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Kovo 7 d. gimnazija šventė 29-ąjį 
Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį. 
Šia proga surengta tarptautinė vakarienė 
„Su gimtadieniu, Lietuva“.  

Kasmet renginį organizuoja gimnazijos 
kalbininkai, įtraukdami ir tarptautinės 
savanorystės programos savanorius.  
Gimtadienis prasidėjo aktų salėje – 
dainomis, šokiais, eilėmis, specialų video 
sveikinimą paruošė savanoriai. Skam-
bėjo lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, pran-
cūzų, sakartvelų, turkų, armėnų, austrų 
kalbos. 

Po šventinio koncerto visi renginio dalyviai buvo pakviesti skanauti tradicinių įvairių šalių  vaišių.  
Tarptautinė vakarienė – vienas renginių, suburiantis gimnazijos bendruomenę; mokytojus, 
mokinius ir savanorius . • 

 



 

 

TARPTAUTINĖ VAKARIENĖ 
„SU GIMTADIENIU, LIETUVA!“   
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Stažuotėje įgyta patirtis – integralus ugdymas 

Rima Ernestienė, matematikos ir IT mokytoja  

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės 
centro projektą „Bendrojo ug-
dymo mokytojų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų tobuli-
nimas“ (projekto kodas Nr. 
09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 
kovo 25–29 dienomis Alytaus 
šv. Benedikto gimnazijoje vyko 
stažuotė „Gamtos mokslų, ma-
tematikos ir informacinių 
technologijų integracija“.  

Trumpalaikių stažuočių Lietu-
vos mokyklose tikslas – pa-
tyrusių mokytojų dalijimasis 
gerąja patirtimi su Lietuvos 
mokyklų mokytojais-stažuoto-
jais, norinčiais įgyti naujos 
patirties, patobulinti savo da-
lykines ir bendrąsias kompe-
tencijas. 

Matematikos mokytojos eks-
pertės Jolantos Pacevičienės 
stažuotėje pagal parengtą pro-
gramą „Gamtos mokslų, mate-
matikos ir informacinių tech-
nologijų integracija“ dalyvavo 
mokytojai iš Druskininkų „Ry-
to“ gimnazijos, KTU inžinerijos 
licėjaus, Šiaulių raj. Gruzdžių 
bei Šiaulių Didždvario gimna-
zijų. Tuo pačiu metu gim-
nazijoje vyko ir dar viena 
stažuotė – „3D modeliavimas, 
dizainas ir spausdinimas“. 

Stažuotės buvo skirtos ino-
vatyviems tiksliųjų m., gamtos 
m., technologijų ir kitų dalykų 
mokytojams, norintiems įgyti 
ar patobulinti tiek integruotų 
pamokų organizavimo ir vyk-
dymo patirtį, tiek darbo tri-
matėje aplinkoje įgūdžius. 
Mokytojai-stažuotojai turėjo 
galimybę susipažinti su gim-
nazijos istorija, bendruomene, 
edukacinėmis aplinkomis ir jų 
savitumu, dalyvauti mokyklos 
praktinėje veikloje. 

Stažuotės metu buvo stebimos 
ir analizuojamos inovatyviais 
metodais paremtos integruo-
tos pamokos: informacinių 
technologijų ir dailės pamoka 
„3D gėlės“, „Žaidžiu ir skai-
čiuoju“ – interaktyvių grindų 
sistemos FUNTRONIC panau-
dojimo galimybės pradiniame 
ugdyme, matematikos ir anglų 
kalbos pamoka „Geometrinės 
figūros“ 3D klasėje, matema-
tikos ir lietuvių kalbos pamoka 
„Knyga ir aš“,  matematikos ir 
biologijos pamoka „Sveikos gy-
vensenos ir mitybos dermė“, 
„Erdviniai kūnai“. Be to, Aly-
taus šv. Benedikto gimnazijos 
mokytojai pristatė sukauptą 
patirtį organizuojant neforma-
laus ugdymo užsiėmimą „3D 

modeliavimas ir dizainas“, Aly-
taus miesto jaunųjų mate-
matikų būrelio veiklą. Stažuo-
tės metu vyko edukacijos ir 
Alytaus miesto savivaldybėje 
(„Matematikos, gamtos mo-
kslų ir informacinių techno-
logijų mokslų specialistų po-
reikis Alytaus miesto perspek-
tyvoje ir jauno specialisto ga-
limybės“) bei Alytaus miesto 
profesinio rengimo centre 
(„3D technologijų galimybės ir 
jų panaudojimas. Programos 
SolidWorks pristatymas“, eks-
kursija „Inžinerinio sektoriaus 
galimybės“). 

Ši stažuotė atskleidė gimna-
zijos bendruomenės, kaip vie-
ningai veikiančios sistemos, 
patirtį ir įdirbį diegiant ug-

dymo inovacijas, šiuolaikišką 
mokytojų požiūrį į integraciją, 
kuri teigiamai veikia mokinių 
pasiekimus. Gimnazijos moky-
tojų bendruomenė siekia ug-
dyti jauno žmogaus dalykines 
bei bendrąsias kompetencijas, 
leidžiančias integruotis nuolat 
besikeičiančioje, intensyvioje 
šiandieninio gyvenimo aplin-
koje. 

Stažuočių Alytaus šv. Bene-
dikto gimnazijoje metu moky-
tojai-stažuotojai patobulino in-
formacinių technologijų nau-
dojimo, inovatyvių ugdymo(si) 
aplinkų ir metodų kūrimo bei 
mokymo(si) proceso integra-
lumo, profesinio tobulėjimo 
kompetencijas. •   

Projektas „STEM mokyklos ženklas“ 

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Gimnazija sėkmingai dalyvavo UPC paskelbtame ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekto „STEAM School label“ (liet. 

„STEM mokyklų ženklas“) atrankos konkurse. Iš 43 konkurse dalyvavusių Lietuvos mokyklų atrinktos 15, kurios drauge su 

mokyklomis iš Portugalijos, Prancūzijos ir Serbijos 2019 m. kovo mėn. buvo pakviestos užsiregistruoti „STEM mokyklos ženklo“ 

platformoje ir balandžio–birželio mėn. išbandys STEAM veiklos įsivertinimo priemonę. 

Išbandymo tikslas – išanalizuoti naudotojams teikiamas STEM veiklos gaires bei teikti pasiūlymus joms tobulinti. Naudodami šią 

priemonę galėsime įsivertinti savo mokyklos STEM lygį (pradedančioji, vidutinė ar pažengusi) pagal 21 kriterijų. 

Dalyvavimas šiame projekte gimnazijai leis identifikuoti ir tobulinti savo STEAM veiklas, keistis patirtimi ir idėjomis su kitomis 

Europos mokyklomis apie STEAM strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. 

https://www.upc.smm.lt/projektai/stem/naujienos/atrankos-rezultatai.php 

https://www.upc.smm.lt/projektai/stem/naujienos/atrankos-rezultatai.php


 

 

STEAM KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 
GAMTOS MOKSLŲ SAVAITĖ 

 

Kovo 20-ąją minima pasaulinė Žemės diena – astronominis pavasaris. Šią dieną susilygina dienos ir nakties ilgumas, prasideda 

astronominis pavasaris. Tai diena, kai diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai 

sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus: atkreipiamas dėmesys į visuomenės darnaus 

vystymosi būtinybę ir svarbą, į tai, kad mūsų veikla negali būti nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo 

kūrimui, negalvojant apie ateities kartas.  

Lietuvoje pasaulinė Žemės diena oficialiai įteisinta prieš 27 metus. •   
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STEAM kompetencijų ugdymas gimnazijoje:  
Gamtos mokslų savaitė  

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Trečiąją kovo mėn. savaitę 
gamtos mokslų, menų, tech-
nologijų ir geografijos mo-
kytojai pakvietė visą gimna-
zijos bendruomenę į gamtos 
mokslų savaitės renginius. 

PIRMADIENIS. II klasės moki-
niai, vadovaujami fizikos mo-
kytojos R. Valčiukienės ir dai-
lės mokytojos J. Ratnikienės, 
įgyvendino integruotą fizikos ir 
dailės projektą „Fizikos už-
davinio vizualizacija“. 

