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Akredituotø gimnazijø forumas dirbo konstruktyviai

Atliepiant vienà ið LR ðvietimo ástatymo tikslø „Iðugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidþianèias tapti doru, siekianèiu þiniø, savarankiðku, atsakingu, patriotiðkai nusiteikusiu þmogumi…“ kilo sumanymas Klaipëdos apskrityje organizuoti akredituotø gimnazijø forumà „Ugdymo prioritetai
gimnazijoje“. Tai pedagoginës patirties sklaidos renginys –
akredituotø gimnazijø veiklos pristatymas pedagoginei bendruomenei ir visuomenei.
Birutë BANEVIÈIENË
Klaipëdos apskrities virðininko administracijos
Valstybinës ðvietimo prieþiûros skyriaus vedëja
Klaipëdos apskrityje septynioms vidurinëms mokykloms
suteiktas gimnazijos statusas, ðeðiose profesinëse mokyklose ásteigti gimnazijø skyriai. Ðiuo metu Klaipëdos apskrityje veikia 19 gimnazijø ir 6 profesinëse mokyklose ásteigti
gimnazijø skyriai.

Aðtuntàjá priedo „Mano metodas“ numerá parengëme
Klaipëdos apskrities virðininko administracijos Valstybinës ðvietimo prieþiûros skyriaus iniciatyva ir bendromis
jëgomis. Forume dalyvavæs Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvietimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas pabrëþë ugdymo turinio lankstumo ir ávairovës bûtinybæ. Jis teigë, kad ðie ugdymo
turinio ypatumai yra itin svarbûs vertinant mokiniø mokymosi paþangà ir pasiekimus. Apie tai akredituotø gimnazijø forume samprotavo ir kai kurie kiti praneðëjai. Nors
„Ðvietimo naujienos“ 3-iajame ðiø metø leidinio numeryje jau raðë apie konstruktyvø akredituotø gimnazijø
forumo darbà, taèiau kai kurios temos buvo tik trumpai
paminëtos. Ðá kartà siûlome plaèiau ir iðsamiau susipaþinti su akredituotø gimnazijø veikla prieðtaringoje edukacinëje ðio amþiaus pradþios erdvëje.
Redakcija

Ugdomieji projektai ir pilietinio
ugdymo sàsajos
Klaipëdos paslaugø ir verslo mokykla vertybiniø nuostatø ugdymui skiria didelá dëmesá: ugdoma pagarba ir ásipareigojimai Lietuvai, skatinamas Lietuvos istorijos ir kultûros
paþinimas, konstruktyviai ir pilietiðkai sprendþiamos iðkilusios problemos. Kasmet mokykloje minime Lietuvos valstybingumo datas, dalyvaujame projektuose, skirtuose pa-

þinti savo gimtàjá kraðtà bei jo kultûrà. Tai tapo mûsø mokyklos tradicija.
Tradicijà paminëti Sausio 13-àjà – Laisvës gynëjø dienà –
puoselëja „Jaunojo istoriko“ bûrelio nariai. Minëjimo metu
mokiniai suþino apie þuvusius laisvës gynëjus, þiûri filmà
„Suðaudyta laisvë“, kuriame dar kartà primenamos lemtin1
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gos Sausio 13-osios dienos. Organizuojamos mokiniø pieðiniø parodos, skaitomi poezijos posmai, skamba dainos
laisvës tematika.
Minint Vasario 16-àjà mokykloje vedama pamoka „Mylëk, lietuvi, tà brangià þemæ“. Kasmet mûsø mokykla mini ir
Kovo 11-àjà. 2005 m., minint 15-àsias Lietuvos nepriklausomybës metines, mokyklos mokiniai dalyvavo projekte „15
laisvës metø“, raðë referatus tema „Lietuviais esame mes
gimæ“, pieðë pieðinius tema „Lietuvos kelias á laisvæ“, rinko
karikatûras „Á politikus su humoru“. Surinkta medþiaga buvo eksponuota mokyklos stenduose. Ástabiausias ðios parodos eksponatas – maþa, rankø darbo Lietuvos trispalvë,
atimta ið mûsø mokyklos mokinio prieð 20 metø.
Mokiniai dalyvavo anketinëje apklausoje apie svarbiausià ðio laikotarpio ávyká ir asmenybæ. Þymiausiu þmogumi
Lietuvoje buvo iðrinktas Prezidentas Valdas Adamkus, o
svarbiausi ávykiai – Lietuvos ástojimas á ES ir NATO. Visas
projektas buvo pateiktas pasitelkus multimedijà.
Renginiai, skirti Kovo 11-àjai paminëti, vyko visà savaitæ. Mokiniai pildë anketas „Lietuva virsmo epochoje“, reiðkë savo nuomonæ apie mûsø tautos pasiekimus. Mokiniø
nuomone, svarbiausia yra tai, kad esame laisvi ir kalbame
lietuviðkai. Kovo 11-osios minëjime dalyvavo Antanas Kalanta, Kaune susideginusio kovotojo uþ Lietuvos nepriklausomybæ Romo Kalantos brolis, anuo metu dirbæs mûsø mokykloje. Jis pasidalijo prisiminimais apie savo brolá, jo skleistas nepriklausomybës idëjas bei 1972-øjø geguþës 14-osios
ávykius, tragiðkus Kaunui bei visai Lietuvai. Susitikimas su
Antanu Kalanta mokiniø ðirdyse suþadino patriotinius jausmus.
Vienas ið svarbiausiø ðiuolaikinës mokyklos darbø – ugdyti mokiniø vertybines nuostatas iðkiliø asmenybiø gyvenimo ir veiklos pavyzdþiu. Jau nuo 2005 m. vykdome tæstiná
projektà – integruotà pamokà-ekskursijà „Þemaièiø ðviesuoliai“. Su ðiuo projektu dalyvavome Klaipëdos miesto
mokyklø projekte „Vertybiniø nuostatø ugdymas“. Jau ávyko du ðio projekto etapai. Ið anksto numatëme bûsimø kelioniø marðrutus, pasirinkome lankytinus istorinius ir literatûrinius objektus bei áþymias, legendomis apipintas Þemaitijos vietas. Rinkome informacijà ið ávairiø ðaltiniø, o kelioniø metu mokiniai tapo gidais ir supaþindino ekskursijos
dalyvius su turima medþiaga.
Vykdydami antràjà projekto „Þemaièiø ðviesuoliai“ etapà

aplankëme raðytojø Maironio, Ðatrijos Raganos, V.Maèernio, lakûno S.Dariaus ir kitø veikëjø gimtàsias vietas bei
muziejus, kelionës metu pasakojome legendas apie Gondingos ir Indijos piliakalnius, groþëjomës Plynojos pelke,
Geniø atodanga, ragavome paèiø pagamintø þemaitiðkø
patiekalø. Projektas dar nesibaigë. Ðá pavasará aplankysime ðiaurës Þemaitijos regionà.
Konkursas-projektas „Paþink savo kraðtà – Maþàjà Lietuvà“ vyko 2006 m. gruodþio 15 d. Ðilutës kultûros ir pramogø centre. Já organizavo Maþosios Lietuvos regiono Etninës kultûros globos taryba, Ðilutës kultûros ir pramogø
centras bei Lietuvos tûkstantmeèio minëjimo direkcija prie
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos. Projekto tikslas – ugdyti mokiniø pilietiðkumà ir tautiðkumà. Projekto
uþdaviniai: skleisti informacijà apie Maþàjà Lietuvà, susipaþinti su jos etninëmis tradicijomis, dainomis, ðokiais,
tarme, skatinti mokinius domëtis Klaipëdos kraðto praeitimi, siekti, kad jauni þmonës suvoktø Pamario kraðto, kuriame gyvena, istorijà. Surinkome medþiagà apie Klaipëdos kraðto Kisinø ir Karklës kapinaites, nupieðëme ir pagaminome Kurënø vëtrunges, iðsiuvinëjome Maþosios Lietuvos tautinio kostiumo detalæ – delmonus. Mokiniai dalyvavo kulinarinio paveldo varþytuvëse, gamino Maþosios Lietuvos patiekalà „Uþgavëniø ðiupinys“.
Mûsø komandos pastangos buvo pastebëtos: gavome padëkà uþ ðauniausià pasirodymà, o viena ið Amerikos lietuviø bendrijø komandai dovanojo ekskursijà á Kaliningradà.
Dalyvaudami projektuose, ruoðdami renginius, prisilietëme prie pamatiniø vertybiø: laisvës, valstybingumo, pareigos, pasiaukojimo. Taip pat ugdëme saviraiðkà, ágijome
praktiniø ágûdþiø naudoti informacines technologijas. Bet
svarbiausia, supratome, kad istorijà kuriame mes patys,
kad valstybë – tai visø pirma pilietinis laisvø þmoniø susivienijimas, pagrástas ástatymais, tiesa, teisingumu.
Mokiniai, sukdamiesi tokiame mokyklos gyvenime, tarsi
nejuèiomis perima jos tradicijas, vertybines nuostatas ir supranta, kad profesinis iðsilavinimas tik kartu su ásipareigojimu savo tautai ir valstybei yra vertybë.
Liucija MILEÐKIENË
Klaipëdos paslaugø ir verslo m-klos
istorijos mokytoja ekspertë
Ugnë BUZILIAUSKAITË ir Mantas BLAGNYS
88-osios gr. mokiniai

Lankomumo sistema lemia
mokymosi motyvacijà
Lankomumo sistemos kûrimas – tai ilgas procesas, prasidëjæs mokykloje su pirmaisiais pokyèiais, suvokus, kad
tai viena didþiausiø ðiuolaikinës mokyklos problemø. Kasmet, analizuodami situacijà mokykloje, pastebime, kad keièiantis problemoms visuomenëje ir ðvietimo sistemoje kinta ir mokiniø pamokø praleidimo prieþastys. Ðiuo metu pagrindinës yra ðios: mokymosi lygio pasirinkimas ne pagal
galimybes; tvarkaraðèio ,,langai“; problemos ðeimoje ir tëvø dëmesio stoka; mokyklos ir reikalavimø pasikeitimas;
klasës auklëtojo pasikeitimas; mokinio psichologinës ir ðei2

mos socialinës problemos; atokiau nuo mokyklos esanti
gyvenamoji vieta.
Jei mokymosi krûvis neatitinka mokinio mokymosi galiø,
tai maþina jo mokymosi motyvacijà, skatina praleisti pamokas. Mokiniai menkai atsiþvelgia á mokytojø rekomendacijas, ne visada objektyviai ávertina savo galimybes, mëgsta
rizikuoti. Tenka átikinëti pasirinkti kità mokymosi lygá, bet
laikas jau bûna prarastas. Klaipëdos „Varpo“ vidurinë mokykla, teikdama pastabas Ðvietimo ir mokslo ministerijai
dël egzaminø gairiø 2008–2012 m. projekto, áraðë punktà:
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„Jei mokinys ið pagrindinio ugdymo egzamino gavo ávertinimà „6“ ar maþiau, neleisti rinktis iðplëstinio dalyko kurso
XI klasëje“. Bûtø gerai, jei á mûsø pasiûlymus bûtø atsiþvelgta, tada mokykloje iðvengtume vienuoliktokø blaðkymosi.
Kita pamokø praleidimo prieþastis – tvarkaraðèio „langai“. Jei mokiniams leidþiame laisvai pasirinkti 40 proc.
ugdymo turinio, „langø“ iðvengti neámanoma.
Problemos ðeimose ir tëvø dëmesio stoka irgi skatina
praleisti pamokas. Nëra teisinës bazës tëvø atsakomybei
didinti. Ðiuo metu keistas yra kai kuriø XI–XII kl. mokiniø
tëvø atsiribojimas nuo savo vaikø auklëjimo. Kai kurie tëvai
teigia, kad jø vaikai jau suaugæ, patys turi spræsti savo problemas, ypaè dël mokyklos lankymo. Tai ir yra didþiausia
tëvø klaida. Apmaudu, kai mokykla, norëdama padëti ðeimai, pamato, kad tëvai prarado ryðá su savo suaugusiais
vaikais. Tokiø pavyzdþiø galëtume pateikti labai daug. Taèiau pastebime ir prieðingà reiðkiná – vis daugiau vyresniøjø klasiø mokiniø yra dar nesubrendæ prisiimti atsakomybës uþ savo elgesá ir ateitá, nepasiruoðæ vykdyti savo pareigø. Kyla problemø ir dël emigravusiø tëvø vaikø. Vaikai kai
kada lieka su kaimynais. Maþesnë blogybë, kai vaikai lieka
su tetomis, seneliais.
Neabejojame, kad mokiniø sëkmës sàlyga yra mokymosi motyvacija. Taèiau jei mokymosi motyvacijos nëra (kaip
minëjau, tam yra ir objektyviø, ir subjektyviø prieþasèiø),
iðkyla bûtinybë atsiþvelgiant á brandos ypatybes ieðkoti
veiksmingø prevenciniø priemoniø visumos, kaip sistemos,
kuri padëtø didinti mokymosi motyvacijà, atsakomybæ, pareigos jausmà. Tik iðsiaiðkinus pamokø praleidimo prieþastis ir ávertinus problemà, galima imtis prevenciniø priemoniø. Mûsø mokykla dirba pagal priede pateiktà modelá.

