Saulės“ koncertų salėje šimtadienį, 
likusį iki egzaminų, šventė 96-oji gimnazijos abiturien-
tų laida. Tradiciškai gimnazijos bendruomenę abitu-
rientai pakvietė į ilgai ruoštą spektaklį „Laiko vagys“, 
sukurtą vokiečių rašytojo Michaelio Endė kūrinio 
„Momo: Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir 
mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką“ 
motyvais.  

Abiturientai spektaklyje analizavo vieną didžiausių šių 
laikų problemų – laiko stoką. Laiko vagių aukomis tampame visi mes, pasidavę vis greitėjančiam 
gyvenimo ritmui, karjerai, nustoję džiaugtis paprastais dalykais, prarasdami galimybes bendrau-
ti su artimiausiais žmonėmis. 

Spektaklio režisierė – Virgilija Staševičiūtė, choreografas – Mindaugas Kosaitis.  

Nuoširdžiai dėkojame Ksaverai Mankuvienei už pagalbą ruošiant dainas, Sandrai Radavičienei ir 
Daivai Trijonienei – už patalpas repeticijoms, Gintarui Šiupariui – už nuostabias nuotraukas, 
Armalių ir Paškevičių šeimoms – už piniginę paramą abiturientų šventei, mamų chorui – už su-
dainuotą „kalbą“. • 

 



 

 

 96-OSIOS ABITURIENTŲ LAIDOS  
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Metodinė konferencija „Kolega kolegai: šiuolaikinės 
pamokos link“  

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Didžiuojamės gebėjimu puikiai organizuo-
ti šalies renginius tiek mokytojams, tiek 
mokiniams, didžiuojamės gebėjimu tuose 
renginiuose puikiai pristatyti savo gerąją 
patirtį, tačiau mums itin svarbi gimnazijos 
mokytojų organizuojama konferencija 
„Kolega kolegai“, kuri vyksta pasirinkta 
tema kiekvienais mokslo metais bent 
porą kartų (dažniausiai per mokinių atos-
togas).  

Šių metų konferencijos, vykusios vasario 
21 d., tema – šiuolaikinės pamokos bruo-
žai. Aštuoni mokytojai (lietuvių k. moky-
toja Lina Michailovienė, anglų k. mokyto-
ja Inga Stonienė, istorijos mokytojos: 
Asta Andžiuvienė ir Giena Kubiliūtė, ma-
tematikos mokytojos: Rima Ernestienė, 
Lydija Dronova-Platbarzdė ir Irena Šukie-
nė, fizikos mokytoja Rima Valčiukienė) 
pasidalijo savo patirtimi,  akcentavo tai-
komų mokymo(si) strategijų veiksmingu-
mą. Konferencijoje kalbėta apie tarpdaly-
kinę integraciją (lietuvių k. ir matemati-
kos), mokymąsi bendradarbiaujant, darbą 
su skirtingų gebėjimų mokiniais, individu-
alios pažangos stebėjimą, įsivertinimo, 
refleksijos organizavimą virtualioje aplin-
koje, pagalbos mokiniui sistemą, pamokų 
kitose erdvėse naudingumą ir kt. Visi kal-
bėjusieji akcentavo, kad norėdamas orga-
nizuoti šiuolaikinę pamoką, privalai pats 

būti kūrybingas, drąsiai priimantis naujo-
ves, gerai pažįstantis mokinius.  

Konferencija buvo išties naudinga: gavo-
me konkrečių patarimų įvairiais pamokos 
organizavimo klausimais, pavyzdžiui, kaip 
mokinius mokyti formuluoti klausimus, 
išvadas, rengti ir vertinti projektinius dar-
bus, taikyti žaidybinius metodus;  pama-
tėme filmuotų pamokų ištraukas ir net, 

muzikai skambant, klausėmės nuostabiai 
deklamuojamų eilių...  

Tad išėjome įgiję naujos patirties, kurią, 
be abejo, mėginsime taikyti savo pamo-
kose, ir puikios nuotaikos. • 



Sveikiname buvusį Didždvario gimnazijos 
mokinį Andrejų Kostarevą, gavusį Rea-
dingo universiteto rektoriaus premiją. 

Andrejus Kostarevas Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje mokėsi 2012–2016 metais 
(dvejus metus (I–II kl.) parengiamojoje 
tarptautinio bakalaureato klasėje, kitus 
dvejus (III–IV kl.) pagal TB diplomo prog-
ramą). Jau mokykliniais metais mokinys 
išsiskyrė savo ypatingu domėjimusi IKT: 
filmavo gimnazijos renginius, montavo 
DG live filmukus.  