ANTRADIENIS. Per 40 II–IV kl. 
mokinių, besidominčių sveika-
tos mokslais ir gydytojo pro-
fesija, dalyvavo edukacinėje iš-
vykoje (išvyką organizavo pro-
fesijos patarėja L. Vielikėnie-
nė) į Lietuvos sveikatos mo-ks-
lų universitetą, įsikūrusį Kau-
ne. Mokiniai, susiskirstę į gru-
pes, atliko praktinius darbus ir 
dalyvavo ekskursijoje po 
Pananatomijos muziejų. Gim-
nazijoje likę mokiniai daly-

vavo tęstiniame Aplinkos mi-
nisterijos projekte „Aplinkos 
tarša ir jos kokybės gerinimo 
galimybės“. Mokiniams  pro-
jektą įgyvendinti padėjo sve-
čiai: R. Klimas, Šiaulių muni-
cipalinės aplinkos tyrimų la-
boratorijos vedėjas, Z. Saka-
lauskaitė, miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
sveikatos specialistė, G. Zonis, 
ŠPGV valstybinės priešgais-
rinės vyr. specialistas, J. An-
glickytė, ekologė. Grupė IIm kl. 

mokinių Šiaulių valstybinėje 
kolegijoje atliko tiriamąjį dar-
bą „Parkų ir dirbamų laukų 
dirvožemio tyrimas“ (veiklas 
organizavo biologijos mokyto-
jos D. Vaičekauskienė ir K. Mu-
raškienė, chemijos mokytoja 
V. Savickaitė). 

TREČIADIENIS. Minint pasauli-
nę Žemės dieną iš ryto prie 
gimnazijos suplevėsavo Žemės 
vėliava. Ją iškelti buvo patikėta 
gamtos mokslų olimpiadų 
miesto etapo nugalėtojams ir 
jų mokytojams. Gimnazijos 
foje buvo surengta akcija 
„Paukščiai sugrįžta – reikia na-
mų!“. Inkilus parodai gamino 
I–II kl. mokiniai, jų tėveliai ir 
net seneliai (akciją organizavo 
biologijos mokytojos D. Vaiče-
kauskienė ir K. Muraškienė). 
Parodą pagyvino projekto „Pri-
mityvioji hidroponika“ užau-
ginti žalieji svogūnai (geo-
grafijos mokytoja S. Raubaitė). 

Grupė III kl. mo-
kinių, besimokan-
čių fiziką, UAB 
„Diab“ stebėjo 
kompozicinių 
medžiagų ruoši-
nių gamybą (edu-
kacinę išvyką or-
ganizavo fizikos 
mokytojas            
E. Daujotas), o 

IIm kl. mokiniai per tech-
nologijų ir dailės pamokas iš 
antrinių žaliavų pagamino 
bites, su kuriomis  dalyvavo 
miesto renginyje – insta-
liacijoje prie Lapės „Bičių 
spiečius“. 

KETVIRTADIENIS. Jau trečius 
metus Kurtuvėnų regioninio 
parko miškininkams dovano-
jame namus paukščiams. Šie-
met jų pagaminome net 50 (49 
inkilėlius ir 1 lesyklėlę)! Tiki-
mės, kad juose apsigyvens 

sugrįžę paukščiai! 

PENKTADIENIS. IIg kl. mokiniai 
su biologijos mokytoja K. Mu-
raškiene gimnazijos 
bendruomenę pakvietė 
į geriamojo vandens 
degustaciją neatsitik-
tinai, mat kovo 22 d. – 
Pasaulinė vandens die-
na. Degustacijos daly-
viams teko nelengva 
užduotis – nustatyti 
šulinio, gręžinio, mine-
ralinį vandenį. 

ŠEŠTADIENIS. Miesto  1–5 kl. 
mokiniai dalyvavo Mokslo 
dienos užsiėmimuose, kuriuos 
vedė chemijos mokytoja V. 
Savickaitė ir klasių kuratorė J. 
Muningienė. 

SEKMADIENIS. IIg ir IG kl. 
mokiniai, lydimi biologijos 
mokytojos K. Muraškienės, IT 
mokytojos D. Bukelytės, išvyko 
į Bremerhaven (Vokietija), kur 
įgyvendinamas ERASMUS+ 
projektas – projektuos vėjo 
jėgaines. 

Be to, kiekvieną dieną vyko 
Žaliosios olimpiados I turas. 
Šioje olimpiadoje gimnazijos 
bendruomenė dalyvauja jau 
antrus metus (renka antrines 

žaliavas). 

Visą savaitę vyko praktikos 
darbai: „Žinduolio inksto san-

daros tyrimas“, „Antibakte-
rinių ekstraktų tyrimas“ (I kl., 
mokytoja K. Muraškienė), 
„Fosilijų tyrimas“ (II kl., mo-
kytoja D. Vaičekauskienė), 
„Vandenilio ir deguonies dujų 
gavimas ir jų savybių tyrimas“ 
(II kl., mokytoja V. Savickaitė), 
„Glaudžiamojo lęšio židinio 
nuotolio ir laužiamosios gebos 
nustatymas“ (II kl., mokytoja 
R. Valčiukienė),    „Kiek lašų 
telpa ant 1 cento monetos? “ (I 
kl., mokytoja V. Savickaitė). 

Taigi šią savaitę vyko įvairūs, 
įdomūs ir prasmingi inter-
pretacinio ir patyriminio 
ugdymo renginiai. •   
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SVEIKINAME! 

IIg kl. mokinė Eva Buitvidaitė Šiaulių 
profesinio rengimo centro 

organizuojamame konkurse „Mano 
svajonių profesija“ užėmė prizinę vietą.   

 
Šiaulių apskrities mokyklų mokinių  

rusų (užsienio) kalbos  
Raiškiojo skaitymo konkurse 

Nikita Volosenko (IA kl.) 
užėmė  I vietą (I-II kl. grupėje). 

Rusų k. mokytoja Natalija Ploshenko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kovo 8 d. Klaipėdos LCC universitete vyko 

22-asis viešojo kalbėjimo anglų kalba 
konkursas tema „Nature is a Common 

Language“, kuriame dalyvavo Eva 
Buitvidaitė, IIg kl. mokinė. Su kalba              

„The Fragility of Peace and Harmony“  
Eva sėkmingai pateko į finalą, jai buvo 

skirta nominacija už originaliausią 
mąstymą. Anglų k. mokytoja Daiva Oss. 

 
Balandžio 4-6 d. penki Šiaulių miesto 

gimnazistai dalyvavo 67-ojoje Lietuvos 
mokinių fizikos olimpiados šalies etape. 

Mūsų gimnazijai atstovavo Ig klasės 
mokinė Marija Muningytė (IG), kuri  

buvo apdovanota ŠMM padėkos raštu. 
Marijos fizikos mokytojai Saulius 

Pelanskis, Rima Valčiukienė.  

 

I vietos nugalėtojai: 
Gabrielė Mataitė, IG klasės mokinė, ir  
Dominykas Jankevičius, IM klasės 
mokinys, Medeinė Patkauskaitė, IIa 
klasės mokinė, Ostinas Mačiulis, III klasės 
mokinys, Rimantas Ernestas ir  
Evaldas Grublys, IV klasės mokiniai. 