Pagal ðá modelá yra patvirtinta XI–XII kl. mokiniø lankomumo apskaitos tvarka. Siekiame, kad dalykø mokytojai operatyviai informuotø klasiø auklëtojus ir kuratorius bei vadovus apie mokinius, praleidþianèius pamokas. Tam tikslui
mokytojø kambaryje yra XI–XII kl. mokiniø, blogai lankanèiø
mokyklà, registracijos lapai. Klasiø auklëtojai taip pat operatyviai aiðkinasi mokiniø pamokø praleidimo prieþastis,
susisiekia su tëvais arba globëjais. Dþiaugiuosi savo mokyklos klasiø auklëtojais, kurie neatsisako ðio darbo ir dirba kartu su kuratoriais. Net keturiø klasiø auklëtojai yra
vyrai. Taèiau niekaip neásivaizduoju klasës auklëtojo, dirbanèio su dviem trimis klasëmis. Ðiuo metu tokie siûlymai
pasigirsta þiniasklaidoje. Argi ámanoma gerai paþinti 60 ar
net 90 mokiniø, palaikyti ryðius su tëvais?
Tëvai – mokyklos bendruomenës dalis, taèiau tenka apgailestauti, kad ðiandieninëje mokykloje retai patys tëvai
susisiekia su klasës auklëtoju arba mokyklos vadovais ir
pasidomi savo sûnaus ar dukros pamokø lankymu ir mokymusi. Tik treèdalis tëvø atvyksta á atvirø durø dienas ir tëvø
susirinkimus. Tyrimas parodë, kad apie 30 proc. vyresniøjø
klasiø mokiniø tëvø naudojasi elektronine paþymiø knygute, nors tai labai gera priemonë gauti visà informacijà apie
savo vaikà. Informacija tëvams raðtu – labai veiksminga
priemonë, taèiau ne visada pasiekia adresatà: pasikeièia
ðeimos gyvenamoji vieta, kai kada bûna pateikiami netikslûs adresai.
Labai veiksminga priemonë – XI–XII kl. mokiniø, turinèiø
lankomumo problemø, svarstymas mokiniø taryboje. Ðio
pokalbio vyresniøjø klasiø mokiniai vengia, taèiau kai kada
bendraamþiø poveikis yra didesnis nei pedagogø. Kvietimas á mokyklà pokalbio ir tokiø mokiniø svarstymas direkciPriedas

KLAIPËDOS „VARPO“ VIDURINË MOKYKLA

MOKSLEIVIǏ LANKOMUMO PRIEŽIǋRA XI–XII KLASƠSE
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.......................................................
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jos taryboje dalyvaujant tëvams – paskutinis etapas prevenciniø priemoniø sistemoje.
Negaliu ðiandien neávertinti klasës auklëtojo ir kuratoriaus vaidmens tobulinant ir ágyvendinant lankomumo sistemà. Kuratoriaus pareigybë buvo ávesta prieð ketverius
metus. Jau tada mes bandëme iðlaisvinti klasës auklëtojà
nuo dokumentacijos, ataskaitø gausos, o visà savo veiklà
nukreipti bendravimui su auklëtiniais, jø tëvais, jø klasëje
dëstanèiais mokytojais, kad mokiniai, ypaè vienuoliktokai,
greièiau prisitaikytø. Klasës auklëtojo rûpesèiu gerëja mokiniø lankomumas, maþëja mokiniø nepasitikëjimas savo
jëgomis, baimës jausmas dël mokymosi spragø, be abejo,
didëja ir mokymosi motyvacija. Tai tiesiogiai susijæ dalykai.
Visas dokumentacijos tvarkymas, ataskaitos, mënesinës
lankomumo suvestinës, signalinis trimestras, lankomumo
suvestiniø ir ugdymo rezultatø paruoðimas klasiø auklëtojams, tëvø atvirø durø dienai – tai kuratoriaus darbo barai.
Mokykloje yra du kuratoriai: vienuoliktoms ir dvyliktoms klasëms. Jiems skiriamos 2 val. uþ kiekvienà klasæ, 2 val. lieka
klasës auklëtojui (ðiuo metu bus jau 3). Paruoðtos klasës
auklëtojo ir kuratoriaus pareiginës instrukcijos, jos kasmet
koreguojamos (daþniausiai kuratoriø siûlymu). Abi kuratorës turi savo darbo kabinetà, kuriame kaupiama visa dokumentacija. Neslëpsiu, jø darbo apimtis didelë, informacijos

daug. Kai kada neuþtenka elektroninio dienyno duomenø,
tenka duomenis rinkti ið keliolikos dienynø. Tai nëra paprasta, bet kuratorës turi pakankamai ágûdþiø kaupti informacijà apie mokiniø lankomumà ir paþangumà; jø teikiama informacija apie mokinius klasiø auklëtojams, tëvams ir
mokyklos vadovams patikima.
Prevenciniø priemoniø visuma, kaip sistema, priklauso
nuo pokyèiø mokykloje. Jie pakoreguoja mûsø veiklà, todël ieðkome naujø darbo organizavimo modeliø. Jau ápratome kartà per mënesá organizuoti XI ir XII kl. auklëtojø ir
kuratoriø pasitarimus. Aptariame, kà tobulinsime, ko atsisakysime. Ðiais mokslo metais á tvarkaraðtá áraðëme klasës
auklëtojo valandà. Manome, kad tai pasiteisins, nes tik tokiu bûdu galime vienuoliktokus ir dvyliktokus surinkti á klases. Mes, mokyklos vadovai, socialinë pedagogë, mokyklos psichologë ir bendruomenës slaugytoja galime dalyvauti klasës teminëse valandëlëse, be to, turime galimybæ
priminti vidaus tvarkos taisykles, spræsti lankomumo ir ugdymo problemas, padëti klasiø auklëtojams formuoti mokiniø pasaulëþiûrà, organizuoti prevencines priemones.
Zina BUIVYDIENË
Klaipëdos „Varpo“ vid. m-klos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas tarptautiniuose
projektuose
Darbdaviai jau nenori priimti tokiø specialistø, kurie iðmano tik siaurà savo specialybës sritá. Ðiuo metu reikia
þmoniø, kurie turi tvirtà þiniø pagrindà, nori gilinti jas, tobulëti ir mokytis, sugeba lanksèiai dirbti komandoje.
Klaipëdos turizmo mokykla taip pat eina kryptingo atsinaujinimo keliu. Tai lëmë ðalies perëjimas á rinkos ekonomikà, ásijungimas á dinamiðkà Europos Sàjungos pasaulá,
globalizacija ir sparti ðiuolaikinio gyvenimo kaita. Siekiame ugdyti savarankiðkà, atsakingà, savo gebëjimus nuolat
tobulinantá mokiná, kuriam svarbu ágyti profesinæ kvalifikacijà, atitinkanèià ðiuolaikiná technologijø lygá. Ugdytiniai mokykloje ágyja viduriná iðsilavinimà, leidþiantá siekti tolesnës
karjeros. Profesinis rengimas savo turiniu ir forma glaudþiai susipynæs su bendruoju þmogaus ugdymu. Per visà
profesinio rengimo sistemà, skirtingai negu bendrojo lavinimo mokyklose, yra vykdoma daug mokymo programø,
mokoma daug skirtingø profesijø, dëstoma daug skirtingø
dalykø. Todël ir mokymo metodikos problemø yra daugiau.
Kartu siekiame, kad mûsø ugdytiniai bûtø darbdaviø pripaþinti, gerai ásitvirtintø, nesiblaðkytø darbo rinkoje. Todël ieðkome keliø, kaip palyginti mokymo programas, mokymo(si)
medþiagà, pasitikrinti profesijos mokytojø kompetencijos ir
kitais mums rûpimais klausimais su Vakarø Europos profesinio mokymo ástaigomis. Tokias galimybes áþvelgëme tarptautiniuose projektuose, kurie daro átakà mokiniø profesiniam mokymui bei ugdo jø atsakomybæ.
Mokykla aktyviai dalyvauja projektinëje veikloje nuo
1995 m. Pastebëjome, kad profesinio rengimo tikslus labiausiai atitinka Europos Sàjungos Leonardo da Vinèio programos projektai, taèiau dalyvavome ir kituose projektuose. Ásitikinome, kad tarptautinë projektinë veikla padeda
atnaujinti bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo turiná,
4

pereiti prie bendrøjø gebëjimø ir vertybiniø nuostatø ugdymo. Ávairiø projektø tikslai skirtingi, taèiau visus projektus
suskirstytume á keturias grupes.
Pirmajai grupei priskiriami projektai reikalauja daug
profesijos mokytojø darbo, suteikia jiems galimybæ tobulinti turimas bei ágyti naujas kompetencijas, o mokiniai dalyvauja ðiø projektø eksperimentiniuose darbuose. Pavyzdþiui, dirbdami bandomajame projekte su austrø, vokieèiø ir prancûzø giminingomis profesinëmis mokyklomis parengëme 27 kûrybinius darbus. Mokiniai ágijo þiniø apie naujausias technologijas, mokësi lankytojø aptarnavimo kultûros, turëjo progà paþinti kitø tautø kultûrà, pabendrauti su tø ðaliø mokytojais ir t.t.
Antrajai projektø grupei priskirtume mokiniø staþuotes ávairiose uþsienio ðalyse (Austrijoje, Vokietijoje, Prancûzijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Kipre ir kt.).
Staþuoèiø trukmë ávairi: nuo trijø savaièiø iki dviejø mënesiø. Atrodytø, kad projektai apima tik maþà mokiniø dalá,
bet jø vaidmuo didelis. Pasiruoðimas ir atranka projektui –
skatina mokiniø mokymosi motyvacijà, nes teisæ vykti á staþuotes gauna mokiniai, kuriø profesiniai sugebëjimai bei
uþsienio kalbos þinios vertinami puikiai. Mokiniai yra tarsi
Lietuvos „ambasadoriai“ uþsienyje. Mûsø mokiniø ávertinimai uþsienyje puikûs, daugelis jø gaudavo pasiûlymus dirbti, o tai tikras jø profesionalumo pripaþinimas. Naujausiø
technologijø, þaliavø, higienos reikalavimø ir kitø profesiniø dalykø skirtumai tarp uþsienio ir Lietuvos ámoniø sumaþëjo. Uþsienio partneriai mokiniams siûlo ádomias kultûrines programas. Mokiniai aplanko ne tik staþuotës vietoje
esanèias áþymybes. Pavyzdþiui, staþuotës vyko Zalcburgo
þemëje, o mokiniai aplankë ir Vienà.
Pagal staþuoèiø programà mokiniai iðmoksta gaminti nau-
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jus patiekalus, dalijasi savo patirtimi mokykloje.
Treèiajai projektø grupei priskirtume mokytojø mobilumo projektus, jø staþuotes uþsienyje. Ypaè daug naudos mokytojams davë dalyvavimas PHARE programos projekte „Profesinio mokymo reforma Lietuvoje“. Tai buvo dvejø
metø intensyvaus darbo projektas. Profesijos mokytojus uþsienio ekspertai mokë rengti mokymo(si) medþiagà. Ekspertai stebëjo profesijos mokytojø pamokas ir teikë savo
pasiûlymus.
Mokant profesijos yra daug temø, tinkamø mokiniø elgesiui, kalbos kultûrai ugdyti.
Ketvirtajai projektø grupei priskirtume projektus, kuriø esmë – mokiniø bendravimas pasitelkus informacines komunikacines technologijas. Mokiniai su uþsienio
partneriais gvildeno ávairias temas (skirtingø ðaliø virtuvë,
gamta, kultûra, orai ir kt.). Austrams labai patiko mûsø mokiniø ádainuotos lietuviø liaudies dainos, mûsiðkiams – austrø atsiøstos melodijos, apraðyti paproèiai.

Nors projektai, staþuoèiø programos skirtos profesiniam
lavinimui, ði mokiniø veikla yra naudinga ir bendrajam ugdymui: mokiniai gyvendami svetimoje ðalyje tobulina uþsienio kalbø ágûdþius, informaciniø technologijø, gamtamoksliniø dalykø þinias, verslumà. Mokosi bendravimo kultûros, pleèia akiratá, gauna dalykiniø ir metodiniø þiniø. Drauge mokiniai formuoja Lietuvos ávaizdá, reklamuoja kraðto
kultûrà – tai brandina mokiná kaip asmenybæ.
Apibendrindama norëèiau pasakyti, kad projektinë mokyklos veikla yra sudëtinë bendro mokiniø prusinimo dalis,
o svarbiausia, kad ði veikla ádomi ir abipusiai naudinga.
Staþuotës, mainai, bendrø projektø rengimas, keitimasis
mokiniais ir mokytojais tampa mokyklos kasdieninës veiklos dalimi, nors nuo projektinës veiklos pradþios praëjo tik
ðiek tiek daugiau nei 10 metø.
Ilona STASIULIENË
Klaipëdos turizmo m-klos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Bendruomenës santykiø vertybës
Klaipëdos rajono Veivirþënø gimnazijoje ðiuo metu ugdomi 435 mokiniai ir 38 ugdytiniai ikimokyklinëje ir prieðmokyklinëje grupëse. Gimnazija yra Veivirþënø miestelio centre, kuriame gyvena daugiau nei 1000 gyventojø. Á gimnazijà susirenka mokiniai ið teritorijos, kuri iðsidësèiusi maþdaug 15 km spinduliu apie Veivirþënus. Gimnazija yra pagrindinë ir didþiausia ástaiga, vienijanti ne tik Veivirþënø miestelio bet ir aplinkiniø gyvenvieèiø bendruomeniø narius. Galime pasigirti, kad buvome pirmoji kaimiðkoji vidurinë mokykla Klaipëdos apskrityje, 2005 metais tapusi gimnazija.
Gimnazijos mokytojø taryba nuolat sau kelia pagrindinius tikslus: ugdytiniø mokymosi motyvacija bei ugdymo
rezultatø gerinimas; pamokø lankomumo gerinimas, dorovës, dvasingumo, pilietiðkumo ugdymas; gimnazijos ir vietos bendruomenës bendradarbiavimo plëtra; gimnazijos
mikroklimato, mokiniø ir mokytojø santykiø, ryðiø su tëvais
gerinimas; tëvø dalyvavimo gimnazijos savivaldos institucijø veikloje, sprendþiant ugdymo proceso organizavimo
bei tobulinimo problemas, skatinimas; þalingø áproèiø ir nusikalstamumo prevencijos vykdymas. Profesinio orientavimo bei konsultavimo tobulinimas.
Galime pasidþiaugti pirmøjø dvejø gimnazijos metø ugdymo rezultatais. Ypaè sëkmingi buvo 2006/2007 m.m. Gimnazijà baigë 49 abiturientai, trys ið jø su pagyrimu. Dvideðimties mokiniø atskirø dalykø brandos egzaminø þinios ávertintos 90–100 balø. Á universitetus ástojo 29 (59,2 proc.), á
kolegijas – 15 (30,6 proc.), aukðtojo iðsilavinimo siekia 44
(89,8 proc.), dirba 5, ið jø Lietuvoje 4, uþsienyje 1 (10,2 proc.).
Sëkmës prieþastys: geri, motyvuoti mokiniai, turintys savo gyvenimo tikslà, rûpestingi jø tëvai; savo profesijai atsidavæ mokytojai, kuriems gimnazija – antrieji namai; gimnazijoje vyrauja nuostata, kad dirbti atsakingai, sàþiningai,
siekiant kuo geresnio rezultato yra kiekvieno pedagogo
garbës reikalas.
Gimnazijoje ðiuo metu dirba 43 pedagogai, áskaitant dirbanèius kitose darbovietëse. Ið jø 17 mokytojø daugiau nei
30 metø (nuo studijø baigimo) dirba vienintelëje darbovietëje, 31 pedagogas (t.y. 72 proc.) gyvena Veivirþënø miestelyje. Ið kitø gyvenvieèiø atvyksta 12 (t.y. 27,9 proc.) mokytojø. Ið ðiø duomenø galima daryti iðvadà, kad dauguma