Tad nieko nenustebino jo pasirinkimas – 
kompiuterių mokslų studijos Reading 
universitete (Jungtinė karalystė). Džiugu, 
kad Andrejaus veikla yra pastebima ir 
skatinama: už puikius akademinius pasie-
kimus ir aktyvų dalyvavimą kūrybiškumo, 
socialinėje ir tarnystės programoje jam 
buvo skirta Didždvario TB DP Alumni klu-
bo premija, įteikta Reading universiteto 
rektoriaus premija. Džiaugiamės ir sveiki-
name Andrejų, kuris savo veikla garsina 
gimnaziją, TBO bei Lietuvą. • 
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SVEIKINAME! 

Šiaulių miesto olimpiadų nugalėtojai:  
Aironas Koliasnikovas, rusų k.,  

mokytoja Natalia Ploshenko, 
Evelina Vitkevičiūtė, prancūzų k.,  

mokytoja Jūratė Šimkuvienė 
Jokūbas Ramašauskas, vokiečių k.,  

mokytoja Danguolė Kukla. • 
 

 
Armandas Kondroška, TB1 kl. mokinys, 

laimėjo į I vietą, bei Viktorija  
Pakštaitė ir Danielius Sasnauskas, TB2 kl.  

mokiniai, laimėjo II ir III vietas Lietuvos 
mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados 

Šiaulių regiono etape. 
IIp kl. mokinė Vasarė Gaupšaitė, šioje            

11-12 klasių olimpiadoje laimėjo IV vietą. 
Mokytoja Diana Virbickaitė.• 

 
Konkurso „Mano gaublys“ nugalėtojai: 

 I vieta – Rytis Petkauskas, III kl. mokinys, 
II vieta – Julius Urbonas, IIm kl. mokinys, 

ir Austėja Penkauskaitė, IM kl. mokinė; 
III vieta – Gabrielė Mataitė, IG kl.                  

mokinė. 
Mokytoja Sniegina Raubaitė.• 

 
Abiturientės: Goda Kulnytė ir Mintautė 

Rutkauskaitė, laimėjo II ir V vietas  
28-ajame tradiciniame I. Požėlaitės-Davis 

Šiaulių regiono anglų kalbos rašinio  
konkurse.  

Mokytoja Iveta Gutauskienė. • 
 

Vasario  22 d. Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijoje vyko tradicinis regioninis  

Žemaitijos krašto dr. J. P. Kazicko                
programavimo ir IT konkursas. Iš mūsų 

gimnazijos programavimo konkurse daly-
vavo abiturientas Rokas Urbelis. 

 Dalyviams buvo pateikti trys uždaviniai, 
kuriems reikėjo parašyti C++ programas. 

Rokas pateko į geriausiųjų 20-tuką.  
Mokytoja Daiva Bukelytė. • 

 

Vasario 12 d. S. Šalkauskio  gimnazijoje 
jau trečius metus vyko „Makaronų tiltų“ 
statymo varžybos. Dalyvavo 10 miesto 
mokyklų komandų: iš Ragainės, V. Kudir-
kos progimnazijų ir S. Šalkauskio, J. Jano-
nio ir Didždvario gimnazijų.  I vietą ir stip-
riausią tiltą, atlaikiusį net 2,8 kg, pastatė 
komanda „Sija“ iš Ragainės progimnazi-
jos, II ir III vietos atiteko S. Šalkauskio 
gimnazijos komandoms, kurių tiltas išlai-
kė  2 kg ir 1,9 kg svorį. 

Mūsų gimnazijai atstovavo komanda, 
kurią sudarė: Paulina Juškaitė, Aistis Dijo-
kas, Domas Gružauskas, Eimantas Bagdo-
nas. Užsiėmimo metu sužinojome apie 
kasmetinius turnyrus, kuriuose mokiniai 
ir studentai varžosi statydami tiltus iš 

įvairiaformių makaronų, o vėliau juos 
išbando dėdami svarelius. Mums labai 
patiko ši veikla: turėjome galimybes būti 
kūrybiški, priimti sprendimus, bendradar-
biauti. Nors nieko ir nelaimėjome, bet, 
manome, kad sekėsi gerai, tik šiek tiek 
pritrūko laiko. • 

Makaronų tiltai  
 

Paulina Juškaitė, IIg kl. mokinė  

Vasario 12 d. Radviliškio Lizdeikos gimna-
zijoje vyko Šiaulių regiono mokinių dainos 
anglų kalba konkursas „MŪSŲ VIZIJA 
(OUR VISION)“. 