Mokytojai: 
I vieta  – Audronė Saldauskienė 
II vieta  – Vida Balčiūnienė 
III vieta – Sigita Petrutienė 
 
 

Sveikiname mintino skaičiavimo 
konkurso finalo nugalėtojus: 

„Gyvasis tautos žiedas“ 
 

Kovo 8 d. didždvariečiai, minėdami 29-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

metines, dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“.  • 

Kovo 15 d.  vyko tradicinė IT viktorina „IT žinovas“. 
Dalyviai, suvedę tinklalapyje quizizz.com organizatorių 
paskelbtą viktorinos kodą, varžėsi, kuris surinks 
daugiau taškų bei greičiau atsakys į organizatorių 
parengtą 21 klausimą. Dalyviai azartiškai varžėsi dėl 
TOP penketuko. Geriausiųjų penketukas buvo 
apdovanotas prizais ir diplomais. 
Džiaugiamės, kad dalyvavo ir muzikos mokytoja 
Ksavera Mankuvienė, ji rezultatais nedaug atsiliko nuo 
TOP penketuko. 
Dėkojame TB1 kl. Mokiniams: Airidui Brikui ir Gvidui 
Kalvoniui, už viktorinos klausimų parengimą ir 
viktorinos vedimą. Vaikinai taip pat apdovanoti 
direktoriaus padėkos raštu ir prizais.  
Daiva Bukelytė, IT mokytoja 

IT viktorina „IT žinovas“ 
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Didždvariečių diena Lietuvos sveikatos mokslų universitete 

Kovo 19 d. II–IV kl. mokiniai, 
kurie domisi  biomedicinos 
mokslais, lankėsi  Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
Farmacijos fakultete. Juos 
pasitiko ir palydėjo į užsiė-
mimus  prof. dr. Jurga Ber-
natonienė. Praktiniuose užsiė-
mimuose gimnazistai gamino 
gelius, tinkamus naudoti ant 
odos, vaistinius sirupus, dirbo 

su polimerinėmis medžiago-
mis. Mokiniai, besidomintys 
psichologija, dalyvavo užsiėmi-
me „Streso valdymas ir gy-
vensena“, kurį vedė sveikatos 
psichologijos katedros asis-
tentė Laura Digrytė. Užsiė-
mime mokiniai aptarė streso ir 
gyvensenos sąveiką, praktiškai 
išbandė streso valdymo bū-
dus. Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto karjeros konsul-
tantė Gintarė Montvilaitė pri-
statė LSMU, farmacijos, me-
dicinos, gyvūnų mokslų, vete-
rinarijos, visuomenės sveika-
tos, slaugos, odontologijos, 
fakultetus, bakalauro studijų 
programas. 

LSMU Centriniuose rūmuose 
gimnazistai aplankė Anatomi-
jos muziejų. Muziejaus vedėja 
Vega Kriaučiūnienė išsamiai 
papasakojo apie muziejaus 
kolekciją, kurios pagrindą su-
daro 1920–1940 m. profeso-
riaus J. Žilinsko ir jo ben-

dražygių surinkti muziejiniai 
preparatai. 1933–1940 m., va-
dovaujant profesoriui, labo-
rantams V. Radvinauskui, J. 
Radvilavičiui bei preparatorei 
I. Kronikaitei, buvo pagaminta 
daug naujų preparatų. Dabar 
mirusio žmogaus kūnas yra 
labai svarbi mokomoji prie-
monė studentams, patologo-
anatomams bei teisminės me-

dicinos atstovams, kurie skro-
dimų metu nustato žmogaus 
ligos ir mirties priežastis bei 
taikyto gydymo efektyvumą. 
Tad mirusieji tarnauja gyvie-
siems. 

Gimnazijos mokiniai prakti-
niuose užsiėmimuose įgijo 
naujų žinių, susipažino su 
dominančios srities specifika.• 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja   

Praktikumas „Brandos darbo gidas“  

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kovo 19 d. pirmąkart buvo 
organizuotas praktikumas 
„Brandos darbo gidas“ III kl. 
mokiniams, pasirinkusiems 
brandos darbą. Pirmoje prak-
tikumo dalyje abiturientai: 
Vaiva Šiuparytė, Mintautė Rut-
kauskaitė, Miglė Viliušytė ir 
Rimantas Ernestas, pasidalijo 
savo patirtimi rengiant bran-
dos darbą. Be to, abiturien-
tams tai buvo lyg generalinė 
repeticija prieš kovo 26 d. 
vyksiantį darbų pristatymą 
vertinimo komisijai. Džiugu, 
kad ne tik jų darbų vadovai, 
bet ir trečiokai teikė siūlymus, 

kaip pristatymą galima būtų 
dar patobulinti.  

Antroje dalyje direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui A. Sal-
dauskienė su mokiniais ir jų 
brandos darbų vadovais apta-
rė mokinių parengtus brandos 
darbo planus, pakomentavo, 
kaip vertėtų koreguoti darbo 
temą, formuluoti tikslą, už-
davinius, pristatė naują leidinį 
„Brandos darbo gidas abitu-
rientams“, susitarė dėl būsimų 
darbo įgyvendinimo datų. Tre-
čiokai džiaugėsi sudaryta ga-
limybe pasimokyti iš vyresnių 
mokinių. • 
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Gintaro papuošalai kitaip 

Kovo 7 d. Šiaulių apskrities P. 
Višinskio viešojoje bibliotekoje 
vyko Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro organizuoja-
mas Lietuvos vaikų ir moks-
leivių liaudies dailės kon-
kursas „Sidabro vainikėlis“, ku-
rio tikslas – skatinti mokinius  
domėtis savo krašto, etnogra-
finio regiono tradicine kultūra, 
suvokti jos vertę. Konkurse 
 dalyvauja talentingi mokiniai, 
kurie domisi, studijuoja dai-
liuosius amatus, kuria darbus 
naudodamiesi lietuvių tradi-
cinėmis technikomis. 

Jau antrą kartą „Sidabro 
vainikėlio“ konkurse dalyvauja 
mūsų gimnazijos mokinė 
Gytautė Adomaitytė (III kl.).  

Pernai visus sužavėjusi austais 
papuošalais (Šiaulių regione 
laimėjo  II vietą) šiais metais 
pristatė gintaro papuošalų ko-
lekciją.  Gytautės kūriniuose 
gintaras sužiba kitomis spal-
vomis,  subtilumo suteikia 
smulkios sidabro nėrinių kil-

pelės, primenančios šerkšną ar 
voratinklį. Papuošalams paren-
kami įvairiausių formų gintaro 
gabalėliai, jie pritaikomi kon-
krečiai pasirinktų papuošalų 
gamybai. Taip maksimaliai at-
skleidžiamas gintaro trapumas 
ir grakštumas. Gytautė pasa-
koja: „Papuošalus kuriu nuo 
mažų dienų, tačiau eksperi-

mentuoti su viela pradėjau tik 
būdama dvylikos, kai iš pajūrio 
parsivežiau saujelę jūros nu-
šlifuotų akmenukų. Po kiek 
laiko pradėjau naudoti ir pra-
bangesnes medžiagas. Savo 
naujausioje kolekcijoje sten-
giausi atkartoti Lietuvos kraš-
tovaizdžio elementus: saulę, 
lietaus lašus, upių vingius, 

miškus, bičių gaminamą medų 
ir laukinių gėlių pievas. No-
rėjau pateikti gintarą kiek 
kitaip, nei esame įpratę jį 
matyti“. 

Nuo balandžio 5 d. kūrybiniai 
darbai eksponuojami Telšių 
kultūros centre. • 

Audronė Zibalienė, technologijų mokytoja  

Didždvariečiai praktikume 

VšĮ Jaunimo karjeros centras, 
įgyvendindamas projektą „5 
Lietuvos savivaldybių jaunimo 
nepakantumo korupcijos ap-
raiškoms didinimas politinės 
veiklos ir viešojo valdymo sek-
toriuose, organizavo praktiku-
mus jaunimui „Antikorupcinio 
švietimo ir pilietiškumo ugdy-
mo programa  “. Kovo 12–14 
dienomis Šiaulių S. Šalkauskio 
gimnazijoje vyko praktikumas, 
kuriame dalyvavo mūsų gim-
nazijos trečiokai: Kotryna Dik-
šaitė, Gintarė Samušytė, Beata 
Žiogaitė, Nojus Sungaila, Dei-
milė Jaselskytė, Ugnė An-
drulytė, Sami Murnikas. 

Užsiėmime buvo kalbama apie 
pilietiškumo ir politinio ak-
tyvumo reikšmę, politinių 
ideologijų, partijų sampratą ir 
tipologiją, visuomenės pasi-
tikėjimą valstybe, šiuolaikinės 
žiniasklaidos įtaką visuomenės 
nuomonės formavimui, korup-
cijos pasekmes. Gimnazistai 
aktyviai dalyvavo praktikume, 
bendravo ir bendradarbiavo su 
kitų gimnazijų mokiniais, pui-
kiai dirbo grupėse, entuzias-
tingai ruošėsi pristatymams, 
patobulino teorines žinias, 
įgijo praktinių įgūdžių. • 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja  
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Meninio skaitymo anglų kalba konkursas 
Kovo 21 d. gimnazijoje vyko meninio 
skaitymo anglų kalba konkursas „The 
Human Story“. Džiugu, kad konkurse 
dalyvavo net 28 I–IV kl. mokiniai, 
pasirinkę įvairių žanrų, laikmečių kū-
rinius. Komisiją ir žiūrovus sužavėjo 
puikus kūrinių pasirinkimas, įspūdinga 
dalyvių anglų kalba bei savitai perteiktos 
emocijos.  
 