mokytojø jau seniai yra tapæ vietos bendruomenës dalimi.
Todël gimnazijos ir vietos bendruomenës bendradarbiavimas ugdant gabius mokinius yra neatsiejamas. Dauguma
mokytojø ugdo jau kelintà buvusiø mokiniø atþalø kartà.
2007 m. pabaigoje gimnazijos administracija organizavo pedagogø diskusijà „Bendruomenës santykiø vertybës“.
Siekta iðsiaiðkinti gimnazijos bendruomenës ir bendravimo lygá, nustatyti problemas ir bûdus joms ðalinti. Diskutuojant iðaiðkëjo, kad svarbiausias bendruomenës santykiø
vertybës yra kompetencija, supratimas, pagarba, tolerancija, pasitikëjimas.
Gimnazijos ir vietos bendruomenës (institucijø)
bendradarbiavimas
Gimnazijos bendruomenë bendradarbiauja su Sveikatos prieþiûros centru, seniûnija, Kultûros centru ir jaunimo
klubu „Ekipa“, miestelio bendruomene, vietos verslininkais.
Gimnazijos chorai, ansambliai, ðokiø kolektyvas „Vija“ per
metus surengia po keletà koncertø vietos bendruomenei.
Jau 17 metø gimnazijoje veikia Gargþdø vaikø muzikos
mokyklos filialas, kuriame kasmet mokosi apie 70 mokiniø.
Susibûræs moterø vokalinis ansamblis taip pat pradþiugina
bendruomenæ savo dainomis. Tëvai ir kiti bendruomenës
nariai aktyvûs ðiø meno kolektyvø rëmëjai, vadovø padëjëjai. Tëvai á respublikinæ dainø ðventæ savanoriðkai lydëjo
savo vaikus. Jie neatsisako padëti mokytojams budëti renginiuose. Rengiami bendri mokiniø ir jø tëvø koncertai. Organizuojamos bendros tëvø ir mokytojø iðvykos po Lietuvà
bei uþsienio valstybes. Pabuvota Estijos ir Latvijos mokyklose, aplankytos istorinës vietos. Miestelio bendruomenës
iniciatyva ðiemet jau treèioji gimnazistø laida tæs berþeliø
alëjos sodinimo akcijà.
Kitos gimnazijos ir vietos bendruomenës
bendradarbiavimo sritys
Gabiausi gimnazijos fizikai, vadovaujami mokytojo eksperto Adomo Neimonto yra nacionalinio jaunøjø mokslininkø konkurso dalyviai ir prizininkai. Mokiniø tëvai padeda mokytojui rengti priemones konkursui. Miestelio bendruomenë per 2007 m. mokiniams ir jaunimui surengë krepðinio bei lengvosios atletikos turnyrus, vasaros pradþios
diskotekà Vevirþo slënyje, padëjo gimnazijos kraðtotyrinin5
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kams, vadovaujamiems mokytojos Irenos Urbonienës, paraðyti Veivirþënø enciklopedijà. Taip pat bendradarbiaujant
su vietos bendruomene sukurtos ðios programos „Dël pamokø praleidimo ir mokymosi motyvø stiprinimo“. Ðia programa siekta ið esmës pagerinti mokiniø pamokø lankomumà bei mokymosi motyvacijà. Aktyviai bendradarbiaujant su mokiniø tëvais, pasiekta esminiø pokyèiø. V–VIII kl.
paþangumas mokslo metø pabaigoje buvo 97,7 proc., nepateisintø pamokø liko tik 4,7 proc.,
1–4 gimnazijos klasiø paþangumas – 97,7 proc., nepateisintø – 9,5 proc.
Vykdant „Mokiniø mokymosi kokybës, poreikiø tenkinimo“ programà nustatyta, kad pedagogai ne tik geba objektyviai vertinti mokiniø þinias ir gebëjimus, bet ir sudaryti
sàlygas ugdytis pagal jø gebëjimus ir polinkius. Ugdymo
kokybei gerinti buvo iðkelti uþdaviniai:
• Ðiuolaikiðka, veiksminga, rezultatyvi pamoka – kûrybiðkas ugdymo procesas.
• Vertinimas mokant ir ásivertinimas besimokant.
• Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo, specialiøjø poreikiø mokiniø ugdymo tobulinimas.
• Átvirtinti daþnà, ávairø ir kokybiðkà rezultatø tikrinimà.
• Mokyti mokytis.
Projekto „Kuriame atvirà kultûringà mokyklà“ tikslas –
ugdymo procese ypatingà dëmesá skirti mokiniø dvasingumui. Jo uþdaviniai: (mokytojams) tirti mokiniø poreikius, juos
koreguoti, padëti organizuoti veiklà jiems patenkinti; tirti
tëvø poreikius, ðeimos santykius, átraukti á bendradarbiavimà ugdymo procese; bendrauti su seniûnija darbe su asocialiomis ir nepasiturinèiomis ðeimomis; tartis su seniûnija,
kad bûtø uþtikrintas vaikø saugumas ir tvarka poilsio rengi-

niuose; stiprinti ryðius su baþnyèia, prisidëti prie jos átakos
didëjimo; átraukti miestelio bendruomenës ðviesuomenæ á
paskaitø skaitymà mokiniams, dalyvavimà mokyklos renginiuose. Tëvai turi pasirûpinti vaikø þemesniøjø fiziologiniø
poreikiø tenkinimu; skatinti jø gebëjimà perprasti tikràsias
kultûros, socialines, dorovines visuomenës vertybes.
Mokiniai turëtø suvokti dvasingumà kaip savisaugos tikslà
ir atkakliai to siekti (idëjinës-politinës, dorovinës, estetinës,
profesinës nuostatos). Jie sàmoningai turëtø siekti kuo geresniø paþangumo ir lankomumo rezultatø, aktyviai dalyvauti mokyklos, rajono ir ðalies renginiuose, projektø kûrimo ir ágyvendinimo procesuose.
Taèiau mûsø netenkina pasyvi bendruomenës nariø reakcija á neigiamus reiðkinius, t.y. paaugliø rûkymà, alkoholio, kvaiðalø vartojimà, áþûlø jaunøjø vairuotojø elgesá gatvëse. Kol kas vyrauja nuomonë, kad tai, kà negero daro
mokiniai, yra direktoriaus ir mokytojø, bet ne visø rûpestis.
Tëvai mano, kad jei mokytojai nesiskundþia vaiku, tai viskas gerai. Apskritai jie daugiau stengiasi bendrauti su klasës auklëtoju, maþiau su dalykø mokytojais. Bendruomenë tik laukia gerø rezultatø – daþniau pastebi trûkumus, nei
stengiasi juos ðalinti.
Mûsø nuomone, turëtume suaktyvinti veiklà tose srityse,
kur trûksta þiniø tëvams, vietos bendruomenei. Bûtina daugiau pasakoti apie gimnazijos vykdomà ugdymo procesà,
teikti kuo daugiau informacijos apie gimnazijos laimëjimus
ir problemas, parodyti, kad jø nuomonë apie ugdymo procesà, jø dalyvavimas savivaldoje yra svarbûs ir vertinami.
Stasys RAMEIKA
Klaipëdos r. Veivirþënø g-jos direktorius

Mokyklos bendruomenë
kaitos procese
Klaipëdos siuvëjø ir paslaugø mokykla – atvira pokyèiams.
Veikdami mokomës, bendraujame ir bendradarbiaujame.
Kiekvienas esame individas, tad vertiname asmeninius pasiekimus ir atsakomybæ. Mûsø strateginiai tikslai: padëti
asmeniui ágyti profesinæ kvalifikacijà ir kompetencijas, padedanèias jam ásitvirtinti ir konkuruoti kintanèioje darbo rinkoje; organizuoti kokybiðkà ugdymà; vystyti mokyklos infrastruktûrà ir mokymo paslaugø plëtrà.
Iðanalizavæ savo situacijà nusistatome uþdavinius: kryptingai organizuoti mokyklos veiklà; tobulinti mokymo turiná
atsiþvelgiant á darbo rinkos poreikius; tenkinti mokiniø poreikius gerinant pasiekimø rezultatus; aktyvinti bendravimà ir bendradarbiavimà; vystyti mokyklos infrastruktûrà,
stiprinti mokyklos materialinæ bazæ; tobulinti mokyklos valdymà; vystyti mokymo paslaugø plëtrà ir sukurti tinkamas
sàlygas mokytis visà gyvenimà.
Rengiant dokumentus dalyvauja bendruomenës nariai.
Nuo 2000 m. esame UNESCO Asocijuotø mokyklø tinklo
nariai. Mokyklos veikla plëtojama atsiþvelgiant á UNESCO
veiklos prioritetus: þmogaus teisiø, taikos, demokratijos, tolerancijos mokymas; aplinkos ir pasaulio kultûros saugojimas; tarpkultûrinis mokymas ir mokymasis. Metodinës grupës, metodinë komisija, kabinetø bei dirbtuviø vedëjai, mokytojai sudarydami veiklos planus atsiþvelgia á ðiuos prioritetus. Tai atsispindi mokyklos priimtame „Garbës ir mora6

lës kodekse“, mokyklos projektuose: „Tolerancijos diena“,
„Dovanoju tau ðirdelæ“, „Kartu mums pavyks“, „Papuoðkime valgyklà siuviniais“, „Esu kitoks“.
Valstybinës, Uþgavëniø, Velykø, Kalëdø ðventës, Motinos,
Mokytojo dienos, rugsëjo 1-osios, diplomø bei brandos atestatø áteikimo ðventës ugdo gilesná, tradicijø, kultûros paveldo paþinimà, pagarbà vyresniems, savo bendraamþiams.
Ypatinga ðvente laikome Kovo 11-osios paminëjimà. Tuomet rengiama pilietiðkumo akcija, mokiniai teikia net 12
nominacijø: metø mokytojas, geriausi siuvëjai, kirpëjai, verslininkai, auksarankiai, dailininkai, metø projektas, metø
grupë, metø pasiekimas, metø rëmëjas ir kt. Ðià priemonæ
veda, scenarijø kuria patys mokyklos parlamento nariai.
Tai pakiliausia bendruomenës ðventë.
Dalyvavimas prevenciniuose projektuose bei Klaipëdos
miesto savivaldybës rengiamuose renginiuose – „Sveikiausia klasë“, „Mes prieð AIDS“, „Gyvenu savaip“ – leidþia
viduriniø mokyklø mokiniams daugiau suþinoti apie mus,
keisti poþiûrá á profesinæ mokyklà. Jau tapo áprasta, kad kiekvienos specialybës mokiniai rengia mokyklinius projektus,
kurie padeda geriau suprasti tos specialybës paslaptis: „Kalëdoms pasibeldus“, „Rudens gërybiø sulaukus“, „Jaunimo avangardinës ðukuosenos“, bendras projektas su Klaipëdos vaikø lopðeliu-darþeliu „Þelmenëlis“ – fantastinës
ðukuosenos vaikø spektakliui „Vandenø pasaulyje“. Daly-
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vavimas tokiuose projektuose didina pasitikëjimà savo sugebëjimais, padeda dalyvaujant ávairiuose tarptautiniuose
ir respublikiniuose konkursuose.
Specialybës ir bendravimo ágûdþius mokiniai, mokytojai
gilina dalyvaudami ES projektuose. 2007 m. Suomijoje,
Vokietijoje, Kipre, Italijoje, Ðkotijoje, Latvijoje pabuvojo 15
mokytojø ir 24 mokiniai. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitø ðaliø mokymo institucijomis padeda mums tobulëti, pateikti savo pasiekimus kitø ES ðaliø partneriams.
Partneriai teigiamai vertina mûsø laimëjimus, edukacinæ
aplinkà. Mokiniai mokosi ið tos aplinkos, kurioje gyvena,
vieni ið kitø, ið mokytojø, kurie su jais dirba. Tokià aplinkà
padeda kurti patys mokiniai. Rengiamos personalinës mokiniø ir mokytojø dailës darbø parodos, mokiniø atsiskaitomieji darbai, kuriuos vertina ne tik interjero apipavidalintojo specialybës mokiniai, bet ir kiti bendruomenës nariai. Ið
kiekvieno bendruomenës nario turime ko pasimokyti. Mokiniø motyvacijà gerina pasiraðytos bendradarbiavimo sutartys su Socialiniø mokslø kolegija, Vakarø Lietuvos verslo
kolegija, VðÁ Klaipëdos verslo kolegija bei Klaipëdos verslo ir technologijø kolegija, kurios sudarë sàlygas mokiniams tæsti studijas ðiose institucijoje. Èia áskaitomi verslo

pagrindø, uþsienio kalbos, informaciniø technologijø, kompiuterinës grafikos, mokomosios praktikos, apskaitos pagrindø ir kitø dalykø kreditai. Tai skatina mokinius siekti
karjeros. Mûsø pedagogai yra parengæ ir vykdo programas, skirtas bendrojo lavinimo technologijø mokytojams:
„Interjero dizainas ir originalûs sprendimai“, „Ðventinë floristika“, „Drabuþiø puoðyba ir aksesuarai“.
Keièiantis ekonominei situacijai labai svarbu ugdyti verslumà. Daug vilèiø teikiame prieð trejus metus pradëtam
ES Leonardo da Vinèio projektui „Pasaulinë verslininko
praktika“, kurá koordinavo Helsinkio verslo kolegija. 2007 m.
ðis projektas tapo tæstinis – ES Leonardo da Vinèio projektas INNOVET, koordinuojamas tos paèios kolegijos. Ðiame
projekte partneriai esame mes, Vokietijos, Italijos, Turkijos,
Belgijos, Slovakijos mokymo institucijos.
Mokykla keièiasi. Joje atsiranda daugiau dþiaugsmo, ðviesos. Mokytojai nepaprastai darbðtûs, nori tobulëti. Kasdieninës kaitos sàlygomis mokytojams ir mokiniams kyla ir kils
vis naujø reikalavimø. Toks mûsø darbas, tokia profesija. Ji
ápareigoja mokytis visà gyvenimà.
Ina ANDRIULIENË
Klaipëdos siuvimo ir paslaugø verslo m-klos direktorë