Didždvario gimnazijai atstovavo Arnas 
Mazurevičius, IV kl., Beatričė Kaunicky-
tė,  IY kl. ir Gustas Jarašūnas, IM kl.. Kon-
kurso dalyviai  varžėsi skirtingose katego-
rijose: solistų, duetų ir grupių. Džiugu, 
kad mūsų gimnazistai iškovojo net dvi 
prizines vietas: solistas Arnas, atlikęs 
Queen dainą „The Show Must Go On“, 
laimėjo I vietą (mokytojos I. Stonienė ir K. 
Mankuvienė), Beatričės ir Gusto duetas 
su Oasis daina „Don’t Look Back In An-
ger“ –  II vietą (mokytojos K. Urbonienė ir 
 K. Mankuvienė). 

Sveikiname nugalėtojus! Linkime, kad jų 

dainos džiugintų ne tik visų aplinkinių, 
bet ir jų pačių širdis! • 

Anglų kalbos mokytojos Inga Stonienė ir 
Kristina Urbonienė  Sveikiname! 
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Konferencija apie mokslą, meną ir tikėjimą 

Puoselėdami STEAM moks-
lams palankią kultūrą, gimna-
zijos gamtos mokslų mokytojai 
 vasario 19 d. respublikos mo-
kinius, mokytojus, mokslinin-
kus ir dvasininkus pakvietė į 7-
ąją Tėvo Jurgio Ambrozijaus 
(Ambraziejaus) Pabrėžos var-
do konferenciją „Žmogaus 
ekologija“. 

Per šimtas dalyvių iš šalies 
mokyklų: Tauragės „Šaltinio“ 
pagrindinės mokyklos, Šiaulių 
„Romuvos“, Salduvės, Gytarių, 
Rėkyvos, Ragainės progimnazi-
jų, Radviliškio Lizdeikos, Pak-
ruojo „Atžalyno“, Plungės 
„Saulės“, Pakruojo rajono Lin-
kuvos, Kuršėnų rajono L. Ivin-
skio, Kauno „Aušros“, Radviliš-
kio rajono Šiaulėnų  M. Šikš-
nio, Kelmės rajono Kražių Ž. 
Liauksmino, Šiaulių S. Daukan-
to, Didždvario, J. Janonio, 
„Saulėtekio“, S. Sondeckio 
menų, Sporto gimnazijų, Logo-
pedinės, Suaugusiųjų mokyklų, 
„Ringuvos“ spec. mokyklos, 
Šiaulių moksleivių namų, Šiau-
lių profesinio rengimo centro, 
Šiaurės kolegijos ir Šiaulių uni-
versiteto, rinkosi į plenarinį 

posėdį, kuris vyko  Šiaulių 
apskrities P. Višinskio bibliote-
koje. Konferencijos dalyviai 
turėjo galimybę išklausyti įdo-
mių ir labai įvairių pranešimų: 
pasakos apie maistą ir smege-
nis (I. Kuodienė, Šiaulių miesto 
visuomenės sveikatos biuras), 
apie bitininkystę (N. Juškevi-
čienė, Salduvės progimnazija), 
ekologinę mokyklą ir ekologinį 
universitetą (I. Barabanova, 
ŠU), papuošalų kūrimą tauti-
niam kostiumui (G. Adomaity-
tė, Didždvario gimnazija), 
bendrystę ir tarnystę (D. Kra-
tukienė, J. Janonio gimnazija), 
 šv. Ignaco Lojolos bažnyčios 
rektorius S. Kazėnas kalbėjo 
apie XIX a. pradžios šviesuolio, 
kunigo J. Pabrėžos įvairiapusę 
veiklą. 

Darbas sekcijose persikėlė į 
Didždvario gimnaziją. Čia buvo 
pristatyta dar 40 pranešimų. 
Visus stebino temų gausa ir 
įvairovė (pavyzdžiui, „Arbatos 
kelias“, „Sveikata visus me-
tus“, „Poezija fizikos pamoko-
je“, „IKT taikymas ugdymo 
procese prisideda prie miškų 
išsaugojimo“, „Integruotų dai-

lės ir muzikos pamokų kūrybi-
nės patirtys“).  Visi pranešėjai 
buvo apdovanoti Šiaulių mies-

to visuomenės sveikatos biuro, 
konferencijos rėmėjo, dovanė-
lėmis.• 

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Nuotraukos: Nino Jashiashvili  
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Šiaulių apskrities geografijos mokytojų apskritojo stalo 
diskusija „Geografijos ugdymo turinio kaita neišvengiama“  