Sveikiname konkurso nugalėtojus: 

I–II kl. grupė (poezija): 
 

I vietą laimėjo Ilzė Kazlauskaitė, IG kl. 
mokinė (mokytoja Rūta Alminienė), 
II vietą – Kasparas Gruslys, IIa kl. 
mokinys (mokytoja Iveta Gutauskienė), 
III vietą – Eva Buitvidaitė, IIg kl. mokinė 
(mokytoja Daiva Oss). 
 

I–II kl. grupė (proza): 
 

I vietą laimėjo Klaudija Samanta 

Masandukaitė, IIs kl. mokinė (mokytoja 
Daiva Oss). 
 

III–IV kl. grupė (poezija): 
 

I vietą laimėjo Rugilė Drazdovaitė, IIIc kl. 
mokinė (mokytoja Rūta Alminienė), 
II vietą – Aušrinė Bielskytė, IV kl. mokinė 
(mokytoja Inga Stonienė), 
III vietą – Kristiana Jurkutė, IIId kl. 
mokinė (mokytoja Rūta Alminienė). • 

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja  

Brandos darbas pristatytas! 

Kai kuriems abiturientams 
kovo 26-oji tapo svarbia diena 
–  jiems jau prasidėjo brandos 
egzaminų sesija. Devyni mies-
to abiturientai (net keturi 
mūsų!) pristatė daugiau nei 
pusmetį  rengtus brandos dar-
bus iš lietuvių k., istorijos, 
biologijos ir chemijos. 

Prisipažinsiu, su didžiuliu 
malonumu ir pasididžiavimu 
klausiausi mūsų gimnazistų: 
Vaivos Šiuparytės, Mintautės 
Rutkauskaitės, Miglės Viliušy-
tės ir Rimanto Ernesto, pri-
statymų. Mokiniai miesto ver-
tinimo komisijai pristatė bran-
dos darbo procesą, tyrimų re-
zultatus, darbo išvadas, kal-
bėjo įtaigiai, argumentuotai, 
puikiai bendravo su audito-
rija, atsakė į visus komisijos 

klausimus. Vaiva 
kalbėjo apie gy-
vulinės ir augali-
nės kilmės rieba-
lų šviežumo (BD 
vadovė Virginija 
Savickaitė),  Min-
tautė – bioplas-
tiko įtakos C 
vitamino, esančio 
obuoliuose, kie-
kiui tyrimus (BD 
vadovė Virginija 
Savickaitė), Ri-
mantas – apie 
mikroskopiniais 
grybais užterštas 
dažniausiai varto-
jamas kruopas (BD vadovė 
Kristina Muraškienė), Miglė – 
apie vitaminą C, kaip mitybos 
rizikos veiksnį, dažniausiai 
vartojamuose vaisiuose (BD 

vadovas Aidas Bertulis). 

Tikiu, kad mūsų mokinių 
darbai bus įvertinti puikiai, o 
tai padės jiems stojant. • 

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
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Erasmus+ projekto „Globalus švietimas 
globaliam pasauliui” susitikimas 

Didždvario gimnazija laimėjo ir 
koordinuoja  Erasmus+ pro-
jektą „Globalus Švietimas Glo-
baliam Pasauliui” (Global Edu-
cation For A Global World”) 
jau antrus metus. Tad kovo 2-
osios naktį trys gimnazijos mo-
kiniai, lydimi anglų k. moky-
tojos Ingos Stonienės, pradėjo 
kelionę į Rumuniją. 

Pakeliavę autobusu, dviem 
lėktuvais, turėjome puikią ga-
limybę atsikvėpti ir susipažinti 
su Rumunijos sostine – Buka-
reštu. Jau tuomet į akis krito, 
jog rumunai yra draugiški, lin-
kę bendrauti žmonės, o mies-
tas – išsiskiriantis savita kul-
tūra. Kelionės tikslą, Piatro 
Niamco miestą, pasiekėme tik 
sekma-dienio vakarą. 

Pirmadienio rytą projekto da-
lyviai rinkosi Spiru Haret mo-
kykloje, kur aktyviai įsitraukė į 
organizuojamas veiklas. Susiti-
kimo tikslas – susipažinti su 
pabėgėlių situacija partnerių 
šalyse, išsiaiškinti žiniasklaidos 
priemonių įtaką formuojant 
gyventojų požiūrį į pabėgėlius. 
Šiuo klausimu projekto part-
neriai iš Ispanijos, Turkijos, 
Lenkijos, Lietuvos bei Rumu-

nijos rengė namų 
darbus, pristatė 
savo šalių situa-
ciją. 

Mokinius itin su-
žavėjo žurnalistė iš 
Bukarešto Ivona 
Veronica Epure. 
Žurnalistė paskai-
toje-diskusijoje 
„Žiniasklaida ir pa-
bėgėliai” („Media 
and Refugees”) da-
lijosi savo asmeni-
ne patirtimi, kėlė 
probleminius klausimus, ska-
tino mokinius diskutuoti, kri-
tiškai mąstyti. Ne mažesnį 
įspūdį paliko ir apsilankymas 
vietinio laikraščio „Realitatea” 
redakcijoje, kur žurnalistai pa-
sidalijo patirtimi. 

Projekto veiklos skatino mo-
kinius tobulinti bendravimo 
įgūdžius: jie vykdė apklausą, 
parengė ir pristatė jos 
rezultatus. Bene sunkiausias 
išbandymas – trumpo filmuko 
kūrimas ir montavimas, mat 
daugelis iš jų tai darė pirmą 
kartą. Projekte dalyvavę mo-
kytojai parengė pamokos pla-
ną, kuriuo, analizuodami pa-

bėgėlių temą, galės pasi-
naudoti. 

Kiekviena projekte dalyvavusi 
šalis pristatė savo tradicijas, 
šokius, dainas, kvietė skanauti 
iš namų atsivežtų tradicinių 
patiekalų. Plačiau, be abejo, 
susipažinome su Rumunijos 
kultūra, lankėmės kovo pra-
džioje švenčiamoje Martisor 
pavasario šventėje. Geriau pa-
žinti miestą mums padėjo 
gidas Dan Sezonov eks-
kursijoje „Curtea Domneasca”. 
Net dvi popietės buvo skirtos 
aplankyti kultūrinio paveldo 
objektus (Neamt Stronghold 
tvirtovę, Agapia vienuolyną,  

Cheile Bicazului regioną ir kt.). 

Praleistas laikas Rumunijoje 
neprailgo. Tos penkios dienos 
išliks kiekvieno dalyvio 
atmintyje. Kiekviena patirtis 
labai naudinga, nes ben-
draujant bei dirbant ko-
mandoje nebeliko nei kultūrų 
skirtumų, nei kalbos barjero. 
Išsiskyrimas – sunkiausia už-
duotis. Braukiant ašarą žadėta 
parašyti, tikrai dalyvauti ki-
tuose projektuose, todėl šio 
projekto šūkis „Once Erasmus, 
Always Erasmus” („Kartą daly-
vavęs Erasmus, visada liksi 
Erasmus”), lydėjęs visose veik-
lose, skambėjo ir išsiskiriant. • 

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja  
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LAMA BPO atstovai gimnazijoje 

Kovo 29 d. gimnazijoje vyko mokomieji 
renginiai abiturientams ir miesto ugdymo 
karjerai specialistams. Lietuvos aukštųjų 
mokyklų asociacijos bendrajam pri-
ėmimui organizuoti (LAMA BPO) atstovė 
Viktorija Palionytė gimnazistams vedė 
paskaitą „Konsultavimas ir sistemos 
pristatymas moksleiviams”.  Mokiniams 
buvo pristatytos 2019 metų bendrojo 
priėmimo į universitetus ir kolegijas 

pagrindinio ir papildomo priėmimų datos, 
stojančiojo žingsniai, slenkstiniai 
reikalavimai, konkursinio balo sandara, 
pasiekimai tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose konkursuose, jų įtaka 
stojimo rezultatams, prašymo pildymo 
schema, bendrojo priėmimo principai. 
Visi norintys turėjo puikią galimybę 
pasikonsultuoti individualiai.  • 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

Paroda „Lietuva eina į mokyklą“ 

Mokyklų architektūrai skirta keliaujančia edukacine paroda 
„Lietuva eina į mokyklą“ siekiama paskatinti viešas diskusijas apie 
mokymosi aplinkos svarbą, mokyklų, kaip kultūros židinių, 
vaidmenį vietos bendruomenėse. Skirtingas Lietuvos mokyklas 
lankysianti ekspozicija ir ją papildančios kūrybinės dirbtuvės 
moksleivius skatins apmąstyti, kaip istorijos pažinimas gali spręsti 
ateities iššūkius. Šia paroda norima Lietuvos mokyklų 
architektūros istoriją papasakoti visiems suprantama kalba. 
Vaizdinėmis priemonėmis atskleidžiama, kaip formos, erdvės ir 
funkcijos sąveika kuria kultūrinę vertę. Ekspozicija sudaryta 
remiantis šiais principais: pažinimo ieškant, atradimu žaidžiant 
suvokimu bendraujant. 