Projektinë veikla organizuojant
papildomàjá ugdymà
Ðiuolaikinës gimnazijos statusas ápareigoja ne tik siekti
kokybiðko ugdymo, bet ir sudaryti sàlygas dvasiniam, doriniam, socialiniam ir kultûriniam mokiniø bendravimui bei
ugdyti gebanèius vienytis ir atsinaujinti pilietinës visuomenës narius. Todël bûtina skatinti mokinius dalyvauti ávairiapusiðkoje mokomojoje, popamokinëje, kultûrinëje veikloje
bei sudaryti galimybes dalyvauti regiono, ðalies ar tarptautiniuose projektuose ir konkursuose.
Lietuvoje visø vaikø ir jaunimo ugdymu suinteresuotø institucijø tikslas – ugdyti visavertá europinës visuomenës pilietá, formuojant konstruktyvius socialinius ágûdþius ir pozityvius lûkesèius. Valstybinës jaunimo reikalø tarybos uþsakymu atliktas jaunimo situacijos tyrimas rodo, kad svarbiausia problema – uþimtumo trûkumas. Beveik kas septintas
jaunas þmogus (15 proc.) teigia, jog per maþai uþsiëmæs,
turi daug laisvo laiko. O su ðia problema yra susijusios
visos kitos jaunimo ugdymo ir ugdymosi problemos.
Projektinë veikla yra ta veiklos sritis, kuri ugdo jaunø þmoniø iniciatyvà ir atsakingumà, padeda jiems ágyti reikalingø
þiniø, ágûdþiø ir kompetencijø. Iniciatyvinës moksleiviø grupës, mokyklos savivaldos institucijos, jaunimo nevyriausybinës organizacijos projektine veikla gali prisidëti prie mokyklos ir vietos bendruomenës problemø, kaip antai: jaunimo uþimtumo, þalingø áproèiø, nusikalstamumo prevencijos, iðkritimo ið ugdymo sistemos ar net emigracijos problemø sëkmingesnio sprendimo.
Projektas – tikslinë jaunø þmoniø grupës ar organizacijos veikla, kai yra numatyti jos tikslai, siekiamas rezultatas,
kur nustatyti ágyvendinimo terminai, finansavimo ðaltiniai,
vykdytojai ir dalyviai.
Projektai – tai vienas ið aktyviøjø ugdymo metodø, lavinanèiø iniciatyvumà, savarankiðkumà, kûrybiðkumà bei padedanèiø ágyti naujø kompetencijø. Projektai gimnazijoje

geriausiai integruojasi á papildomojo ugdymo sritá ir ugdo
ðiuolaikinæ jauno þmogaus socialinæ kompetencijà bei gebëjimus savarankiðkai kurti savo gyvenimà.
Dalyvaujame rajono savivaldybës bei Ðvietimo skyriaus
ir ðalies (Jaunimo reikalø departamento prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Ðvietimo ir mokslo ministerijos, Kultûros ministerijos, Pilietinio ir tautinio ugdymo, bibliotekø savaitës ir daugybës kitø) projektø konkursuose. Ið
viso ágyvendinta 10 projektø. Sëkmingai ágyvendinæ ðalies
projektus, 2003 m. ásijungëme ir á tarptautinius. Ið Europos
Komisijos siûlomø programø dalyvaujame „Jaunimo“ (dabar – „Veiklaus jaunimo“) programoje ir ágyvendiname tarptautinius mainus. Ið viso ágyvendinti 6 tarptautiniai projektai.
Tarptautiniai projektai prisideda kuriant daugiakultûræ Europà ir ugdo pagrindiniø Europos vertybiø suvokimà, pagarbà þmoniø teisëms bei uþkerta kelià rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos apraiðkoms. Á projektø erdvæ patenka
ne tik jø dalyviai, bet ir vietos bendruomenës. Ðie projektai
numato rezultatø sklaidos priemones, kad jie pasiektø kuo
didesná bûrá jaunø þmoniø ar organizacijø.
Mûsø gimnazijos bendruomenë yra dalyvavusi daugelyje fondø skelbtø projektø, ágijome ir daug rëmëjø: vieni
remia bibliotekos, kiti – valanèiukø, treti – pradiniø klasiø,
dar kiti – sporto projektus. Viena ið projektinës veiklos pradininkiø mûsø gimnazijoje buvo biblioteka, kuri yra laimëjusi ir ágyvendinusi nemaþa projektø. Projektinëje veikloje
ji bendradarbiauja su kitomis institucijomis (su rajono vieðàja biblioteka, literatø klubu ir kitais partneriais). Taip pat
bendradarbiauja su gimnazijos lietuviø kalbos, socialiniø
mokslø ir pradiniø klasiø mokytojø metodinëmis grupëmis.
Projektiniai renginiai formuoja kolektyvà (moko maþuosius draugiðkumo, nuoðirdumo) stiprina mokyklos ryðius
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su tëveliais, puoselëja tautines tradicijas ir kt. Rengiami
susitikimai su ávairiø ástaigø darbuotojais bei organizacijø
atstovais. Projektø metu organizuojamos ne tik paþintinës,
bet ir tikslinës ekskursijos, pavyzdþiui, á Policijos komisariatà, ákalinimo ástaigas (þaistos krepðinio varþybos Kauno
nepilnameèiø kolonijoje). Sëkmingai uþmegzti ir plëtojami
ryðiai su Klaipëdos ,,Bendraamþiais“. Taip projektais formuojamos gyvenimo nuostatos, ugdoma pilietinë pozicija
ir naujos socialinës kompetencijos.
Prevencinæ veiklà mûsø gimnazijoje stipriai papildo valanèiukø kuopos veikla. Ði nevyriausybinë organizacija aktyviai ásilieja á gimnazijos ugdymo procesà. Ágyvendinant
projektus svarbios su tuo susijusios asmenø grupës: projekto vykdytojai ir projekto dalyviai (nebûtinai mokytojai turi
bûti vykdytojais, o mokiniai – tik dalyviais). Ir vykdytojai, ir
dalyviai aktyviai bendradarbiauja. Projektai pasiûlo gana
platø veiklos spektrà (ko jaunimas dabar daþniausiai pasigenda), todël á juos ásijungiama savanoriðkai. Ypaè daug
naujø kompetencijø ágyja projektø vykdytojai – tai proga
pasireikðti lyderiams. Projektai leidþia keistis vaidmenimis
(viename projekte – lyderis, o kitame – tik vykdytojas).
Pradëjæ nuo paprastesniø, vietiniø projektø pereiname
prie ðalies, tarptautiniø, pagaliau prie sudëtiniø, kai jungiami keli projektai. Pavyzdþiui, bibliotekos projektai vykdyti
su Skuodo rajono vieðàja biblioteka, su literatø klubu ,,Nojus“ ir kt.
Projektai ugdo gebëjimà visapusiðkai gilintis á vienà kurià temà ar problemà. Pavyzdþiui, vykdydami tarptautiná projektà „Arèiau gamtos“ gvildenome gamtosaugos temà, gilinomës á ekologines problemas. Pradþioje aplankytos rajono þymesnës saugotinos vietos, Apuolës piliakalnis, Ðmitos ðaltinëlis, po to vykome prie UAB „Maþeikiø nafta“ ir t.t.
Projektø ágyvendinimas prasideda nuo diskusijø, derinimosi su partneriais, rëmëjø paieðkos, dokumentø tvarkymo ir kt. Tad daug darbo tenka, kol projektas paraðomas ir
pateikiamas konkursui. Taigi nuo pat projekto raðymo pradþios ugdoma kantrybë.
Jei projektas ilgalaikis, tæstinis, jis aprëpia ávairiapusiðkà
veiklà: nuo darbinës, paþintinës iki sportinës, turistinës, pramoginës (kultûrinës bei meninës) saviraiðkos ir t.t. Toks
buvo, pavyzdþiui, valanèiukø kuopos projektas „Ateik ir pakviesk draugus–3“.
Iðradingais tampame, kai sugebame padaryti daug graþiø darbeliø su maþiausiomis lëðomis ir sànaudomis. Tokie
buvo pradiniø klasiø mokytojø metodinës grupës projektai
„Aukime sveiki“ ir „Mums gera kartu“, kurie ájungë ne tik
mokinius, bet ir jø tëvelius.
Projektinæ veiklà integruojame su ugdymo planais. Ðtai
turëjome Teatro meno terapijos dienà. Vël pasirëmëme valanèiukø kuopos projekto „Ateik ir pakviesk draugus–3“ literatûriniø kûriniø inscenizacijomis. Ið ryto vyko klasës va-

landëlës, buvo kalbama apie teatrà, po to valanèiukai, pasikvietæ klasës draugus, vaidino (jaunuosius artistus parengë lietuviø kalbos mokytojø metodinë grupë). Vëliau Kauno UAB „Keliaujanèio teatro“ aktoriø grupë rodë repetuojamà spektaklá (tam panaudotos ir valanèiukø projektinës
bei gimnazijos lëðos). Tà patá savaitgalá pradiniø klasiø mokiniai vyko á Klaipëdos dramos teatro spektaklá. Po savaitës
valanèiukø kuopos nariai (apie penkiasdeðimt V–VIII kl. mokiniø) vyko á spektaklá Klaipëdos muzikiniame teatre. Dar
po savaitës vyresniøjø klasiø mokiniai ir aktyviausiai projektuose dalyvaujantys mokytojai vyko á Kauno muzikinio
teatro spektaklá. Taip mes iðplëtojome Teatro meno paþinimo dienà. Reikia paþymëti, kad be projektiniø lëðø tai nebûtø buvæ ámanoma.
Ðiais metais lietuviø kalbos mokytojø metodinë grupë aktyviai integruodama savo veiklà su valanèiukø kuopos projektais, ásijungë á respublikiná projektà „Pasirengimas tautiðkai minëti vyskupo Motiejaus Valanèiaus blaivystës 150meèio sukaktá“. Ðio projekto metu buvo vykdomi du konkursai (raðiniø „Kaip að myliu Lietuvà“ ir tautiniø tekstø skaitymo þemaitiðkai), kuriuose dalyvavo ne tik Skuodo rajono,
bet ir kitø ðeðiø Þemaitijos rajonø mokyklos. Mûsø gimnazijai ðá projektà padëjo organizuoti Skuodo rajono savivaldybës Ðvietimo skyrius ir Þemaièiø draugijos Skuodo skyrius,
o projektà globojo Vyskupo Motiejaus Valanèiaus blaivybës sàjûdþio valdyba.
Taigi jau galime kalbëti apie projektinës veiklos sistemà
mûsø gimnazijoje. Jeigu anksèiau raðyti projektø kviesdavome þmones, tai dabar jau yra susiformavusios darbo grupës, kurios ágyvendina projektus. Galima dràsiai teigti, kad
3 ketvirtadaliai (apie 75 proc.) mokytojø dalyvauja projektinëje veikloje. Dþiugina tai, kad mokytojai, anksèiau tik vykdydavæ projektus, vëliau geba patys tapti projektø vadovais. Ðiais metais konkursams jau pateikti trys projektai.
Pilietinio ir tautinio ugdymo konkursui rajone pateiktas istorijos mokytojos L. Sëlenienës tæstinis projektas „Tradicijos ir amatai Lietuvoje praeityje ir dabar“, ÐMM konkursui –
valanèiukø kuopos tæstinis projektas „Ateik ir pakviesk draugus–4“. Gimnazijos biblioteka pateikë Kultûros ministerijos skaitymo skatinimo projektø konkursui tæstiná projektà
„Kam, kà ir kaip skaityti?“ Turëdami geros projektø ágyvendinimo patirties, dalijamës ja su kitomis mokyklomis, skatiname mokyklos savivaldos grupiø, nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimà su kitais vieðaisiais juridiniais
asmenimis. Projektinë veikla gimnazijos papildomàjá ugdymà jungia su vietos bendruomenës kultûriniu gyvenimu,
gimnazija tampa atviru visuomenës kultûros þidiniu.
Virgina JONKUVIENË
Skuodo r. Mosëdþio g-jos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Neágaliøjø integracija á visuomenæ
Naujausiais duomenimis 7,5 proc. Lietuvos gyventojø yra
neágalûs. Daþniausiai pasitaiko regos, klausos, fiziniai judëjimo ir intelekto sutrikimai. Neretai juos lydi emocijø ir elgesio, kalbos ir komunikacijos, specifiniai paþinimo ir kiti sutrikimai. Todël ypaè svarbu ðiems þmonëms skirti profesionalià bei kvalifikuotà pagalbà adaptuojantis visuomenëje, nes
visi jie turi teisæ gyventi visavertá ir prasmingà gyvenimà bei
bûti skirtingi.
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Ðiuo metu didþiulis dëmesys skiriamas neágaliøjø profesinei reabilitacijai. Net 32 Lietuvos profesinës mokyklos integruoja neágalius asmenis ir siûlo jiems jø fizinæ bei psichinæ sveikatà atitinkanèias specialiø ugdymosi poreikiø
profesinio mokymo programas. Ðilutës þemës ûkio mokyklos Þemaièiø Naumiesèio skyriuje intelekto sutrikimo negalià turintys jaunuoliai mokosi nuo 1995 m. Ðiuo metu
jiems siûloma rinktis vienà ið dviejø ðiuolaikinëje darbo
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rinkoje paklausiø bei jø neágalumo lygá atitinkanèiø virëjo
arba apdailininko (statybininko) profesijø.
Kasmet á mokyklà ástoja apie 30–40 sutrikusio intelekto
jaunuoliø. Kiekvienais mokslo metais mokykloje jø mokosi
80–90. Taèiau á mokyklà priimami ir sveikieji, bûsimieji automobiliø remontininkai ir kirpëjai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas.
Puiku, kad neágalûs jaunuoliai mokosi kartu su sveikaisiais. Visø besimokanèiøjø amþius yra vienodas, panaðûs
jø pomëgiai, interesai, laisvalaikio leidimo formos ir bûdai.
Be to, jiems dësto tie patys mokytojai, profesijos mokytojai,
vadovauja tie patys papildomojo ugdymo vadovai, todël
tokioje aplinkoje visiðkai nejauèiama specialiø poreikiø jaunuoliø segregacija. Á mokiniø bendruomenæ jie ásilieja taip
natûraliai, kad dauguma atvejø net nepastebimas sudëtingas adaptacinis periodas.
Pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas
Þemaièiø Naumiesèio skyriuje kasmet mokosi apie 100
mokiniø. Bûtent jiems, ypaè tik ástojusiesiems, neretai tenka áveikti adaptacinius sunkumus: sveiki jaunuoliai turi iðmokti natûraliai priimti negalës problemà, gerai jaustis tokioje aplinkoje, kur beveik kas antras mokinys yra neágalus. Esant tokiai aplinkai visos mokyklos bendruomenës
pastangø dëka ugdomos bendraþmogiðkosios vertybës:
tolerantiðkumas, supratingumas, pagarba greta esanèiam,
ypaè kitokiam þmogui, gebëjimas padëti, suprasti, uþjausti.
Savo ruoþtu neágalieji lygiuojasi á sveikuosius: ugdo bendravimo ir elgesio kultûros ágûdþius, savarankiðkumà, savitarnà ir orientacijà erdvëje, pasitikëjimà, aktyvumà, dëmesingumà, tvarkingumà ir kitas teigiamas asmenybës savybes.
Þemaièiø Naumiesèio skyriuje rengiamø specialybiø
spektras sudaro puikias galimybes ir sàlygas glaudþiai bendrauti ir bendradarbiauti sveikiems ir neágaliems mokiniams. Paèios veiksmingiausios ðio bendravimo formos yra
popamokinë ir projektinë veikla bei praktinio mokymo integracija.
Mokiniams siûloma daug papildomojo ugdymo veiklø ir
formø. Skyriuje veikia sporto (krepðinio, lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, stalo teniso, futbolo), meno (dailës, ðiuolaikiniø ðokiø, dramos, raiðkiojo skaitymo), technologiniai (kompiuterininkø, kalvystës, komunikacijø ir þurnalistikos, aplinkosaugos) bei kiti bûreliai. Visus ðiuos bûrelius kartu lanko ir sveikieji, ir neágalieji mokiniai. Kartu planuojama ir mokyklos bendruomenei pristatoma bûreliø veikla: vykdomi renginiai, leidþiami informaciniai stendai, organizuojamos varþybos, iðvykos, susitikimai, minimos ðventës.
Kirpëjo specialybës XI ir XII kl. mokiniams labai patraukli
projektinë veikla, susijusi su jø bûsimàja profesija: meistriðkumo konkursai, ðukuosenø, makiaþo bei madø ðou. Jie
demonstruoja profesinius ágûdþius, lavina kûrybiðkumà, iðradingumà ir populiarina savo specialybæ, nes labai daþnai á tokià projektinæ veiklà kvieèiami ásitraukti ir kitø mokyklø mokiniai. Ðitaip nuolat bendraujama su Þemës ûkio mokyklos-centro, Ðvëkðnos „Saulës“ vidurinës, Þemaièiø Naumiesèio vidurinës mokyklø, Þemaièiø Naumiesèio vaikø darþelio-mokyklos, Ðilutës jaunimo ir suaugusiøjø mokymo
centro, Klaipëdos paslaugø ir verslo mokyklos mokiniai. O
á projektø pristatymus kvieèiami ne tik visi mokyklos bendruomenës nariai, bet ir moksleiviø tëvai, bendrojo lavinimo mokyklø mokiniai ir jø mokytojai, þiniasklaidos atstovai.
Taip vyksta natûrali sklaida: visuomenë informuojama apie
mokyklos veiklà, populiarinama pati mokykla, sudominami
ir pritraukiami naujokai, vykdomas ankstyvasis profesinis
orientavimas.