Vasario 21 d. Šiaulių Didždva-
rio gimnazijoje įvyko Šiaulių 
apskrities geografijos moky-
tojų apskritojo stalo diskusija 
„Geografijos ugdymo turinio 
kaita neišvengiama“, kurią 
organizavo Didždvario gimna-
zijos geografijos mokytoja 
Sniegina Raubaitė. Šioje disku-
sijoje dalyvavo geografijos 
mokytojai iš Šiaulių miesto, 
Šiaulių, Radviliškio ir Telšių 
rajonų. 

Telšių V. Borisevičiaus gimna-
zijos geografijos mokytoja 
ekspertė Laima Uosytė supa-
žindino mokytojus su Marso 
šalimi – Namibija, kurioje lan-
kėsi praeitais metais (eks-
pediciją organizavo Lietuvos 
geografijos mokytojų asociaci-
ja (LGMA). Mokytoja pristatė 
šios šalies unikalų gamtinį 
landšaftą (Kalahario dykumą, 
„Žuvies“ kanjoną, įspūdingą-
sias kopas), kultūrinius ir eko-
nominius šio krašto savitumus, 
be to, aptarė šios šalies švieti-
mo sistemą. Mokytojos orga-
nizuotoje apklausoje geografi-
jos mokytojai turėjo galimybę 
laimėti Kalahario dykumos 
smėlio mėginį. Šiaulių V. Kudir-
kos progimnazijos ir S. Šal-
kauskio gimnazijos geografijos 
mokytoja Indrė Staliorevičienė 
pristatė Islandijos gamtinius, 
kultūrinius ir ekonominius 
ypatumus naudojantis šiuolai-
kinėmis skaitmeninio turinio 
programomis (ArcGIS online, 
Google Earth). Taip pat dalijosi 
įspūdžiais iš aplankyto didžiau-
sio Europoje lavos centro, ku-
riame interaktyvioje erdvėje 
su 3D projekcijomis pristatytas 
Islandijos salos susiformavi-
mas, seisminis aktyvumas, 

vulkanizmas. Šiaulių Gytarių 
progimnazijos ir Suaugusiųjų 
mokyklos geografijos mokyto-
ja Dalė Lapatinskaitė pasidalijo 
„gyvąja“ aplinkos tyrimo me-
džiaga iš Mūšos tyrelio 
(pelkės), kuria mokytojai galės 
pasinaudoti  pamokose. 

Apskritojo stalo diskusijoje 
kalbėtasi apie dabartinę švieti-
mo būklę, geografijos mokymo 
turinio privalumus ir trūku-
mus, būtiną turinio kaitą, paty-
riminio ugdymo svarbą ir kt. 
Mokytojų nuomone, vis dar 
išlieka  neišspręstų problemų: 
1) 10 klasėje skiriama tik viena 
savaitinė pamoka analizuoti 
pakankamai platų turinį 
(Lietuvos ir pasaulio ūkis), tad 
kurso mokymas(is) fragmentiš-
kas, neefektyvus. Šiaulių apsk-
rities geografijos mokytojai 
kartu su LGMA pritaria antros 
savaitinės pamokos 10 klasėje 
grąžinimui; 2) Lietuvos Res-
publikos švietimo ir mokslo 
ministerijos deklaruotina reko-
mendacija – didesnį dėmesį 
skirti patyriminiam ugdymui ir 
30 proc. pamokų vesti kitose 
aplinkose – praktiškai neįgy-
vendinama. Mokytojai supran-
ta, koks svarbus patyriminis 
ugdymas, tad norėtų, kad 
geografijos (socialinio ugdy-
mo) tiriamiesiems darbams 
būtų skirtos netradicinio ugdy-
mo dienos.  