Kūrybinės dirbtuvės Didždvario gimnazijoje vyks gegužės 2 d. 

Organizatoriai: Architektūros fondas ir VGTU Architektūros 
fakultetas. 
Kuratoriai: Edita Riaubienė ir Liutauras Nekrošius. 
Rengėjai: Ieva Cicėnaitė (architektūra), Aurimas Gaižauskas (grafinis dizainas), Grėtė Brukštutė, Aušra Černauskienė, Indrė 
Ruseckaitė. • 
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Gimnazistai UAB Baltik vairas 
Kovo 27 d. IG kl. mokiniai 
lankėsi UAB Baltik vairas. Ši 
gamykla yra didžiausia 
dviračių gamintoja Šiaurės 
Europos regione. Su įmonės 
veikla, dviračių gamybos 
procesu mokinius supažindino 
personalo vadovė Jūratė 
Sobutienė. Įdomu tai, kad dalį 
operacijų įmonėje atlieka 
darbininkai, dalį – robotai. Ar 
gaminama produkcija atitinka 
Europos standartus,  tikrinama 
specialiose bandymų labora-
torijose. Bandymų laborato-

rijos vadovas Gintaras Kušleika 
pademonstravo ir papasakojo 
mokiniams, kaip tikrinami 
dviračiai, kad būtų saugūs ir 
atitiktų visus saugos rei-
kalavimus. Mokiniai turėjo ga-
limybę pamatyti, kaip dviračiai 
surenkami, dažomi, tikrinami, 
pakuojami ir sandėliuojami, 
pakraunami ir išvežami į įvai-
rias užsienio šalis. 

Refleksijos metu paaiškėjo, 
kad mokiniams buvo įdomu 
stebėti gamybos procesą. • 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

„Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai 
nuostatų formavimas“ 

Kovo 26 d. Ir balandžio 4 d.  I-II 
kl. gimnazistų komanda da-
lyvavo projekto „Šiaulių aps-
krities jaunimo nepakantumo 
korupcijai nuostatų forma-
vimas“, kurį įgyvendino Šiau-
rės Lietuvos kolegija, veiklose.   

Projekto tikslas – didinti Šiau-
rės Lietuvos regiono  jaunimo 
nepakantumą korupcijai įga-
linant atpažinti korupcijos  
rizikas ir keičiant jų nuostatas 
bei elgseną korupcinėse si-
tuacijose.  

Kovo 26 d. mokiniai klausėsi 
Ritos Toleikienės paskaitų apie 
korupciją ir grupėse rengė 
pristatymus. Balandžio 4 d. 
Eglė Naimavičienė organizavo 
„Forum teatro“ užsiėmimus, 
kuriuose mokiniai vaidino 
situacijas, susijusias su 
korupcija, ieškojo galimybių, 
kaip spręsti šias problemas. • 

„Vaikų linija“ pakvietė visus, norinčius stabdyti patyčias ir 
kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie 
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.   
Visą kovo mėnesį gimnazijos bendruomenė organizavo ir 
vykdė veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio 
elgesio stabdymui.  
Su patyčiomis dirbame visus metus, tačiau kovo mėnesį 
pakvietėme sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių 
problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. 
 

Kovo 7 d.  paskelbta apsikabinimų diena „FREE HUGS”, kovo 
14 d. žaidėme įvairius, bendravimą skatinančius žaidimus, 
kovo 21 d. pakvietėme sugrįžti į vaikystę. Akcija baigta 
draugystės apyrankės pynimu. 
 

Pagalbos poskyrio komanda 
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Tiksliųjų mokslų savaitė gimnazijoje 
prasidėjo sportiškai: I kl. mokinių 
komandos varžėsi matematinėse orien-
tavimosi varžybose „Skaičiuok ir surask“. 
Nors greičiausiai visas užduotis surado ir 
jas atliko IM kl. mokiniai, bet saldžiais 
prizais buvo apdovanotos visų klasių 
komandos. 

Visą savaitę mokiniai varžėsi mintino 
skaičiavimo konkurse. Po konkurso finalo 
buvo išrinkti nugalėtojai. Džiugina, kad 
konkurse dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir 
mokytojai.  

Per matematikos pamokas mokiniai 
dalyvavo viktorinoje „Tiksliau ir greičiau“, 
protmūšyje „Tyrinėk. Atrask. Ieškok“, 
kūrė projektus „Įdomioji matematika“ ir 
„Matematika lietuvių ir užsienio kal-
bomis“, aktyviai dalyvavo integruotose 
pamokose: „Tekstinių uždavinių kūrimas, 
sprendimas ir iliustravimas teksto ren-
gykle“, „Geometrinės figūros dailėje“. 

Gimnazija, minėdama PI dieną (kovo 14-
ąją), per ilgąją pertrauką kvepėjo mokinių 
keptais pyragais. Tą dieną pirmokai su-
grįžo į savo progimnazijas  (Zoknių, Dainų, 
Salduvės, Medelyno, Jovaro, Gegužių) ir 
mokiniams pristatė PI dieną, organizavo 
viktorinas ir vaišino  pyragais. 

O kovo 15 d.  vyko tradicinė IT viktorina 
„IT žinovas“. • 

Tiksliųjų mokslų savaitė  

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja  
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„Start Strong 3+3 Student Entrepreneurship” 
Asociacija „Karjeros ko-
das”, kurios prezidentė ir 
įkūrėja yra Didždvario gimna-
zijos anglų kalbos mokytoja 
Kristina Urbonienė, sausio 
mėnesį teikė paraišką JAV am-
basadai Vilniuje ir laimėjo fi-
nansavimą vykdyti tarptautinį 
socialinio verslumo konkursą 
„Start Strong 3+3 Student 
Entrepreneurship”. Tokio po-
būdžio konkursai tuo pat metu 
vyksta Latvijoje ir Estijoje, o 
šių konkursų laimėtojai iš visų 
trijų Baltijos šalių sudarys 
vieną bendrą komandą ir skris 
pasisemti verslumo patirties į 
JAV. 

Lietuvoje konkursas vykdomas 
kartu su JAV ambasada Vil-
niuje ir tarptautine karjeros 
mokykla „Start Strong”, kurios 
lektorė ir direktorė Lietuvoje 
yra mokytoja Kristina Urbo-
nienė. Konkurse dalyvauja Lie-
tuvos mokinių (15–19 metų) 
komandos. 

Konkurso tikslas – socialinis 
verslas bei komandinis darbas 
kuriant socialinį projektą, kuris 
išspręstų mokinių gyvenamo-
sios vietos bendruomenei ak-
tualią problemą ir padėtų for-
muoti sėkmingus santykius 
toje bendruomenėje. 

Konkurso pavadinime „3+3” 
reiškia, kad komandoms bus 
vedamos 3 meistriškumo pa-
mokos ir skiriami 3 namų 
darbai.   

Meistriškumo pamokų te-
mos – santykiai komandoje, 
bendro tikslo siekimas, įvairios 
santykių su aplinkiniu pasauliu 
bei žmonėmis kūrimo stra-
tegijos. Meistriškumo pamo-
kas ves patyrę lektoriai, vers-
lininkai, ekonomikos ir socia-
linės srities specialistai. 