Labai svarbus akcentas yra neágaliø jaunuoliø átraukimas á tokio pobûdþio projektinæ veiklà. Profesinio meistriðkumo konkursuose specialiø ugdymosi poreikiø moksleiviai kvieèiami bûti modeliais. Sukurtos ðukuosenos demonstruojamos per pramoginá renginá. Daþniausiai tokie projektinës veiklos darbø rezultatai pristatomi kartu su papildomojo ugdymo bûreliø veikla: ðokiu ar daina, sujungiant á visumà keletà mokyklos veiklos grandþiø ir átraukiant daugiau
moksleiviø. Projektø sumanytojai, bûsimieji kirpëjai, stengiasi, kad tokio pobûdþio veikloje dalyvautø kuo daugiau
neágaliø mokiniø, nes tai ugdo jø pasitikëjimà savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje ágûdþius,
dràsà, iðtvermæ, didina savivertës jausmà. Pastebima, kad
projektinëje kirpëjø veikloje dalyvaujantys intelekto sutrikimø turintys jaunuoliai iðmoksta bendrauti, turi maþiau elgesio problemø, labiau valdo savo emocijas, yra nuoðirdesni, linksmesni uþ kitus.
Kiekvienà rudená mokiniø tarybos iniciatyva atsiliepiama
á ENO (aplinkosaugos internetu) raginimà prisijungti prie
pasaulinës medeliø sodinimo akcijos. Rugsëjo 21-àjà, per
patá vidurdiená, visame pasaulyje mokiniai prie savo mokyklø sodina medelius. Ðitaip Þemaièiø Naumiesèio skyriuje mokiniai pasisako uþ taikà, þmoniø teises ir visø lygias galimybes. Tuo parodoma, kad mokykloje visi mokiniai turi vienodas galimybes mokytis, atskleisti savo gabumus ir talentus, realizuoti ir iðreikðti save per kiekvienam
priimtinà ir patrauklià veiklà.
XI ir XII kl. moksleiviai kasmet skyriuje organizuoja Kalbø
savaitës, kovos prieð AIDS, kovos su þalingais áproèiais,
sveikos gyvensenos propagavimo, sporto renginius. Vyksta pieðiniø ir plakatø, nuotraukø parodos, varþybos, viktorinos ir konkursai. Visuose ðiuose renginiuose skatinami dalyvauti ir specialiøjø ugdymosi poreikiø mokiniai. Á renginius stengiamasi pritraukti ir aplinkiniø mokyklø mokinius.
Kasmet skyriuje tradiciðkai vykdomi du trumpalaikiai kirpëjo specialybës projektai. Ðiais mokslo metais toks projektas, integruotas su papildomojo ugdymo veikla, buvo
ðventinis renginys „Ledo gëlës“. Visø specialybiø mokiniai
rodë, ko iðmoko bûreliuose, bûsimosios virëjos demonstravo kirpëjø sukurtas ðukuosenas bei drabuþiø modelius
þiemos tematika. Nuoðalyje neliko ir bûsimieji automobiliø
remontininkai: ðventëje su visa savo svita apsilankë dovanø maiðu neðinas Kalëdø Senelis...
Ankstesniais metais vyko ne maþiau graþûs ir spalvingi
projektai: „Pavasaris senoje mamos rankinëje“, „Pyniau
pyniau kaseles“, skrybëliø paradas „Metø laikai“ bei kiti.
Visi jie sukëlë daug gerø emocijø mokyklos bendruomenei
ir sveèiams, sulaukë graþiø þiniasklaidos atsiliepimø. Sukurti darbai ir modeliai buvo pademonstruoti Ðilutës þemës
ûkio mokyklos-centro moksleiviams ir mokytojams, taip pat
skyriaus sveèiams per atvirø durø savaitës renginius, Motinos, Mokytojo, Valentino dienas.
Dar vienas projektas numatytas pavasará. Kirpëjo specialybës mokiniai á mokyklà pasikvies savo mamas ir moèiutes, jas apkirps ir suðukuos, pademonstruos savo sukurtas
ðukuosenas. Tø ðukuosenø modeliai bus specialiøjø ugdymosi poreikiø mokiniai. Taigi neágaliø jaunuoliø integracija
mokykloje vyksta ir per praktinio mokymo renginius.
Net 90 proc. mokykloje besimokanèiø sutrikusio intelekto jaunuoliø yra naðlaièiai, netekæ tëvø globos arba asocialiø ðeimø vaikai. Todël mokykla yra vienintelë institucija,
kuri rûpinasi jø socialine gerove, sveikata bei buitimi.
Automobiliø remontininko ir apdailininko (statybininko)
specialybiø mokiniai praktinius darbus atlieka ðiuolaikiðkai árengtose mokomosiose dirbtuvëse ir laboratorijose. Per
praktiná mokymà jie taip pat turi nemaþa progø bendrauti:
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apdailininkai (statybininkai) atlieka jø programos reikalavimus atitinkanèius vidaus remonto darbus: remontuoja mokomuosius kabinetus, dirbtuves ir laboratorijas. Automobiliø remontininko specialybës mokiniai kartu su apdailininkais mielai remontuoja gyvenamàsias ir bendro naudojimo patalpas bendrabutyje, kur visi drauge ir gyvena.
Be virëjo specialybës neágaliøjø moksleiviø indëlio mokykloje neávyksta në vienas renginys ar ðventë: graþiais ir
skaniais kulinarijos ar konditerijos gaminiais jie vaiðina sveèius, ragauja patys. O per mokomàjà praktikà mokyklos
valgykloje jø gaminamø patiekalø gali paragauti visi mokyklos mokiniai. Per praktiná mokymà sudaromos sàlygos
yra artimos bûsimajai savarankiðkai mokiniø darbinei veiklai.

Atsiþvelgiant á nemaþà neágaliø asmenø integracijos á visuomenæ patirtá, galima dràsiai teigti, kad vienoje mokykloje mokantis ir gyvenant sveikiems ir intelekto sutrikimø turintiems jaunuoliams vyksta savaiminis socializacijos ir profesinës reabilitacijos procesas, maþëja neigiamas iðankstinis visuomenës poþiûris á neágalø þmogø, nyksta socialinë, profesinë, psichologinë, komunikacinë atskirtis, lengviau tenkinami neágaliø asmenø savitarnos ir orientacijos
poreikiai, be specialiø pastangø ugdomos kiekvieno mokyklos bendruomenës nario moralinës vertybës.
Vilma GRIGALIÛNIENË
Ðilutës þemës ûkio m-klos
Þemaièiø Naumiesèio sk. vedëja

Pagalba mokiniams
Vienas ið Kretingos technologijos ir verslo mokyklos veiklos prioritetø yra pagalba mokiniui – iðsaugoti kiekvienà
ástojusájá, padëti ágyti iðsilavinimà ir profesijà. Ne paslaptis,
kad dauguma á profesinës mokyklos gimnazijos skyriø stoja nemotyvuoti, problemiðki, pedagogiðkai apleisti, rizikos
grupës mokiniai, kurie taip pat mokosi pagal tas paèias
programas, laiko tuos paèius egzaminus. Kiekvieno mokinio ateitis, jo sëkmë priklauso nuo to, kaip pasiseka grupës
vadovui suburti jaunus þmones darbui, mokymuisi. Jeigu
pavyksta ir rezultatai tada bûna geri – per 3 metus ið grupës
nubyra 2–3 mokiniai (per metus nubyra 4 proc., o ðalyje
siekia iki 13 proc.). Nors Ðvietimo ir mokslo ministerija patvirtino (tarifikavo) tik 3 apmokamas savaitines valandas uþ
vadovavimà grupei, mes randame galimybiø skirti 5 valandas. Grupiø vadovams, iðsaugojusiems kontingentà, iðmokamos daugiau kaip vienos mënesinës algos kalëdinës
iðmokos. Todël mokyklos pedagogø bendruomenë stengiasi padëti mokiniams paðalinti þiniø spragas ir juos parengti brandos egzaminams, gyvenimui. Rûpinantis, kad
mokinys sëkmingai baigtø mokyklà pagal pasirinktà specialybës mokymo programà, svarbu, kad ji atlieptø jo poreikius, mokinys jaustøsi saugus, bûtø gerbiamas, juo tikima
ir pasitikima, galëtø vystyti ir tobulinti savo gebëjimus, iðreikðti save kitoje veikloje. Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas per mokiná – tai yra per pagalbà mokiniui –
mokinio pastiprinimà, paskatinimà, teikiant socialinæ, psichologinæ, materialinæ bei mokymosi pagalbà. Ágijusiems
pagrindiná iðsilavinimà ir nutraukusiems mokymàsi bendrojo lavinimo mokykloje bei norintiems greièiau ásilieti á darbo
rinkà mokykla sudaro sàlygas kartu su profesija ágyti viduriná iðsilavinimà, uþtikrinti psichologiná, socialiná, materialiná, fiziná ir mokymosi saugumà.
Pagalbos mokiniui pradþia – informavimas. Jau pateikus
kandidatui stojimo á mokyklà dokumentus, kiekvienam mokiniui áteikiamas ugdymo planas, profesijos apraðymas, elgesio taisyklës, reikiamø mokymosi priemoniø atmintinë,
karjeros planavimo galimybës, kad iki priëmimo komisijos
posëdþio kandidatas galëtø susipaþinti su mokymosi sàlygomis, þinotø, kas jo laukia mokykloje ir po mokyklos baigimo, galëtø apsispræsti kokios profesijos ir kokioje mokykloje mokytis. Mokiniai, þinodami ko ið jø bus reikalaujama,
ásivertina savo gebëjimus, apsisprendþia dël mokymosi,
suaktyvëja jø motyvacija, jie mato tikslà, planuoja karjerà.
Mokymosi laikotarpiu tëvams informacija teikiama ne maþiau kaip 3 kartus per mokslo metus ávairiomis formomis:
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siunèiami laiðkai apie mokinio pasiekimus, lankomumà, kiek
gavo ir galëjo gauti stipendijos, dalyvavimà popamokinëje
veikloje, elgesá, tobulintinas savybes, daromà paþangà, teigiamus poslinkius, problemas. Organizuojami individualûs susitikimai su grupiø vadovais, pokalbiai telefonu, tëvø
susirinkimai, susitikimai su direktoriumi, pavaduotojais, áteikiami padëkos raðtai. Tëvai gali laiku padëti vaikui áveikti
sunkumus, planuoti karjerà. Po priëmimo komisijos sprendimo sudaroma triðalë mokymosi sutartis: mokinio, tëvø ir
mokytojø. Bendradarbiavimo sutarties tikslas – sukurti draugiðkà mokyklà.
Antrasis pagalbos þingsnis yra mokinio saugumas mokykloje. Daug dëmesio skiriama mokinio adaptaciniam laikotarpiui: rûpinamasi saugia aplinka bendrabutyje, mokykloje, jos teritorijoje, sukuriama mokymàsi skatinanti erdvë
pamokoje. Pirmomis savaitëmis mokytojai budi mokyklos
bendrabutyje, padeda spræsti iðkilusias problemas. Mokykloje nuolat tiriamos mokiniø mokymosi sunkumø ir asocialaus elgesio prieþastys: atlikti tyrimai „Mikroklimatas mokykloje“, „Mokiniø poreikiai“, „Kaip jauèiasi mokinys“, „Socializacija“.
Veiksmingos priemonës iðsaugant kontingentà, ðalinanèios asocialaus elgesio prieþastis, yra nuolatinis individualus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, grupës
vadovo, atsakingo uþ prevenciná darbà mokytojo ir kiekvieno
mokytojos darbas su ðiais mokiniais, jø visapusiðkas paþinimas, abipusis pasitikëjimas, pagarba mokiniui ir reiklumas.
Treèiasis pagalbos mokiniui þingsnis yra mokymosi pagalba. Per pirmuosius mënesius iðsiaiðkinamas mokiniø
þiniø lygis, buvusi patirtis, mokymosi motyvacija ir papildomai organizuojamas mokymas mokymosi sunkumø turintiems ir gabiems mokiniams skiriant þiniø gilinimo modulius, konsultacijas, skiriamas laikas iðsitaisyti dalykø þiniø
spragas, tam skiriama 1 savaitinë pamoka, o prieð brandos
egzaminus – 2 savaitinës pamokos. Visi pasirinkæ mokyklinius brandos egzaminus juos iðlaiko (5 proc. sumaþëja
nubyrëjimas). Kasmet apie 20 mokiniø, besimokanèiø bendruoju kursu, renkasi valstybinius egzaminus. Mokytojai,
parengæ valstybiniams egzaminams mokinius, yra materialiai skatinami. Mokykloje yra Mokytojo etikos kodeksas,
kuris ápareigoja kiekvienà mokytojà teikti mokiniui pagalbà, priimti mokiná toká, koks jis yra.
Ketvirtasis pagalbos mokiniui þingsnis yra socialinë parama. Mokykloje yra 60 proc. mokiniø, kuriems reikalinga
socialinë parama, todël yra ákurtos paramos programos
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„Gëris ir ðviesa“, „Pagalba vaikui“, „Kalëdinës premijos“,
„Uþsidirbk pats“, kuriø metu formuojami mokiniø socialiniai ágûdþiai sàmoningai veikti, susivokti, paèiam pajausti
savo darbo prasmæ.
Pagalba teikiama gyvenantiems bendrabutyje: uþ bendrabutá galima atsiskaityti savo ûkiuose uþaugintomis darþovëmis; jie nemokamai naudojasi patalyne; árengtos nemokamos skalbyklos, galima naudotis virtuve; galima papildomai uþsidirbti mokyklos ûkyje; dirbantiems maitinimas
nemokamas; mokyklos valgykloje galima pigiai pavalgyti;
laisvalaikis leidþiamas sporto salëje, aikðtyne, bibliotekoje, informatikos kabinete ir kt.
Paramos fondas „Gëris ir ðviesa“ teikia materialinæ pagalbà socialiai remtiniems mokiniams (vienkartinës paðalpos); materialinæ pagalbà netekusiems tëvo, mamos; remia mokykloje organizuojamus renginius mokiniams (paskatinimai, premijavimai, apdovanojimai, ekskursijos); remia mokyklos parengtus projektus.
Mokyklos ásteigta vardinë stipendija – 135 Lt. Ji skiriama
uþ gerà mokyklos ávaizdþio formavimà; laimëjimus rajono,
apskrities konkursuose, olimpiadose; labai gerus mokymosi rezultatus; labai gerà lankomumà; aktyvø dalyvavimà popamokinëje ir gamybinëje veikloje; dorumà, gerumà
ir pavyzdingumà; pagalbà sunkumø turintiems mokiniams.
Taip ugdomas mokiniø suvokimas, kad tik uþ labai gerai
atliktà darbà, aukðtus pasiekimus galimas didelis atlygis.
Atsiþvelgiant á ugdymo rezultatus, mokiniai kas mënesá
gauna stipendijà. Pirmos pakopos mokiniams mokama stipendija kas savaitæ penktadieniais, todël uþtikrinamas lankomumas, I pakopos mokiniø nubyrëjimas per metus sumaþëjo iki 7–8 proc. Mokama diferencijuota stipendija nuo
34 iki 135 Lt pagal parengtà metodikà, kurià turi kiekvienas
mokinys ir, ásivertinæs savo mokymosi, lankomumo, elgesio, pagalbos draugui bei mokytojui rezultatus, gali jà apsiskaièiuoti. Ið stipendijø ekonomijos fondo pagal atskirà direktoriaus ásakymà skiriama:
• Materialinë pagalba socialiai remtiniems mokiniams:
apmokama uþ bendrabutá, uþ privalomàjá sveikatos patikrinimà, uþ vairavimo mokymà; nuperkami darbo drabuþiai,
vadovëliai; skiriamas labdaringas maitinimas.