Dalijimasis patirtimi, nuomo-
nėmis, konkrečių sprendimų 
priėmimas prie apskritojo sta-
lo yra itin svarbus artėjant 
bendrųjų ugdymo programų 
atnaujinimui. • 

Indrė Staliorevičienė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos Šiaulių miesto pirmininkė  
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Kai dalijamės, augame patys 
Tarptautinės gimtosios kalbos 
išvakarėse, vasario 20 d., Šiau-
lių apskrities P. Višinskio bib-
liotekoje įvyko A. J. Greimo 
respublikinė lietuvių kalbos 
mokytojų metodinė-praktinė 
konferencija „Lietuvių kalbos 
ir literatūros mokymo proble-
mos ir aktualijos“. Konferenci-
jos koordinatorė, Didždvario 
gimnazijos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui Audronė 
Saldauskienė, pasveikinusi da-
lyvius su konferencijos 5-uoju 
jubiliejumi, padėkojo mokyto-
jams, sutikusiems pasidalinti 
gerąja patirtimi (pranešimus 
skaitė 14 šalies mokytojų), su-
tikusiems atverti savo klasės 
duris norintiems pasisemti 
naujų idėjų. 

Plenarinį posėdį pradėjo P. Vi-
šinskio bibliotekos vaikų ir 
jaunimo skyriaus vyr. bibliote-
kininkė Urtė Vaserienė (lite-
ratūros pasaulyje žinoma kaip 
Urtė Uliūnė, pasakų vaikams 
kūrėja), kuri  pristatė populia-
riausias ir jau tradicinėmis 
tapusias bibliotekoje bei už jos 
ribų vykdomas edukacines 
veiklas,  skatinančias vaikus 
skaityti, domėtis knygomis. 
Didždvario gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja Janina Dom-
brovskienė pasidalijo mintimis 
apie tarptautinio bakalaureato 

diplomo programą įgyvendi-
nančių mokyklų atstovų ir LR 
švietimo, mokslo ir sporto mi-
nistro Algirdo Monkevičiaus 
susitikimą, vykusį vasario 19 d. 
Esminis susitikime gvildentas 
klausimas – ko nacionalinė 
programa galėtų pasimokyti iš 
tarptautinio bakalaureato pro-
gramos – kol kas pateikė dau-
giau klausimų nei atsakymų. 
Plenarinį posėdį vainikavo 
Nijolės Bartašiūnienės, Klaipė-
dos „Ąžuolyno“ gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytojos, dvi 
valandas trukęs pranešimas 
„RAŠINIO GIDAS: teksto kūri-

mo koordinatės 11–12 kl.”. 
Mokytoja dalyvius sužavėjo 
įtaigiu savo leidinio pristaty-
mu, komentarais, įžvalgomis, 
kūrybiškomis, kritinį mąstymą 
ugdančiomis užduotimis, nuo-
širdžiu bendravimu. 

Sekcijose kalbėtasi įvairiomis 
temomis: apie tarpdalykinę ir 
etninės kultūros programos 
integraciją, mokymosi aplinkos 
įtaigą lietuvių k. ir literatūros 
pamokose ir apie neprogrami-
nių kūrinių I–II kl. skaitymą, 
apie F. Kafkos noveles ir apie J. 
V. Gėtės „Faustą“ ir kt. Vienu 
žodžiu, buvo įdomu ir naudin-

ga. 

Mokytojai, atsisveikindami 
vieni kitiems linkėjo prasmin-
go, kūrybiško darbo, dėkojo 
Didždvario gimnazijos lietuvių 
k. mokytojoms už svetingumą, 
rūpestį, puikų konferencijos 
organizavimą. „Džiaugiuosi, 
kad dalyvaudama Jūsų konfe-
rencijoje turiu galimybę augti 
ir auginti. Nesustokite, Jūs 
labai reikalingi mūsų krašto 
lituanistams“, – teigė viena iš 
konferencijos dalyvių. Sma-
gu.• 

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nuotraukos: Muammer Kılıç 
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Minime tarptautinę Frankofonijos dieną 

Kovo 20 d. visame pasaulyje 
minima Tarptautinė Frankofo-
nijos diena. Lietuva, 1999 m. 
tapusi Tarptautinės Frankofo-
nijos organizacijos (TFO) ofi-
cialia nare stebėtoja, kasmet 
šią dieną mini organizuodama 
vis kitą frankofonišką šalį pri-
statančią parodą, konferenciją 
ar koncertą. Prancūzų institu-
tas Lietuvoje ir Prancūzijos 
Respublikos ambasada ben-
dradarbiauja su gausiu būriu 
partnerių, tarp kurių yra ir 
Šiaulių miesto mokyklos. Pir-
mą kartą Šiauliuose nuo vasa-
rio 25 dienos iki kovo 2 d. bu-
vo organizuota frankofonijos 
savaitė. 

Vasario 25 d. miesto bei regio-
no mokiniai, besimokantys 
prancūzų k., buvo pakviesti  į 
 VU profesoriaus p. Vytauto 
Bikulčiaus organizuojamą 
„Prancūzų kalbos diktanto 
konkursą“, kuris vyko Šiaulių 
universiteto bibliotekoje. 