Namų užduotys – trumpi video 
filmukai apie komandos for-

mavimą, socialinio projekto 
kūrimą bei finalinio produkto 
pristatymas. Kiekvieną namų 
užduotį vertins tarptautinė 
konkurso komisija. Finalinis 
konkurso produktas – sociali-
nio verslo, projekto produktas 
ar prototipas, kuris sprendžia 
gyvenamosios vietos ar visuo-
menės problemą. 

Pagrindinis konkurso prizas –  
savaitės trukmės kelionė į 
Seattle miestą (JAV) visai ko-
mandai ir jų mokytojui(ai). 
Laimėtojai turės galimybę lan-
kytis susitikimuose su sėkmin-
gais verslininkais bei susipa-
žinti su JAV istorija, kultūra, 
pažinti žmones, jų tradicijas ir 
pasisemti patirties bei pato-
bulinti tarpkultūrines kompe-
tencijas. 

Kovo 28 d., ketvirtadienį, JAV 
ambasadoje Rygoje įvyko 1-oji 
tarptautinio socialinio verslu-
mo konkurso „Start Strong 3+3 
Students Entrepreneurship LT“ 
meistriškumo pamoka, kurioje 
dalyvavo mokinių komandos iš 
įvairių Lietuvos miestų: Ma-
žeikių, Švenčionių, Plungės, 
Šiaulių, Vilniaus ir Kauno. 
„Start Strong” programos įkū-

rėjas lektorius Andris Arhom-
kins mokė, kaip susikurti san-
tykį su savimi, aplinkiniais ir 
pasauliu taip, kad pasaulis tap-
tų geresnis visiems. Svarbiau-
sia viską daryti su entuziaz-
mu, energija ir šypsena bei 
kurti win-win santykį (kai laimi 
visi). Pamoka buvo nepapras-
tai sėkminga, sukėlusi daugybę 
gerų emocijų.                

Didždvario gimnazijai šiame 

konkurse atstovauja anglų k. 
mokytojos Allos Chvostovos 
vadovaujama komanda OM-
MEN. Jos nariai – gimnazijos 
tarptautinio bakalaureato dip-
lomo programos mokiniai: 
Airidas Zaicevas, Laurynas 
Jagutis, Nedas Adeikis bei 
Jokūbas Ramašauskas. 

Palinkėkime jiems sėkmės! • 

Asociacijos „Karjeros kodas” informacija  
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Netradicinė fizikos pamoka  

Kovo 27 d. gimnazijos lls, IIg ir 
IIa klasių mokiniai fizikos 
pamoką praleido netradiciškai 
– lankėsi stereotipus apie 
muziejus laužančiame Šiaulių 
Fotografijos muziejuje. 
Muziejaus darbuotoja papa-
sakojo muziejaus atsiradimo 
istoriją, apie tai, kaip jis keitėsi 
įvairiais istoriniais laikotar-
piais. Mokiniai turėjo galimybę 
aplankyti dvi parodas: šiau-
liečio Vlado Mikalausko „Šiau- 
liai. Vilniaus gatvė“ bei Edvar-
do Tamošiūno „Buvo ir yra“, 
kuriose užfiksuotos Šiaulių 

miesto gatvės tarpukariu, an-
trojo pasaulinio karo pabai-
goje ir iš šių dienų perspek-
tyvos. Pakilę ant muziejaus 
stogo terasos, įžengė į foto-
aparato vidų – „camera obs-
cura“, patobulino fizikos daly-
kines kompetencijas, pasigro-
žėjo miesto panorama bei pa-
lygino ją su vaizdu monoklyje. 
Ši trumpa edukacinė pamoka 
leido suprasti fotoaparato vei-
kimo principus, pamatyti Šiau-
lius kitomis akimis, koks iš tik-
rųjų išskirtinis ir tradicijas puo-
selėjantis šis miestas yra.• 

Klaudija Samanta Masandukaitė, IIs klasės mokinė  

Pamoka Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje  

Kovo 27 d.  IIm kl. mokiniams 
karjeros pamoka vyko Šiaulių 
apskrities P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje. Konsultantė Biru-
tė Kilčiauskaitė mokinius su-
pažindino su duomenų ba-
zėmis ir kitais el. ištekliais, 
kurie tikrai bus reikalingi 
planuojant karjerą, studijuo-
jant, rašant įvairius darbus. 
Mokiniai sužinojo, kas yra Libis 
OPAC (kompiuteriniame kata-
loge galima rasti visus 

bibliotekoje esančius lietuviš-
kus leidinius, rankraščius, 
kompiuterinius dokumentus, 
vaizdo įrašus, taip pat leidinius 
užsienio kalbomis nuo 1997 
metų, didžiąją dalį anksčiau 
leistų leidinių užsienio kal-
bomis, muzikos leidinių, 
straipsnių aprašų). Mokiniai 
buvo supažindinti, kaip ieškoti 
reikiamos informacijos, kaip 
užsisakyti leidinį, atliko prak-
tines užduotis. • 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

„Maisto bankas“ 

Kovo 22 d. gimnazijos I–II kl. 
savanoriai dalyvavo  pavasari-
nėje „Maisto banko“ akcijoje. 
Parduotuvėje „MAXIMA“ (Rū-
dės g.) kartu su Šiaulių šv. 
Apaštalo Petro ir Pauliaus 
katedros parapijos vaikų die-
nos centro vaikais kvietė 
žmones pirkti prekes ir skirti 
„Maisto bankui“. 

Pirmą kartą akcijoje savano-

riavusios mokinės tikino, kad 
joms labai malonu prisidėti 
prie iniciatyvos. Merginos 
džiaugėsi, kad per valandą su-
laukė tiek daug gera darančių 
žmonių. Dėkojo visiems pri-
sidėjusiems prie akcijos – juk iš 
surinktų produktų bus gami-
namas maistas dienos centro 
vaikams. • 

Danguolė Naraveckienė, socialinė pedagogė  
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Mokymai „ESC to Reality: QualiCaucasus“ 

Kovo 11–18 d. Didždvario gim-
nazijos atstovės: poskyrio ve-
dėja Sonata Dedūraitė ir klasių 
kuratorė Julija Muningienė, 
dalyvavo projekto „ESC to 
Reality: QualiCaucasus“, finan-
suojamo  Erasmus+ programos 
lėšomis, mokymuose, kurie 
vyko Rustavi mieste, Gruzijoje. 
Į mokymus įtrauktos organiza-
cijos, įgyvendinančios tarptau-
tinius savanorystės projektus 
Lietuvoje, Latvijoje, Prancūzi-
joje, Rumunijoje, Ukrainoje, 
Armėnijoje, Azerbaidžane ir 
Gruzijoje. Mokymuose buvo 
pristatyta Europos solidarumo 
korpuso programa, aptartos 
galimybės organizacijų ben-
dradarbiavimui įgyvendinant 

naujus tarptautinės savano-
rystės projektus, siunčiant bei 
priimant jaunuolius iš kitų 
šalių savanoriškai tarnybai.  

Daug dėmesio buvo skirta 
neformaliajam švietimui, pa-
galbai. Diskutuota apie iššū-
kius, patiriamus sunkumus įgy-
vendinant projektus su orga-
nizacijomis iš Kaukazo regiono, 
išskirti kultūriniai panašumai ir 
skirtumai, darantys įtaką pro-
jektų rezultatams, sukurtas 
Priemonių paketas „ESC 
QualiCaucasus“, padėsiantis 
labiau suprasti Kaukazo šalių 
kultūrą, darbo su jaunimu situ-
aciją, savanorystės projektų 
įgyvendinimo galimybes. 

Mokymuose įgyta patirtis bus 
taikoma įgyvendinant ir koor-
dinuojant Europos solidarumo 
korpuso programos  projektus, 
organizuojant tarptautinių sa-

vanorių neformalųjį mokymosi 
procesą. • 

Sonata Dedūraitė, poskyrio vedėja 

Kovo 25–29 d. IT mokytojas 
Marius Sketerskas, technolo-
gijų mokytojas Jolanas Bar-
šauskas ir neformalaus ug-
dymo mokytoja Rasa Zvilnaitė 
dalyvavo projekto „FabLab 
SchoolNet: STEAM education 
and learning by Robotics, 3D 
and Mobile technologies“, fi-
nansuojamo Erasmus+ prog-
ramos lėšomis, trumpalai-
kiuose tarptautiniuose dar-
buotojų mokymuose, kurie vy-
ko  Galati mieste, Rumunijoje. 