• Organizuojamos nemokamos ekskursijos, iðvykos: gerai besimokantiems, gerai lankantiems; gerai dirbantiems
mokyklos ûkyje; rizikos grupës ir problemiðkiems mokiniams; mokiniams, garsinantiems mokyklos vardà. Mokiniai supratæ, kad jais rûpinamasi, tampa draugiðkesni ir
vieni kitø atþvilgiu.
• Kalëdiniai paskatinimai ir premijavimai mokykloje teikiami gerai besimokantiems, nepraleidusiems në vienos
pamokos; grupiø seniûnams, kurie sugebëjo savo grupes
sutelkti geram mokymuisi ir lankomumui; dovanojamos knygos, skirtos specialybës mokymuisi; kiekvienas mokinys
gauna ne maþiau kaip 15 Lt priedà prie stipendijos; didþiausios premijos siekia iki 180 Lt; visi socialiai remtini
mokiniai nemokamai dalyvauja ekskursijose. Tiems, kurie
negali pasiekti aukðtø mokymosi rezultatø, organizuojamos
„Gerieèiø ðventës“ kartu su tëvais, vienuoliais pranciðkonais, meno þmonëmis. Socialiai remtini mokiniai neuþmirðtami ir baigæ mokyklà. Jiems padedama ásidarbinti Palangoje, Klaipëdoje, Ðventojoje, Kretingoje; neturintys kur gyventi, apgyvendinami mokyklos bendrabutyje; gali pigiau
maitintis mokyklos valgykloje; greièiau adaptuojasi ir ásitvirtina darbe.
• Didinant mokytojø suinteresuotumà padëti mokiniams,
jie taip pat materialiai skatinami uþ kiekvienà valstybiniams
egzaminams parengtà mokiná; uþ kiekvienà iðsaugotà problemiðkà rizikos grupës mokiná; grupës vadovai uþ maþesná nei 4 proc. metiná mokiniø nubyrëjimà; grupiø vadovams,
dirbantiems su I pakopos mokiniais papildomai skiriamos
2 savaitinës valandos; geriausiø rezultatø pasiekusiems
mokytojams skiriamos kalëdinës iðmokos. Viso to rezultatas: mokiniø nubyrëjimas bûna nuo 7 iki 9 proc.; jaunas
þmogus, kuris negebëjo, nenorëjo ar negalëjo mokytis vidurinëje mokykloje, neatsiduria gatvëje, o ágyja iðsilavinimà ir profesijà; mokykloje jauèiasi saugesnis; darbo birþoje nëra áregistruoto në vieno mokinio; visi ásidarbina arba
turi savo verslà; tæsia studijas ir kartu dirba 25 proc. baigusiøjø; iðsiugdo gebëjimus savarankiðkai kurti savo gyvenimà.
Antanas ÐAKAUSKAS
VðÁ Kretingos technologijos ir verslo m-klos direktorius

Saviti mokytojai –
savitos darbo nuostatos
Nedidelio miestelio mokykla – Salantø gimnazija – visada garsëjo pasiekimais: respublikiniø jaunøjø matematikø
olimpiadø nugalëtojais ir prizininkais, sportiniais laimëjimais, „Dainø dainelës“ laureatais, chorø ir ðokëjø pasirodymais, geromis ávairiø dalykø mokiniø þiniomis, projektine veikla ir kt. Sëkmës keliu savo mokinius vedë puikûs
mokytojai, pasiþymëjæ reiklumu, darbðtumu, aukðta pedagogine, psichologine ir dalykine kompetencija.
Nuo 1942 m. Salantø gimnazijoje savità, „smetoniðkà“,
dvasià puoselëjo nuostabûs pedagogai, tokie kaip pirmasis Salantø gimnazijos direktorius Ignas Serapinas, prancûzø kalbos mokytoja Konstancija Jurkðaitienë, matematikos mokytojas Alfonsas Ivanauskas, gimnazijos direktorius
Jonas Daðèioras. Vëliau dirbo pedagogai Adolfas Stanevièius, Barbora Cibauskienë, Bronius Èepas, Feliksas Grabys, Saulë Beniuðienë, ilgametis mokyklos direktorius Juo-

zas Norkus, mokytojai Petras Puèkorius, Alfredas Donauskas ir kt. Tà dvasià galima pajausti tik pabuvus kolektyve.
Dabartiniame mokytojø kolektyve gyva senosios Salantø
gimnazijos dvasia. Savaime suprantama, kad laiko tëkmë
truputá pakeitë kokybines ir kiekybines ðios dvasios materialios iðraiðkos formas – áliejo ðiuolaikiðkumo ir originalumo.
Beveik pusë (41,8 proc.) gimnazijos mokytojø – salantiðkiai, net 89,6 proc. – þemaièiai.
Gimnazijoje dirba net 28 mokytojai, kurie yra baigæ Salantø vidurinæ mokyklà. Ið 5 gimnazijos vadovø – 4 buvæ
ðios mokyklos mokiniai. Ugdytiniø sugráþimas á mokyklà dirbti mokytojais yra ádomus ir savitas reiðkinys, ypaè palaikantis gimnazijos dvasios gyvybingumà. Sugráþæ mokiniai parsineða tas nuostatas, tas vertybes, kurias jiems ádiegë mokytojai, tik jau subrandintas. Kai buvusius mokinius paklausiame, kodël jie gráþta dirbti á savo mokyklà, iðgirstame
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ávairiø paaiðkinimø, bet daþniausios: noras gyventi arèiau
ðeimos ir þavëjimasis savo mokykla, ypaè buvusiais mokytojais. Èia jauni þmonës tikisi ágyti gerus pedagoginio darbo ágûdþius ir tapti gerais mokytojais. Taip ir yra. Kiek padirbëjæ, jauni mokytojai dalijasi áspûdþiais, kad nëra taip paprasta ásilieti á buvusiø mokytojø kolektyvà: reikia nugalëti
jaudulá, kai áeini á mokytojø kambará kaip kolega. Taèiau tai
tik paèiø jaunuoliø susikurtos baimës. Mûsø mokytojai –
puikûs psichologai. Jie þino, kaip padëti pradedantiems
mokytojams nugalëti baimæ, jaudulá. Dël to jø autoritetas tik
dar labiau stiprëja.
Besikeisdamos gimnazijos mokytojø kartos viena ið kitos
perima atsakomybæ uþ ugdymo rezultatus. Tradiciðkai kiekvienas mokytojas stengiasi pasiekti maksimalø rezultatà.
Tam jie negaili savo darbo laiko ir jëgø. Ðios nuostatos
gyvybingumà gimnazijoje liudija ugdymo kokybë – geri valstybiniø brandos egzaminø rezultatai, puikûs pasiekimai rajono, zonos, ðalies olimpiadose ir konkursuose, originalûs
renginiai mokiniams, naujoviø diegimas. Pavyzdþiui, sukurta A.Ivanausko jaunøjø matematikø mokykla subûrë regiono III–VIII kl. jaunuosius matematikus varþytis jau treèius
metus mûsø matematikø organizuojamame konkurse.
Reiklumas – dar viena mûsø mokytojø nuostata. Mokytojai tradiciðkai reiklûs mokiniams vertindami þinias ir gebëjimus – Salantø gimnazijoje veltui paþymiø mokiniams niekas neraðo, kiekvienà paþymá mokiniui tenka uþsidirbti. Mokytojai reiklûs gimnazijos administracijai – jie praðo suda-

ryti palankias darbo sàlygas ir netrukdyti mokiniø per dalykui skirtas pamokas. Ðiandien ið ávairiø organizacijø ar asmenø sulaukiame daug pasiûlymø per pamokas organizuoti koncertus, cirko pasirodymus ir kt. Mokytojai grieþtai
reikalauja, kad panaðûs renginiai per pamokas nebûtø organizuojami. Netgi darbo susirinkimai, mokytojø tarybos
posëdþiai gimnazijoje vyksta po pamokø. Pamoka mûsø
mokytojams – ðventas dalykas. Gal todël mûsø mokiniai
beveik nesamdo korepetitoriø, o vienintelis jø pagalbininkas yra mokytojas.
Palaikydama mokytojus administracija savitai organizuoja ugdymo procesà taip pat remdamasi ugdymo planu. Jau
kelerius metus gimnazijoje per matematikos, lietuviø ir uþsienio kalbos pamokas V–VIII ir 1–2G kl. sudaromos mobilios grupës pagal mokiniø pasiekimo lygmenis. Jeigu mokiniø yra daug, paprastai sudaroma viena mobilia grupe
daugiau negu yra paraleliø klasiø. Mokiniai turi teisæ ið vienos grupës pereiti á kità. Ðitoks ugdymo organizavimas mokytojams suteikia galimybæ siekti optimalaus rezultato, taèiau reikalauja gerokai daugiau darbo ruoðiantis pamokoms, nes paprastai mokytojai nebeturi pamokø paraleliose klasëse.
Taigi savitas mokytojø kolektyvas turi ir savitas darbo nuostatas, kurios sëkmingai padeda siekti gerø ugdymo rezultatø.
Vaidutis BUTKUS
Kretingos r. Salantø g-jos direktorius

Muzikos vaidmuo formuojant
dvasines vertybes
Religinë muzika ir dvasingumas – neatsiejamos, labai
glaudþiai tarpusavyje susijusios sàvokos. Rinkausi ðià jaunimo ugdymo formà. Tai lëmë mano paties samprata apie
dvasingumà, mano profesijos teikiamos galimybës ir aplinka bei þmonës, su kuriais bendrauju ir bendradarbiauju.
Kiekvienas þmogus yra skirtinga asmenybë su savo jausmais, poþiûriu, màstysena, savo vidiniu paslaptingu dvasiniu pasauliu. Meninës veiklos uþduotis – atskleisti jo individualybæ, padëti paþinti save, pasitikëti savimi, ugdyti jautrumà, intelektà, dvasingumà. Religinës muzikos átaka ðioje
sferoje – tiesioginë, nes jau áþengæs á meno pasaulá pajunti
ir tos dvasinës veiklos dþiaugsmà.
Tai kodël atëjæs á baþnyèià pirmà kartà jaunuolis daþnai
jauèiasi svetimas. Tai priklauso nuo neþinojimo, kaip elgtis, o ne nuo aplinkos, á kurià pateko. Jis neþino liturgijos,
baþnytiniø tiesø. Kaþkas yra pasakæs: nebijok neþinojimo.
Bijok klaidingo þinojimo, dël jo visa pikta pasaulyje ávyksta.
Mano pareiga yra per giesmæ, per religinæ muzikà atvesti
jaunà þmogø á teisingà þinojimo kelià, nors á elementarø
liturgijos paþinimà. Bûdamas bendruomenëje jaunuolis pradeda suvokti ðv. Miðiø struktûrà, jam ádomu pasijausti laisvam, iðmoksta klausyti Vieðpaties Þodþio, pradeda paþinti
Biblijà, gieda psalmes. Taigi gauna teisingà supratimà apie
jo paties dvasiná pasaulá. Baþnyèia nebëra tabu. Jis jauèiasi stiprus, tvirtas, ágyja pasitikëjimo savimi. Jis dràsus, dëkodamas Vieðpaèiui giesme.
Didelës reikðmës formuojant dvasinius gebëjimus turi
kryptingas jaunimo uþimtumas, jo draugai, ðeima, bendruo12