Vasario 26 d. mokiniai išbandė 
savo jėgas viktorinoje „Ar pa-
žįsti Prancūziją?“ Šiaulių 
„Juventos“, Jovaro, Medelyno, 
„Rasos“ progimnazijų bei J. 
Janonio, Didždvario, Lieporių, 

S. Šalkauskio gimna-
zijų mokiniai, besi-
mokantys prancūzų 
k., dalyvavo žaidime 
„Scrabble“, vykusia-
me J. Janonio gimna-
zijos bibliotekoje. 
Žaidimo nugalėtojais 
tapo „Juventos“ pro-
gimnazijos šeštokė-
liai ir Didždvario  
gimnazistai, kurie 
buvo apdovanoti 
Prancūzų instituto 
Lietuvoje įsteigtais 
prizais. 

Vasario 27 d. moki-
niai dalyvavo orien-
taciniame žaidime – 
Šiauliuose jie atrado tikrai ne-
mažai prancūziškų stotelių. 
Nugalėtojų laukė diplomai ir 
atminimo medaliai. 

Vasario 28 d. kultūrinė progra-
mos dalis pakvietė į Dalibor 
Tanko parodos, vykusios 
 Šiaulių dailės galerijoje, atida-
rymą. Ceremonijoje dalyvavęs 
Prancūzų Instituto Lietuvoje 
direktorius Jean-Marie Sani 
pasveikino visus susirinkusius 
su Frankofonijos mėnesio ren-
ginių atidarymu: „Frankofonija 

– tai solidarumo erdvė, grįsta 
humanizmo ir demokratijos 
principais. Ja siekiama skatinti 
kultūrinę įvairovę, perduoti 
žinią, puoselėjančią švietimą, o 
tuo pačiu ir taiką, demokratiją 
bei žmogaus teises“. 

Kovo 1 d. į Jovaro progimnazi-
ją sugužėjo Šiaulių Medelyno, 
„Juventos“, Gegužių, „Rasos“, 
Jovaro progimnazijų ir Šiaulių 
S. Daukanto, Šiaulių Universi-
teto, J. Janonio, Didždvario, S. 

Sondeckio menų, Lieporių  bei  
Šeduvos gimnazijų mokiniai. 
Jau devintąjį kartą visus juos 
sukvietė frankofoniška 
„Kelionė laike“. Mokiniai buvo 
apdovanoti įmonės 
„Charlot.lt“ prizais, o šventę 
vainikavo tradicinis Frankofo-
nijos tortas. Frankofonijos 
savaitei apibendrinti Šiaulių 
dailės galerija visus pakvietė į 
 J. P. Melville‘io filmo „Jūros 
tylėjimas (1947) peržiūrą. • 

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų k. mokytoja  
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2011 metais UNESCO generali-
nės konferencijos 36-ojoje 
sesijoje buvo nuspręsta vasa-
rio 13-ąją paskelbti Pasauline 
radijo diena. Būtent tą dieną 
1946 metais buvo įkurtas 
Jungtinių Tautų radijas.  Nuo 
pat pirmųjų transliacijų  radi-
jas įrodė esąs įtakingas žinių 
šaltinis, skatinantis net sociali-
nes permainas.  

Didždvario gimnazijai ši diena 
labai svarbi, mat jau 10 metų 
veikia „Radijo Klubas“ – viena 
pirmųjų mokinių kuriamų radi-
jo stočių Lietuvoje. Mūsų radi-
jo stotis unikali tuo, kad jos 
programa transliuojama ne tik 
internetu 
(http://didzdvaris.vinlita.lt:800
9/stream.aac.m3u), bet ir turi 
savo radijo dažnį – 99.4 FM. 
Visame Šiaulių mieste ir jo 
apylinkėse visą parą jūs galite 
klausytis mokinių parengtų 

laidų bei muzikos. 

Radijo stotis „Radijo klubas“ 
savo programos transliaciją 
89.7 FM dažniu pradėjo 2003 
m. kovo 15 d., kai Lietuvos 
radijo ir televizijos komisija 
radijo stočiai be konkurso iš-
davė licenciją. 2015 m. Radijo 
klubui suteiktas naujas dažnis - 
99.4 FM. 