Penkias dienas projekte daly-
vaujančių šalių: Italijos, Grai-
kijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Lietuvos, atstovai  „Dunarea 
de Jos” universitete gilinosi į 
STEAM ugdymo (tarpdalykinio, 
integruoto mokymo(is) svarbą, 
mokėsi kurti ir programuoti 
Lego Mindstorms ir mBot 
Ranger mokomuosius robotus 
konstruktorius. Surengta išvy-

ka į „Dunarea de Jos” globo-
jamą Pechea bendruomenės 
mokyklą, kurioje veikiantis 
robotikos klubas ne tik mokosi 
kurti robotus, bet ir dalyvauja 
tarptautinėse robotikos varžy-
bose. 

Galati vykusių mokymų tiks- 
las – paruošti mokomosios ro-
botikos kursą ir suplanuoti jo 
įgyvendinimą mokyklose, daly-
vaujančiose projekte. Tai vie-
nas iš etapų, kuriant FabLab 
mokyklų tinklą, orientuotą į 
STEAM ugdymą, formuoti į 
verslumą orientuotą požiūrį, 
įgūdžius ir žinias. Dvejus me-
tus vyksiančio projekto tikslas 
ne tik išbandyti STEAM veiklas 
(robotiką, 3D, mobiliąsias 
technologijas) ugdymo proce-
se, bet ir sukurti FabLab mo-
kyklų tinklo platformą, online 
mokymus mokytojams. • 

Rasa Zvilnaitė, neformalaus ugdymo mokytoja 
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Istorijos pamoka Šiaulių universiteto bibliotekoje  
„Jono Šliūpo gyvenimas ir veikla“  

Kovo 21 d. IP ir IY kl. mokiniai 
lankėsi  Šiaulių universiteto 
bibliotekoje, J. Šliūpo archyve,  
ir klausėsi paskaitos apie šio 
garsaus žmogaus gyvenimą.  

Mokinių mintys apie užsiė-
mimą: „Man labai patiko. 
Sužinojau apie man negirdėtą 
žmogų – Joną Šliūpą“, „Patiko 
J. Šliūpo archyvai: autentiški 
raštai, asmeniniai daiktai, teko 
pamatyti net pomirtinę kau-
kę“, „Pasirodo, J. Šliūpas daug 
nuveikė Šiauliuose: įkūrė 
laikraštį „Šiaulių naujienos“, 
kuris tebeina iki šiol, „Titnago“ 
spaustuvę, prisidėjo prie Gu-
bernijos įmonės įkūrimo“, 

„Sužavėjo jo asmenybė. Jis per 
savo gyvenimą tiek daug 
nuveikė: leido slaptą laikraštį, 
dirbo gydytoju, telkė JAV 
gyvenančius lietuvius, kad 
padėtų savo tėvynainiams, 
buvo mokytojas ir net Pa-
langos meras“, „Sužinojau, kad 
laikraštis tada buvo gana 
brangus: Iš pradžių kainavęs 
vieną rublį, po to kainavo net 
šešis. Kaina išties didelė, nes 
vyriškas kostiumas tuo metu 
kainavo aštuonis rublius“, 
„Labai patiko universiteto hole 
eksponuojama didžiausia Lie-
tuvos knyga“, „Man ši istorijos 
pamoka labai patiko: kita 

aplinka, kitas mokytojas“.  

Tikiuosi, kad įgytas žinias 
mokiniai sėkmingai pritaikys. • 

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja  

Šiaulių miesto meninio skaitymo anglų kalba konkursas  
„The Human Story“ 

Kovo 28 d. Šiaulių apskrities 
viešojoje P. Višinskio bibliote-
koje įvyko tradicinis Šiaulių 
miesto meninio skaitymo an-
glų kalba konkursas, kurį orga-
nizavo Didždvario gimnazijos 
anglų k. mokytojos, bendra-
darbiaudamos su P. Višinskio 
bibliotekos Amerikos skaityk-
los darbuotojomis.  

Konkurso temą „The Human 
Story“ („Žmogaus istorija“) 
mokiniai atskleidė per pasi-
rinktus poezijos ir prozos kū-
rinius, pradedant genialiuoju 
Viljamu Šekspyru, baigiant 
šiuolaikiniais anglų ir ame-
rikiečių autoriais. Konkurse 
dalyvavę mokiniai iš J. Janonio, 
Didždvario, S. Šalkauskio, „Ro-
muvos“, Šiaulių universiteto 
gimnazijų bei Šiaulių pro-

fesinio rengimo centro su-
žavėjo komisijos narius ir pub-
liką puikiu anglų k. mokėjimu, 
savitu kūrinių emocijų per-
teikimu. Dalyviai apdovanoti 
diplomais ir Didždvario gim-
nazijos, P.Višinskio bibliotekos, 
JAV ambasados Lietuvoje 
įsteigtais prizais. 

Sveikiname Šiaulių miesto me-
ninio skaitymo konkurso anglų 
kalba nugalėtojus ir prizi-
ninkus: 

Kasparą Gruslį, IIa kl. mokinį 
(mokytoja Iveta Gutauskie-  
nė) – I vieta I–II klasių poezijos 
kategorijoje, 

Klaudiją Samantą Masandu-
kaitę, IIs kl. mokinę (mokytoja 
Daiva Oss) – I vieta I–II klasių 
prozos kategorijoje, 

Rugilę Drazdovaitę, IIIc kl. 
mokinę (mokytoja Rūta Almi-
nienė) – III vieta III–IV klasių 
poezijos kategorijoje. • 

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja  
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Šiaulių Didždvario gimnazija tarptautiniame projekte  
„Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ 

 Šių mokslo metų rudenį pra-
sidėjo naujas dvejų metų 
Erasmus+ programos 2 pagrin-
dinio veiksmo – Mokyklų mai-
nų strateginės partnerystės 
projektas „Modern Education 
in Science for Industry 4.0 
(MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 
2018-1-CZ01-KA229-
048103_3) STEAM kontekste. 
Projekto partneriai: Gymna-
zium Teplice (Čekija), SZ Ges-
chwister Scholl, Bremerhaven 
(Vokietija), La Salle-Buen Con-
sejo, Puerto Real (Ispanija).  

Projekte dalyvaujantys mo-
kiniai, vykdami į klasių mainus, 
pristato savo šalies bei su-
sipažįsta su visų dalyvaujančių 
šalių reikšmingomis iniciatyvos 
 „  Industry 4.0 / Pramonė 4.0“ 
pramonės šakomis, dalyvauja 
ekskursijose į pramonės ob-
jektus, diskusijose apie gamtos 
mokslus šiuolaikinėje pramo-
nėje, atlieka patyrimines skait-
meninės iniciatyvos „Pramonė 
4.0/Industry 4.0“ scenarijaus 
įvairias užduotis, vykdo gam-
tos mokslų eksperimentus, 
mokosi apdoroti duomenis bei 
juos analizuoti naudojant 
kompiuterines programas. 
„Pramonė 4.0“ yra revoliu-
cingas požiūris į gamybos 
technologijas. Mokiniai ir mo-
kytojai dalijasi informacija ir 
bendradarbiauja tarptautiniu 
mastu ne tik vizitų metu, bet ir 
naudodami nuotolinio moky-
mosi ir bendradarbiavimo ap-
linkas bei priemones. Mokiniai 
mokosi kitaip nei tradicinėse 
pamokose: vyksta patyriminis 
ugdymas, mokosi kritiškai 
mąstyti, būti smalsūs, atviri 
pasauliui, savikritiški. Mokyto-
jai iš keturių Europos šalių turi 

galimybę pasidalinti idėjomis 
apie skirtingas švietimo struk-
tūras ir sistemas, taikomus 
metodus, apmąstyti moky-
mą(si) ir gauti naujų naudingų 
idėjų. Dalyvaujantys mokiniai 
ne tik tobulina anglų kalbos 
kalbėjimo, skaitymo, rašymo, 
matematikos bei gamtos 
mokslų žinias bei įgūdžius, bet 
ir bendrąsias kompetencijas.  

Dešimt gimnazistų kovo 24–31 
d. vyko į projekto klasių mai-
nus Bremerhaven (Vokietija) 
SZ Geschwister Scholl mokyk-
loje. Vokietijoje dalyvavo ir 
projekto partneriai iš Teplice 
gimnazijos (Čekija), La Salle-
Buen Consejo, Puerto Real 
(Ispanija). 