menë, kuri yra atrama iðkilus dvasinëms problemoms. Ypaè
svarbus mokytojo vaidmuo.
Subûræs religinës muzikos jaunimo chorà nuolat ieðkau
ávairiausiø galimybiø visapusiðkai ugdyti jaunà þmogø, neapsiriboti vien tiesiogine choro veikla. Religinës muzikos
choras:
• Kiekvienà sekmadiená gieda Klaipëdos Kristaus Karaliaus baþnyèioje ðv. Miðiø metu. Repertuaras nuolat atnaujinamas.
• Koncertuoja gimnazijos ir Klaipëdos miesto renginiuose.
• Koncertuoja gretimose parapijose (Kretingos ir Klaipëdos rajonuose).
• Koncertuota Paþaislio vienuolyne Kaune, ðv. Petro ir
Povilo baþnyèioje Ðiauliuose, Kristaus Karaliaus katedroje
Panevëþyje, ðv. Jokimo baþnyèioje Tilþëje.
• Su koncertine programa buvome iðvykæ á piligriminæ
kelionæ popieþiaus Jono Pauliaus II keliais Lenkijos Respublikoje. Aplankëme Èenstakovà, Krokuvà, Vadovicus, Velièkas.
• Didþiausià áspûdá jaunimui paliko XX pasaulinio jaunimo dienos Kelne 2005 m. Koncertavome Bremene, Bonoje, Wilhelmhafene ir kt. Vokietijos miestø baþnyèiose.
• Jau 15 metø kiekvienà vasarà vykstame á pasaulio tikinèiojo jaunimo susitikimus Prancûzijoje, Taize vienuolyne.
Giedodami daug metø mokiniai iðsiugdo poreiká, t.y. drausminæ pareigà. Ðv. Miðiø metu ir patys bûna dvasiðkai pakylëti.
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Su jaunimu kalbamës ávairiomis temomis. Ne iðimtis –
religija. Në vienas lankantis chorà nepasakë, kad jam neádomu, nuobodu, kad já chore varþo, jis negali iðreikðti savæs, geriau grosiàs gitara ar pan. Atsiranda taurus tarpusavio ryðys, bendravimas. Visa tai ilgainiui virsta graþia tradicija ir galimybe kartkartëmis pabendrauti su kunigais, broliais pranciðkonais Kristaus Karaliaus parapijos salëje prie
arbatos puodelio. Giesmë sutvirtina norà mylëti artimà kaip
pats save, tikëti savimi ir kitais, þinoti, kad net ir vienas
bûdamas nesi vieniðas.
Esu ásitikinæs, kad ðiandieniniam jaunimui reikia pasiûlyti didesnæ veiklos ávairovæ. Todël koncertai kitose parapijose, dalyvavimas vaikø ir jaunimo religinës muzikos festivaliuose suteikia daugybæ galimybiø bendrauti, keliauti, susipaþinti su kitø regionø bendraamþiais, iðgyventi ávairiausiø
akimirkø, situacijø, jausmø. Kretingos vaikø ir jaunimo religinës muzikos festivalyje dalyvavome jau ðeðioliktà kartà.
Ðiame festivalyje skamba ir keletas mano paraðytø giesmiø. Esu vienas ðios ðventës organizatoriø ir jau dvylika
metø vyriausiasis dirigentas.
Iðvykas á kitas valstybes ir á jaunimo susitikimus Prancûzijoje pavadinèiau dvasingumo ugdymo tæstinumo programa. Su choristais iðvaikðèioti Europos miestai, pabûta beveik visose þymiausiose Lenkijos, Èekijos, Prancûzijos, Italijos, Vokietijos ir kt. valstybiø baþnyèiose, katedrose. Kelioniø romantika, paþintys su kitø tautø jaunimu, bendravi-

mas ir didingai skambanti keliø tûkstanèiø jaunø þmoniø
giesmë Tezë, Prancûzijoje, palieka neiðdildomus áspûdþius
ir poveiká dvasiai.
Gimnazijos neformalaus ugdymo bûrelius lanko I–IV kl.
mokiniai. Ðiuo metu – 56 gimnazistai. Lyginant su kitais
metais lankanèiøjø skaièius iðlieka panaðus. Keièiantis mokiniø skaièiui, proporcingai keièiasi ir lankanèiø bûrelius
skaièius. Mokiniams ði veikla ádomi dël to, kad jie gali tikslingai leisti laisvalaiká su bendraamþiais; bûti suprasti, pripaþinti ir palaikomi tëvø, seneliø; gali pabendrauti su daugeliu hierarchø, visuomenës veikëjø, kompozitoriø; dalyvauti ávairiuose renginiuose mieste, ðalyje, uþsienyje; keliauti, pamatyti daugelio Europos valstybiø istorines ir kultûrines áþymybes.
Daug átakos turi ir mokytojo asmenybë. Man ádomu dirbti
su jaunimu, vis ið naujo pajausti muzikos groþá, pasaulio
ávairovæ, iðgyventi ðvenèiø akimirkas. 2007 m. „Þemynos“
gimnazijos mokiniai mane iðrinko tolerantiðkiausiu mokytoju. Manau, kad mokiniø pasirinkimà ið dalies lëmë ir ði
veikla.
Giesmë – fakelas... Jo ðviesoje matomas pasaulis alsuoja gëriu ir meile. Tai svarbiausias mano siekis.
Pranas MAÈERNIS
Klaipëdos „Þemynos“ g-jos
muzikos mokytojas metodininkas

Ið tylos á ðirdá – ið ðirdies á þmogø
„Esu að Mokytojas. Tai daug daugiau nei Prezidentas.
Tik, þinoma, ar Prezidentas... tai supranta? Jei – ne, man
gaila tokio prezidento. Man, patikëkit, gaila. O jam?.. Gal
kada nors paklausiu. Gal...“ Ðiuos þodþius áraðiau savo poezijos rinktinëje „Bûsiu“. Gal reikëjo pradëti kitaip, gal reikëjo didþios didþiø filosofø apie Mokytojo darbà, filosofijos.
Tik kam? Kiekvienas Mokytojas nuo ryto ligi vakaro dirba.
Pasakytumëte, kad jis kuria. Sutiksiu. Taip. Kartais kuria,
taèiau kasdieninis darbas – irgi kûryba.
Dëstau lietuviø kalbà ir literatûrà. Sunkus darbas? Taip,
sunkus. Bet pasirinkau já, o gal taip likimas lëmë. Neþinau,
ar turiu dþiaugtis, ar verkti dël to. Bet juk tokiø yra daug. Tik
retkarèiais ðmësteli mintelë: „Dieve, kad niekas dirbti netrukdytø, kad popieriniai funkcionieriai bûtø protingesni, kad
nusileistø ið padangiø, kad þemëje vaikðèiotø, kad klausytø ir girdëtø, kad matytø, kad ne popierinæ ðirdá turëtø.
Að – lietuviø kalbos mokytojas. Bet, matote, man per maþai darbo (juokauju). Turiu mokykloje dramos studijà. Va,
èia tai jau kûryba. Tik spëk suktis! Tik spëk! Kartais ið savæs
ir panaðiø á save pasijuokiu, kvaileliais pavadinu, su savim
pasibaru. Bet juk að pats pasirinkau ðá darbà. Jau beveik
30 metø ðioje mokykloje. „Yra ádirbis“, – pasakytø kas nors.
Að sakau: „Yra vaikai, einantys ið kartos á kartà, yra jø noras
kà nors padaryti labai gerai“. Na, nesiseka mokslas, na,
blogai su matematika ir lietuviø kalba, blogai su istorija.
Visi vis bara, pyksta... Gal todël toks didelis noras kaþkà
padaryti labai gerai. Kaþkà pravirkdyti, kaþkà prajuokinti ar
nustebinti. Ðtai didysis variklis, kuris verèia ðiuos „netikëlius“ iðeiti á scenà ir kalbëti ðirdimi. Gal tai per dràsiai pasakyta. Visai neseniai, sausio 18 d., vyko Klaipëdos apskrities virðininko administracijos Valstybinës ðvietimo prieþiûros skyriaus organizuotas forumas „Ugdymo prioritetai gim-

nazijoje“, kuriame man, lietuviø kalbos mokytojui, Ðilutës
turizmo ir paslaugø verslo mokyklos dramos studijos vadovui ir dramos studijai teko garbë árodyti, kad mes mokame
kalbëti su þmogumi, prabilti á þmogø, jaudintis dël to, kas
brangu dar þemëje ir duokdie tos vertybës nebus niekada
nukainotos. „Ið tylos á ðirdá, ið ðirdies – á þmogø“ taip pavadinome savo poetinæ kompozicijà. Apie kà ji? Þinoma, apie
þmogø, þinoma, apie þmogø „ið Lietuvos“. Ir vël atsiras norinèiø ðá „ið Lietuvos“ nuvertinti. Tada mums reikëtø nutilti.
Vadinasi, pasakyèiau, ðio þodþio tu niekada netarei, niekada nesakei kaip didþiausios vertybës, vienintelës mums ir
gal nieko nereiðkianèios tau.
Að dþiaugiuosi savo mokiniais, kurie kalbëdami rado forumo dalyviø ðirdis, nes mokiniai kalbëjo ðirdimi ir ðirdá pasiekë.
Daþnai manæs klausia: „Kaip èia yra? Kodël vaikinai ir
merginos ateina á dramos studijà ir skaito eiles, yra poezijos teatro aktoriai? (Að juos taip vadinu. O kitaip ir negalima). Gal tu paþymius jiems geresnius raðai?“ Ne! To nëra.
Kiekvienas atranda save. O svarbiausia – netiki tuo, kà atranda savyje, o patikëjæ ðvyti dþiaugsmu, ir tas ðvytëjimas
yra kiekvieno mokytojo ávertinimas. Sako, kad tokiame darbe negalima pykti. O! Kaip klysta tie, kurie taip mano. Be
tikro pykèio, nëra ir tikros meilës. Nereikia veidmainiauti.
Mes visi pykstame, pasibarame. Tai darbas. Bet viskà atperka pasiektas rezultatas. Vaikinai ir merginos pajunta,
kad jie gali bûti graþûs þmonës, jie atiduoda ðirdá ir uþ tai
juos pamilsta þiûrovas.
Ir dar. Bûsiu neteisus, jeigu nepasakysiu – mokykloje yra
þmoniø, kurie „serga“ dël to, kas daroma. Jie nuoðirdþiai
rûpinasi, jie kartu su mokiniais dreba, jaudinasi, jie myli
visa tai, kas graþu ir kilnu. Labiau uþ mane jaudinasi skyriaus vedëja Irena Sudeikienë, visada dþiaugiasi kiekvie13
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nu tokiu mokiniu mokyklos direktorius Pranas Aviþinis. Supranta ir vertina atliekamà darbà kolegos. Vadinasi, atrandame elementarià tiesà – pasaulis dar nesukûrë ir niekada
nesukurs mechanizmo, kuris pakeistø mokytojà. Ir ne kompiuteriai lems tautos ateitá, tautos moralæ, o þmogus – mokytojas. Tik tai supratæ mes turime eiti á pasaulá. Tik tai yra
didþiausia vertybë. „Ið tylos á ðirdá, ið ðirdies – á þmogø“ – tai
Mokytojo, ar girdite? – Mokytojo, ne kompiuterio þodþiai. Ir
viso pasaulio valia pritarti tam arba ið to juoktis. Að – mokytojas. O Tu ar turëjai mokytojà? Kas Tu bebûtum – ar turëjai
mokytojà, kuris dþiaugësi ir didþiavosi Tavimi. Ar kartais já
prisimeni? Jei jau uþmirðai, vadinasi, man gaila ir Tavæs, ir
Tavo mokytojo.

Manæs papraðë papasakoti, kaip að dirbu, kà að darau,
kad mokiniai – vaikinai ir merginos – skaito poezijà. Að,
patikëkit, nieko nedarau. Að su jais kalbu, einu á scenà, að
jaudinuosi kartu su jais ir dþiaugiuosi kartu su jais iki pamiðimo. Að pykstu, kai nesiseka, ir jie verkia. Að tada nekenèiu savæs, bet taip visi darome, kai nesiseka. Tai þmogiðka.
Mokiniui reikia ir tikro pykèio, ir tikros ðypsenos. Jie, kaip ir
mes, nekenèia melo, apgavystës. Jie daug supranta, daug.
Va tas buvimas kartu gal yra jëga, kuri jungia, o ne skiria.
Mintaras SMELEVIÈIUS
Ðilutës turizmo ir paslaugø verslo m-klos
lietuviø kalbos ir literatûros mokytojas metodininkas

Ugdant brandþià asmenybæ
Daþnai diskutuojama, ar á vartotojiðkos visuomenës poreikius atsiliepti verèiama ðiandienos mokykla gali iðugdyti
visapusiðkà – dvasingà, intelektualià, gebanèià prisiimti vertybinius ásipareigojimus, brandþià asmenybæ, nes jos ugdymà sàlygoja daug veiksniø, nepriklausomø nuo ugdymo
ástaigos (valstybës politika, finansavimas, þiniasklaida (internetas, TV), visuomenës vertybës, ávairios subkultûros ir
kt.). Tai nauji iððûkiai ðvietimui.
Ylakiø gimnazijos mokytojø kolektyvas siûlo ugdymo ávairovæ ir stengiasi suteikti jauniems þmonëms tai, ko jie siekia. Pirmiausia – kokybiðkà akademiná pasirengimà. Juk
labai svarbu, kad mûsø gimnazijos mokiniø pasirengimas
nebûtø menkesnis nei kitø gimnazijø, esame suinteresuoti,
kad mûsø mokiniai galëtø sëkmingai studijuoti universitetuose. Taèiau ðiandieninëje visuomenëje mûsø mokiniai
turi ne tik daug þinoti ir puikiai mokytis, bet ir gebëti veikti,
bendradarbiauti, bendrauti, iðsiugdyti socialinius ágûdþius.
Lavinti ne tik protà, bet ir ðirdá.
Jaunas þmogus subræsta kaip asmenybë besimokydamas gimnazijoje, todël atsakingai ruoðiamës laisvos, demokratiðkos, aktyvios, visuomeniðkos asmenybës ugdymui.
Mûsø gimnazija bendradarbiaudama su Ylakiø miestelio
visuomene, su ávairiais socialiniais partneriais sudaro veiksmingas socialines ir pedagogines mokiniø mokymo ir mokymosi sàlygas. Sistemingai atliekamos mokiniø ir jø tëvø
apklausos, sprendþiamos mokiniø mokymosi poreikio tenkinimo problemos, inicijuojama projektinë veikla. Ylakiø
gimnazijos administracija stengiasi, kad mûsø ugdymo ástaiga bûtø atvira visuomenei, saugi, patraukli savo ðiuolaikiðkais, aukðtos kvalifikacijos mokytojais, estetiðkomis ir jaukiomis patalpomis.
Mokyklos bendruomenei, miestelio visuomenei apie tai,
kas vyksta gimnazijoje, pateikiama iðsami informacija þiniasklaidoje („Skuodas“, „Mûsø þodis“ ir kt.), informaciniuose lankstinukuose, tëvø susirinkimuose, gimnazijos internetiniame puslapyje, knygoje „Ylakiø mokyklai – 200 metø“ ir kt. Pristatome projektus, organizuojame ðventes, renginius, sportines varþybas. Miestelio gyventojai ir sveèiai
gali aplankyti gimnazijos muziejø, dailës ir technologijø parodas.
Ylakiø katalikø baþnyèia padeda organizuoti Rugsëjo
1-osios, abiturientø iðleistuviø ðventes, Sausio 13-osios paminëjimà, rajono ateitininkø renginius. Ylakiø evangelikø
baptistø baþnyèia dþiugina kalëdiniø giesmiø koncertais,
kuriuose pagrindiniai dalyviai – mûsø gimnazijos mokiniai.
14