Vykdydamas neformalaus ug-
dymo programą, „Radijo klu-
bas“ suteikia galimybę moki-
niams įgyti informacinio raš-
tingumo kompetencijų: kritiš-

kai vertinti informaciją ir ją 
atsirinkti, analizuoti, redaguo-
ti, kuriant radijo laidas, rubri-
kas, reportažus; įgyti techninių 
įgūdžių: įrašinėti tekstus, ap-
doroti kompiuterinėmis tech-
nologijomis; lavinti kalbinius, 
komunikacinius gebėjimus, 
anglų kalbos įgūdžius (ben-
draujant ir bendradarbiaujant 
su užsieniečiais savanoriais); 
įgyti tiesioginio eterio laidų 
patirties. 

Pasaulis iš esmės pasikeitė 
nuo tada, kai buvo sukurtas 
radijas, tačiau ši komunikacijos 

priemonė iki šiol išlieka aktua-
li, populiari, plačiai prieinama 
ir paprasta naudotis. Radijas, 
išgyvenęs skaitmeninę revoliu-
ciją, neprarado savo aktualu-
mo ir pasiekia didžiausią audi-
toriją visame pasaulyje. Pilie-
tiški žurnalistai ir bendruome-
nės naudoja internetinį radiją, 
kad žinios pasiektų nedideles 
tikslines grupes, kurių balsas 
paprastai nėra plačiai girdi-
mas. Labiau nei bet kada radi-
jas išlieka socialinių pokyčių 
jėga, dalijimosi žiniomis ir atvi-
rų diskusijų platforma.• 

Didždvario gimnazija mini Pasaulinę radijo dieną 

Rasa Zvilnaitė, neformalaus ugdymo mokytoja 



http://dg.su.lt 

Maketuota Didždvario               
gimnazijos Radijo klube 

 
 

Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
 
 

Kalbos redaktorė Audronė                   
Saldauskienė 
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Vilniaus g. 188 
76299 Šiauliai 

 

Tel. (8-41) 431514 
Faks. (8-41) 431424 

Vasario 14 d. mokiniai dalyvavo  
nacionaliniame konkurse  
„Lietuvos istorijos žinovas“. ●  

 

Didždvario gimnazijos antrokai, susibūrę į komandą (Eimantas Janušauskas, Augustas 
Petryla, Džiugas Jankus, Martynas Linkus, Oskaras Karlinskas, Titas Karvelis, Karolina 
Raugalaitė, Arnas Valaitis), vasario 21 d. sėkmingai dalyvavo tarpmokykliniame Airsoft 
turnyre „Pentagono“ taurei laimėti ir iškovojo garbingą III vietą. ● 

Vasario 7 d. II–IV kl. mokiniai, profesijos patarėja Laimu-
tė Vielikėnienė ir socialinė pedagogė Danguolė Naravec-
kienė vyko į svarbiausią žinių ir karjeros planavimo ren-
ginį Lietuvoje „Studijų paroda 2019“. Renginyje buvo 
pristatytos neformaliojo švietimo paslaugos, Lietuvos, 
užsienio aukštųjų mokyklų programos, savanorystės ir 
kitos savirealizacijos galimybės. Verslo įmonės, kurian-
čios patrauklias darbo vietas, teikė pasiūlymus, saviug-
dos paslaugas. 
Gimnazistai dalyvavo karjeros, verslo, mokslo ir kitų spe-
cialistų konsultacijose, betarpiškai bendravo su studen-
tais, švietimo ekspertais, verslo ir mokslo atstovais, suži-
nojo, kokias kompetencijas jie turėtų įgyti, kad galėtų 
pateisinti ateities darbdavio lūkesčius bei patenkintų 
savo poreikius, išgirdo sėkmės istorijų, kurios įkvėpė mokinius nebijoti netradicinių 
kelių, semtis patirties iš žinomų verslo, kultūros ir mokslo atstovų. 
Renginys abiturientams padėjo apsispręsti, ką veikti baigus mokyklą, antrokus ir trečio-
kus paskatino susimąstyti, kad savo ateitimi reikia rūpintis jau dabar. 
Profesijos patarėja ir socialinė pedagogė dalyvavo Ryčio Jurkėno, profesionalaus karje-
ros konsultanto, karjeros ugdymo programoje „Gebėjimų atskleidimo svarba renkantis 
karjerą“ ir patobulino pedagogo profesines bei specialiąsias kompetencijas. 
Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

Interaktyvi interneto svetainė jaunimui (nuo 
14 m.) – www.askritiskas.lt. Jos turiniu siekia-
ma tinkamai informuoti jauną žmogų, sutei-
kiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, 
jų vartojimo poveikį ir rizikas. Taip pat skatinti 
būti atviru bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir 
atsakomybės, o svarbiausia – sveikai ir įdomiai 
gyventi, pasitikėti savimi. ● 

 



 

“THE REAL POWER  

BELONGS TO THE PEOPLE” 
 

Dana Folz, volunteer from Germany 
 

 

One year ago, there were maybe 50, a hundred students in              

Germany who were willing to spend their free time                   

demonstrating against the way the politicians are ignoring     

climate change. The demonstrations were quite childlike, and 

most adults walking by found it rather amusing than actually 

important.  