Mokiniai lankėsi Brėmeno uni-
versiteto matavimo, automati-
zavimo ir kokybės mokslų ins-
titute (Bremer Institute for 
Measurement Engineering, 
Automation and Quality Scie-
nces / BIMAQ), kuriame turėjo 
galimybę stebėti, kaip moks-
lininkai taiko naujoviškas, 
dinamiškas matavimo siste-
mas gamybos ir duomenų 
srauto procesams tirti bei opti-
mizuoti. Brėmeno uoste ste-
bėjo vėjo jėgainių dalių trans-
portavimą, susipažino su jų 
eksploatavimo galimybėmis, 
atsinaujinančios energetikos 
ateities perspektyvomis Vokie-
tijoje ir visame pasaulyje. SZ 
Geschwister Scholl mokykloje 
atliko STEAM kontekste edu-
kacines veiklas, susijusias su 
vėjo jėgainėmis: konstravo vė-
jo jėgainių modelius ir anali-
zavo skirtingų modelių vėjo 
jėgainių energetinį efektyvu-
mą, apdorojo gautus duo-
menis. Trečią vizito dieną gim-

nazistai lankėsi „Klimahaus 
Bremerhaven 8° East“. Tai 
pasauliniu mastu unikalus 
žinių ir patyriminių veiklų cen-
tras, kuriame veiklos ir in-
formacija pateikiama klimato 
kaitos, aplinkos užterštumo te-
momis. Gimnazistai ir moky-
tojos atliko interaktyvias veik-
las ir turėjo galimybę sužinoti, 
kaip kiekvienas galime prisi-
dėti prie klimato kaitos ap-
saugos. 

Artimiausias projekto dalyvių 
susitikimas vyks rugsėjo pra-
džioje La Salle-Buen Consejo, 
Puerto Real (Ispanija) mokyk-
loje. Tikimės, kad projekto da-

lyviai įgis daugiau dalykinių 
kompetencijų iš gamtos moks-
lų, matematikos, patobulins 
informacinių technologijų tai-
kymo gebėjimus, veikdami 
bendradarbiavimo platformo-
se, taikant matematikos bei 
gamtos mokslų kompiuterines 
programas duomenų rinkimui 
bei analizavimui, susipažins su 
moderniąja pramone bei jos 
šakomis. • 

Daiva Bukelytė, IT mokytoja   
Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja  
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Dėmesio! Įdomu ir naudinga!  
 

Jau septintoji anglų kalbos vasaros stovykla Didždvaryje 

Kviečiame registruotis į tradicinę, jau septintąją,  vasaros anglų k. stovyklą, 
kurią Šiaulių Didždvario gimnazija organizuoja kartu su JAV mokytojais ir 
dėstytojais bei savanoriais padėjėjais. Kviečiame susirasti naujų draugų ir 
naudingai praleisti laiką. Daugiau informacijos apie šio JAV fondo WIESCO 
organizuojamas stovyklas galite rasti tinklapyje www.wiesco.org ir facebook 
paskyroje „Stovykla „Angliškas vasaros polėkis.“ 
 

Kas tai? Įdomus ir netradicinis būdas mokytis nedidelėse grupėse su 
amerikiečių dėstytojais (paskaitos, konkursai, šventės, sporto varžybos). 
Kodėl? Nes norime gebėti laisvai bendrauti anglų kalba, mokytis per veiklą, 
pritaikyti kalbą įvairiose situacijose, sutikti įdomių žmonių. 
Kada? Liepos 1–12 dienomis (10 darbo dienų), 10.00–16.00 val. 
Kur? Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188. 
Kam? Visiems 12–17 metų mokiniams, norintiems patobulinti anglų kalbos įgūdžius. 
Kiek? 150 € mokestis (už priešpiečius, pietus, mokymo priemones); jeigu iš vienos šeimos dalyvauja 2 mokiniai, jiems mokėti 
reikės 270 €. 
 

Informaciją susidomėjusiems teikia Didždvario gimnazijos anglų k. mokytoja, stovyklos veiklos koordinatorė Rūta Alminienė 
el. paštu rutaal@dg.su.lt , tel. 868655190. 
 

Registracija vykdoma nuo balandžio 10 d. iki birželio 1 d. el. paštu rutaal@dg.su.lt Registruojantis nurodyti mokinio vardą, 
pavardę, mokyklą, klasę, mokinio mobilaus telefono numerį, tėvų kontaktinius telefonus. Užsiregistravusiems bus atsiųsta 
informacija, kaip galima sumokėti mokestį už stovyklą.  • 

 

 
Esi komunikabilus, gerai moki 
anglų kalbą ir/ar išmanai 
šiuolaikines technologijas? Nori 
puikiai praleisti laiką, ben-
draudamas su dėstytojais iš 
JAV, įgyti organizacinių bei 
komandinio darbo įgūdžių, 
dalyvauti įvairiausiose veiklose 
bei savaitgalio išvykose su 
dėstytojais? 
 
Kviečiame savanoriauti tra-
dicinėje, jau septintojoje, vasa-
ros anglų k. stovykloje, kurią 
Šiaulių Didždvario gimnazija or-
ganizuoja kartu su JAV mokytojais ir dėstytojais bei savanoriais padėjėjais. Stovyklos datos – liepos 1–12 d., savanorių veikla 
prasidės birželio 29 d. Daugiau informacijos apie šio JAV fondo WIESCO organizuojamas stovyklas galite rasti 
tinklapyje www.wiesco.org ir facebook paskyroje „Stovykla „Angliškas vasaros polėkis.“ Visi savanoriai – asistentai gauna 
WIESCO fondo sertifikatus apie savanorystę stovykloje. 
 

Motyvacinius laiškus siųsti Didždvario gimnazijos anglų k. mokytojai, stovyklos veiklos koordinatorei Rūtai Alminienei 
el.paštu rutaal@dg.su.lt iki birželio 1 d. • 

Renkami savanoriai – anglų kalbos stovyklai 
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Sveikiname Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo tinklinio varžybose vaikinų ir merginų 
komandas, laimėjusias III vietą. ●  

 

Kovo 7 d. Šiaulių Universiteto sporto salėje vyko moksleivių badmintono turnyras. 
Pirmą kartą jėgas išbandė ir didždvariečių komanda. Įnirtingos kovos vyko tarp                              
J. Janonio, Šiaulių Universiteto ir S. Daukanto gimnazijų. Didždvario gimnazijos 
komanda, kurią sudarė šie mokiniai: Šarūnė Penkauskaitė, Dorotėja 
Kaučikaitė, Džiugas Jankus, Denas Muliūnas, žaidė kovingai ir garbingai. Labiausiai 
išsiskyrė Šarūnė Penkauskaitė, kuri be pertraukos žaidė trejas vieneto varžybas ir 
nugalėjo priešininkes. Susumavus vienetų 
ir dvejetų kovų rezultatus, paaiškėjo, kad 
didždvariečiai laimėjo III vietą ir buvo 
apdovanoti bronziniais medaliais. Geros 
nuotaikos pasisėmę, įgavę żaidybinės 
patirties, gimnazistai ketina dalyvauti ir 
kitais metais. 
 

Rima Kasiliauskienė, kūno kultūros 
mokytoja  

 

Balandžio 2-ąją pasaulis mini Pasaulinę autizmo dieną. Visą mėnesį vyksta įvairūs 
renginiai, akcijos. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ kvietimu balandžio 2 
dieną I kl. gimnazistai kartu su kuratore Oksana Lukšaite prisijungė prie vienos iš 
organizuojamų akcijų ir gimnazijos sodelyje pasodino šermukšnį. Tai ypatingas medis, 
simbolizuojantis apsaugą nuo blogio, neigiamos įtakos, suteikiantis ramybę ir 
prieglobstį. 
Džiaugiamės galėdami prisijungti prie prasmingos akcijos. Savo pavyzdžiu siekiame 
parodyti, kad mes priimame kitokį žmogų, nes kiekvienas žmogus unikalus, 
nepakartojamas ir svarbus. Kartu mokomės būti vieningi, tolerantiški, stiprūs ir 
supratingi. 
Oksana Lukšaitė, I klasių kuratorė 