Ylakiø seniûnija remia velykinius krepðinio turnyrus, kuriuose dalyvauja ne tik rajono, seniûnijos komandos, bet
atvyksta krepðininkai ir ið Kretingos, Maþeikiø rajonø. Seniûnija padeda gimnazijai vykdyti vaikø vasaros socializacijos projektus. Ylakiø policijos ir gimnazijos bendro projekto „Uþ saugø eismà“ dëka sutvarkytos pësèiøjø perëjos,
atnaujinti kelio þenklai, mokiniams vesta nemaþa paskaitø
saugaus eismo tema. Ylakiø seneliø globos namuose mokiniai atlieka visuomenei naudingà veiklà, padeda jiems
organizuoti ðventes, koncertuoja.
Ylakiai – muzikantø ir kompozitoriø kraðtas. Ir dabar Ylakiø kraðto þmonës stengiasi iðlaikyti senàsias muzikantø
tradicijas. Su Skuodo meno mokyklos Ylakiø filialo mokytojais ir mokiniais ðventëme áþymiø Ylakiø kraðto þmoniø
jubiliejus (B. Dvariono – 100 m., J.Tallat Kelpðos – 115 m.,
B.Jonuðo – 105 m., J.Ðvedo – 95 m.). Dþiaugiamës muzikos mokyklos filialo kalëdiniais koncertais, dailës parodomis, ieðkome kontaktø su sporto mokyklos, Ylakiø dziudo ir
dviraèiø sporto grupiø treneriais, kurie dirba ir mûsø gimnazijoje, kasmet átraukdami vis daugiau gimnazistø á ðias
sporto ðakas. Suorganizuotos ne vienerios varþybos, susitikimai su Lietuvos moterø dviraèiø rinktinës nare S. Paulikaite ir jos treneriais.
Ádomiø ir turiningø darbø ugdant jaunàjà kartà atliekame
kartu su Ylakiø kultûros centru, kuriam vadovauja labai aktyvi direktorë Virginija Þitkuvienë. Ji yra gimnazijos tarybos
ir tëvø komiteto narë. Su ðia moterimi mûsø gimnazijos mokytojai paraðë ir ágyvendino ne vienà bendrà projektà: „Ant
tavo rankø subræsta jaunystë“, „Ylakiø kraðto knygneðiams
ir kitiems kultûros ir meno veikëjams atminti“, „Seneliø jaunystës keliais“. Kartu minimos jubiliejinës ir valstybinës
ðventës, rengiamos vakaronës. Ylakiø kultûros centras ir
gimnazija prieð porà metø kartu su seniûnija, gavæ naðlës
E.Jonuðienës finansinæ paramà, ákûrë kompozitoriaus B.Jonuðo muziejø. Didþiausias, jau septynerius metus besitæsiantis, mûsø bendras projektas – dailës stovykla, kurioje
kasmet stovyklauja 40–45 mokiniai. Stovykloje kartu su Ylakiø gimnazijos mokiniais dalyvauja vaikai ið Maþeikiø, Vilniaus, Klaipëdos ir kitø Lietuvos vietø. Mokiniø darbø parodos suorganizuotos ne tik Ylakiuose, bet ir Plungëje, Vilniuje. Jø darbai buvo demonstruoti JAV. Stovyklautojø darbai puoðia gimnazijos ir kitø Ylakiø miestelio visuomeniniø
pastatø patalpas. Dailës stovyklà remia ÐMM, KAM, ávairûs
fondai, privatûs asmenys, kraðtieèiai verslininkai. Ðios stovyklos iniciatorius ir vadovas, dirbantis visuomeniniais pa-
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grindais, yra vilnietis Bronius Gruðas – profesionalus dailininkas, kilæs ið Ylakiø. Kartu su B.Gruðu dirba mûsø gimnazijos dailës ir technologijø mokytojai, dailininkë Irena Zacharova ið Vilniaus ir kt. Visuomenës susidomëjimas ðia
stovykla yra didþiulis. Mokiniai laukia vasaros ir noriai lanko dailës stovyklà. Dþiugina tai, kad mûsø gimnazijos mokiniai, gavæ brandos atestatà, renkasi dizaino, dailës, drabuþiø modeliavimo studijas ir sëkmingai mokosi.
Daug metø gimnazija kartu su kultûros centru labai aktyviai ieðko kontaktø su buvusiais mûsø mokiniais, Ylakiø
kraðto þmonëmis. Ðios paieðkos duoda daug graþiø rezultatø. Ypaè laukiami susitikimai su raðytojais E.Malûku, E.Rudþiu, B.Buðma ir kitais. B.Buðma rengë gimnazijoje susitikimus su V.Mainelyte, R.Rimeikiu, A.Butvilu ir kitais aktoriais. Savo knygà „Bûk geras, Jackau, nemirk“ jis pirmiausia pristatë Ylakiø gimnazijoje.
Gimnazija pratæsdama bendravimà su kraðtieèiais aktyviai ásijungë á nacionaliná projektà „Dràsinkime ateitá“. Gimnazistams ðis projektas labai patinka, susitikimai su buvusiais mokiniais yra gausiai lankomi. Á ðio projekto garbës
galerijà esame iðsirinkæ ávairiausiø specialybiø þmoniø –

reþisieriø, mokslininkø, laivavedþiø, gydytojø, vadybininkø, gaisrininkø ir kt.
Glaudþius ryðius palaikome su buvusiu mûsø mokyklos
mokiniu, kûno kultûros akademijos rektoriumi Albertu Skurvydu. Jis su kolegomis skaitë paskaitas mokytojams ir mokiniams, mûsø gimnazijos ir rajono kûno kultûros mokytojams vedë atviras pamokas, treniruoèiø pratybas. Ðá rudená
50 gimnazijos mokiniø ir mokytojø buvo pakviesti á Kûno
kultûros akademijà, kur klausësi paskaitø, stebëjo intensyvias krepðinio ir aerobikos treniruotes, apþiûrëjo mokslines laboratorijas ir auditorijas. Pasiraðyta ilgalaikë Kûno
kultûros akademijos ir Ylakiø gimnazijos bendradarbiavimo sutartis. Ðá pavasará vël laukiame Kûno kultûros akademijos studentø ir dëstytojø Ylakiuose.
Ylakiø mokykla nuo seno garsëja savo tradicijomis, kuria
turtingà miestelio ir mokyklos istorijà. Didþiuojamës ir dþiaugiamës, kad gyvename Ylakiuose ir dirbame mokykloje,
kurios kultûra formuojama jau porà ðimtmeèiø.
Vaclovas STATKUS
Skuodo r. Ylakiø g-jos direktorius

Vadovo vaidmuo formuojant
komandà
Svarbiausi mokyklos vadovo þingsniai – vadybos komankokiems motyvacijos tipams galima priskirti mokytojus: podos formavimas. Jis prasideda nuo teisingo pareigø ir vareikis pasiekti tikslà ir rezultatà; bendradarbiavimo poreidybiniø funkcijø paskirstymo. Stipri ástaigos savivalda taip
kis nukreiptas á þmogiðkuosius santykius; valdþios, autoripat padeda átraukti kuo daugiau bendruomenës nariø á moteto, átakos ir statuso poreikis.
kyklos veiklà. Norint sudaryti normalias sàlygas bendruoKomandø kûrimo principai:
menei veikti, reikia ne tiek materialiniø, kiek socialiniø sànaudø:
Nariai
Nariø gebëjimai
laiko, energijos, organizaciniø subendraminèiai
papildo vienas kità
gebëjimø, lyderio savybiø. Jei
ástaigos veiklos tikslai suvokiami
bendruomenës nariø kaip asmeBENDRIEJI TIKSLAI
Nariø panaðus
Tobulëjimo
niniai, galima pasidþiaugti tokios
IR VERTYBËS
darbo stilius
poreikis
veiklos efektyvumu. Jis tiesiogiai
susijæs su darbuotojo veiklos motyvacijos lygiu.
Asmeninë
Nariai padeda
Kiekvienø mokslø metø praatsakomybë
vienas kitam
dþioje mûsø gimnazijos vadybos
komanda nustato mokytojø motyvacijos lygá. Pasinaudojame specialiu klausimynu:
Komandos formuojamos ne pagal administracijos norà,
1. Man patinka dirbti komandoje.
o patys bendruomenës nariai deleguoja á darbo grupes
2. Liepë administracija.
atstovus, atsiþvelgdami á darbo grupës veiklos pobûdá ir
3. Dirbau dël materialinio suinteresuotumo.
asmeninius darbuotojø sugebëjimus. Pavyzdþiui, mokyto4. Að jauèiausi atsakingas uþ bendrà rezultatà.
jø metodinës grupës paèios iðsirenka savo pirmininkà, ku5. Norëjau gerai atlikti nurodytà darbà.
ris atstovauja jø interesams metodinëje taryboje, klasiø të6. Sëkmës atveju bûtø tikimybë siekti karjeros.
vø komitetai deleguoja atstovus á gimnazijos tëvø parla7. Jauèiausi reikalingas ir naudingas tam darbui atlikti.
mentà, o mokiniø klasiø kolektyvai – á mokiniø tarybà.
8. Að dirbau geranoriðkoje aplinkoje.
9. Dirbau su bendraminèiais ir draugiðkais kolegomis.
Komandinis darbo metodas padeda:
10. Man patiko atlikti ðá darbà, uþbaigæs tikiuosi ágyti dau• Efektyviai planuoti ir realizuoti ástaigos veiklà (kuriagiau patirties.
mas strateginis planas, metinë veiklos programa, ugdymo
11. Mano pastangos buvo ávertintos ir tai man labai svarplanas ir t.t.).
bu.
• Efektyviai reglamentuoti ástaigos veiklà (rengiami do12. Stengiausi padaryti kà nors naudingo savo ástaigoje.
kumentai, padedantys efektyvinti gimnazijos veiklà: gimApibendrinæ atsakymus, nustatæ lygius, darome iðvadà,
nazijos nuostatai, administracijos, mokytojø, mokiniø bu15
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dëjimo tvarka, gimnazijos savivaldos nuostatai, kvalifikacijos tobulinimo tvarka, mokiniø lankomumo kontrolës tvarka, metodinës veiklos organizavimo apraðas, skatinimo ir
drausminimo tvarka, vidaus darbo tvarkos taisyklës, mokiniø pasiekimø ir paþangos vertinimo nuostatai, vertinimo
kriterijai ir t.t.).
• Prisiimti atsakomybæ uþ veiklos rezultatus kiekvienam
bendruomenës nariui, todël kyla jø noras siekti aukðtesniø
rezultatø ir patiems tobulëti.
Komandos veiklos efektyvumui átakos turi ir bendruomenës nariø skatinimo sistema.
Kiekvienas gimnazijos mokytojas, tëvas, mokinys þino,

kad jo ánaðà á gimnazijos gyvenimà ávertins gimnazijos bendruomenë, paskatins administracija.
Komandø darbà efektyvesniu daro ir tai, kad apie savo
veiklà jos sistemingai informuoja gimnazijos bendruomenës narius. Plaèiau pateikti visà informacijà padeda gimnazijos interneto svetainë www.zaliakalnio.nfm.lt. Jos veiklos kokybë taip pat priklauso nuo to, kad jà organizuoja
komanda – mokyklos tinklalapio apipavidalinimo grupë –
mokytojø ir mokiniø atstovai, savo veiklos entuziastai.
Vitalijus JAKOBÈIUKAS
Klaipëdos „Þaliakalnio“ g-jos direktorius

Konferencijos darbà
paávairino gimnazistø
meniniai pasirodymai

Akredituotø gimnazijø vadovai ir pedagogai forume kalbëjo apie savo pasiekimus, nors ir nedidelius, apie tradicijas, kurios matuojamos ðimtmeèiais, apie problemas, kurios bendros visai ðaliai ir negali bûti iðspræstos vienu rankos mostelëjimu. Pavyzdþiui, tëvø nenoras, ar negalëjimas
dalyvauti mokyklos gyvenime, paaugliø nenoras lankyti mokyklà, kvaiðalø vartojimas, patyèios ir smurtas. Ðios problemos kiekviename ðalies regione gali bûti ðiek tiek specifinës, nes priklauso ir nuo aplinkos, ir nuo tradicijø bendruomenëje. Klaipëda, þinoma, ne Marselis, bet vis dël to uostas, kuriame prie kranto ðvartuojasi ne tik svajoniø laivai,
todël ðio kraðto pedagogams tenka specifinë atsakomybë
uþ jaunus þmones ir jø pasirinkimus. Ðtai miesto „Varpo“
vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja Z.Buivydienë forume iðkëlë dar menkai ðalyje akcentuojamà emigravusiø tëvø vaikø padëtá ir tëvø atsakomybës stokà. Ðios
mokyklos pedagogai ásitikinæ, kad bûtent lankomumas le-
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mia mokymosi motyvacijà. Skyræ lankomumo problemai visapusiðkà dëmesá forume jie galëjo pasigirti, kad praleistø
pamokø skaièius gruodá, lyginant su spalio mënesiu, sumaþëjo 72 proc. Be to, ryðkiai sumaþëjo ir XI–XII kl. mokiniø
„nubyrëjimas“. Prieð keletà metø mokyklà dël ávairiø prieþasèiø mesdavo iki 8 mokiniø, pernai tik du.
Mosëdþio gimnazijoje didelis dëmesys skiriamas projektinei veiklai ir tai tapo reikðminga darbo forma ugdant socialines kompetencijas, pilietinæ pozicijà, o mokytojø mobilumo projektai, vykdomi Klaipëdos turizmo mokykloje skirti
ne tik profesijos mokymui, bet ir mokiniø elgesio bei jø kalbos kultûros ugdymui ir kt.
Forumo darbà paávairino profesionalûs folkloriniai mokiniø pasirodymai, Klaipëdos paslaugø ir verslo mokyklos
literatûros klasikos inscenizacijos ir kt. Visa tai – kaip akivaizdus patvirtinimas, kad gimnazijos, ar jø klasës, eina
visapusiðkos asmenybës ugdymo keliu.
Redakcija
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informacinio leidinio „Ðvietimo naujienos“ vyr. redaktorë Zina Rimgailienë, stilistë Ona Banadienë,
parengë: tekstø tvarkytojos Vida Platûkienë ir Algita Taraseviè, maketuotoja Eglë Lesniauskienë.
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