But this year, things are looking a lot different: School strikes 

for climate, also known as Fridays for Future, happen every 

Friday in almost all major cities of Western Europe: Students 

refuse to attend classes because they are ready to stand up for 

their future earth, since the adults are not doing anything 

about it. 

These strikes have been inspired by 16-year-old Greta                 

Thunberg from Sweden, who refused to go to school in August 

2018 and was sitting outside the Swedish parliament for three 

weeks during school hours, because “Why should I be studying 

for a future that soon may be no more, when no one is doing 

anything to save that future?”. Since then, the strike happened 

every Friday, not only in Sweden, but all around the world: In 

Australia, about 15.000 students were striking on November 

30, In January of 2019, there were 35.000 students in Brussel, 

25.000 in Germany, 22.000 in Switzerland, in February there 

were students striking in the USA, Italy, France, the UK. They 

have been supported by 350 Dutch climate scientists, that 

agree with their demands, and a huge number of academics in 

England as well as every major environmentalist NGO, such as 

Greenpeace, 350.org, WWF have been supporting a movement 

that politicians cannot ignore anymore. 

So now on Friday, the 15th of March 2019, Fridays for future is 

calling for a “Global Climate Strike For Future”. Yes, even in 

Vilnius there will be students demonstrating for our children’s 

and our own future, in order to get the politicians to act upon 

the Paris Agreement, and keep global warming below                  

2 degrees, because if the climate is changing, why aren’t we? 

We went from 50 students to a number that’s going on 

100.000 students. Which proves that every little bit of political 

action matters. It may seem like the impact you’re making is 

very small, but 100.000 students making the same impact does 

in fact not seem small at all. Even if you are not old enough to 

vote, your political voice can still be heard if you choose                      

to use it. 

 
1  Greta Thunberg full speech at UN Climate Change COP24                   
Conference 
2   School strike for climate - save the world by changing the           

rules | Greta Thunberg | TEDxStockholm  
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How to be safe on the internet 

Most teenagers spend more 

than 28 hours a week online – 

but do you know how to use 

the Internet safely? 

February  2019 

Ever since the Internet 

has been invented, it has 

been transforming the 

way we work, live,  

communicate and even 

think. But every inven-

tion has its downsides 

and risks, which will be 

explained further in this 

article. 

Cyberbullying; hate speech, har-

assment through the Internet. 20 

to 40 percent of adolescents have 

experienced this form of bullying 

in their lifetime. There have been 

multiple suicides connected to 

cyberbullying. Think before you 

type, there is a person behind eve-

ry screen that might react differ-

ently than you would expect it. Be 

brave enough to speak up against 

all the nonsense that people post 

in the internet all day. 

 

How to make your password safe 

Use numbers, capitalization, 

  punctuation, and make it as long 
as possible. Avoid using the same 

password everywhere.  

 

 

 



 

Google yourself if you’re applying 

for a position; you will find what 

your future employer will find... 

 

Our screen 

time and es-

pecially the 

amount of 

time we 

spend on so-

cial media 

has an im-

pact on our 

overall 

health and our mental health. 

For one, the computer has a 

negative effect on our eye vi-

sion; looking short distance 

for a long time ruins our eyes. 

Our phone is said to influence 

the quality of our sleep for the 

worse. Since sitting is appar-

ently the new smoking, we sit 

most of 

the time 

we use 

the inter-

net.   

The im-

pact on 

our men-

tal health 

is immense: Social media 

makes us feel isolated, and 

certain apps make us feel bad 

about ourselves on purpose. 

This effect makes especially 

teens feel anxious about 

themselves. On the other 

hand, people can connect 

though the internet and share 

their day-to-day struggles. 

A Catfish:  

Someone who  

uses someone 

else’s identity as 

their own.  

One in ten  

profiles is fake. 

Look closely at 

the way they 

present them-

selves; they will 

avoid phone 

calls, video calls, 

any  
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