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DIENA PRASIDĖJUSI AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“  

Šia tradicine akcija (žvakučių uždegimas 8 val. 
ryto) pradėjome Lietuvos laisvės gynėjų dienos 
paminėjimą. Tik šiais metais visi tai darėme 
būdami savo namuose. Mokiniai pasakoja, kad 
tai buvo unikali patirtis, prie jos prisidėjo šei-
mos nariai, užsimezgė betarpiški pokalbiai apie 
asmeninius patyrimus. 

Su įvairiomis klasėmis paminėjome šią datą 
skirtingai. IS ir IM kl. mokiniai per pilietiškumo 
pamoką pristatė savo tėvų, senelių prisimini-
mus. Mokiniai pateikė įdomių istorijų, o  
svarbiausia, padarė bendrą išvadą, jog nesvar-
bu, kokio amžiaus buvo Sausio 13-osios įvykių 
liudininkai, bet visi jie patyrė didžiulę baimę, 
kad gali prarasti artimuosius ir Lietuvos laisvę. 

IIY, IIG, IIIA kl. turėjo galimybę dalyvauti 
nuotolinėje atviroje istorijos pamokoje 
„Nenugalėta laisvė“, kuri vyko sausio 13 d. 12 val. Pamoką vedė istorijos mokytojas, ekskursijų vadovas Deimantas Ramanauskas, 
dalyvavo ir istorinių įvykių liudininkai: prof. dr. Jonas Vaičenonis ir istorikas Ovidijus Jurkša. Renginį Facebook platformoje organi-
zavo Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka. Dalyvavusiems mokiniams išties patiko renginys. 

Beje, dalis mokinių dalyvavo ir Šiaulių P. Višinskio bibliotekos parengtame virtualiame uždavinyne „Istorijos seklys: Sausio 13-osios 
reliktai“. Mokiniai galėjo pasitikrinti žinias apie šią išskirtinę Lietuvai dieną, sužinoti naujų faktų, šauniai praleisti laiką. 

Didžiuojuosi mokiniais, jų noru žinoti reikšmingus istorijos įvykius, gebėti juos vertinti pasaulio istorijos kontekste. ●  

Dofiečiai reflektuoja  3 psl. 
 

STEAM Junior Didždvario gimnazijoje 
     5 psl. 

Together we make a difference  
                  15 psl. 

 

VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 



 

AR PRISIMENI, KODĖL ESAME LAISVI? 

 

1991 metų Sausio 13-oji yra ypatinga diena Lietuvos istorijoje – 
sprendėsi mūsų valstybės demokratijos ir nepriklausomybės 
klausimas. Savo valstybės likimui Lietuvos žmonės, be abejo, 
neliko abejingi. Nepasiydami grėsmės gyvybei, jie beginkliai sto-
jo prieš sovietų kariuomenę – tai brandžios pilietinės visuome-
nės požymis. 

Kiekvienais metais, kai minima ši diena, aš, istorijos mokytoja, 
noriu organizuoti  gimnazistams įsimintiną pamoką. Šie-
met  pasinaudojau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reko-
menduotą filmą „Pamoka laisvei“.  Nuotolinėje pamokoje daly-
vavo Jonė Gorytė, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios biblio-
tekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus 
vyresnioji bibliotekininkė. Ji paruošė filmuotą medžiagą apie 
Sausio 13-osios įvykius Šiauliuose ir ir organizavo protmūšį. 

Noriu padėkoti mokiniams už nuoširdų dalyvavimą pamokoje, aktyvų dalyvavimą diskusijoje ir domėjimąsi Lietuvos istorija. 

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

 

Mokinių atsiliepimai apie pamoką 

T. Gricius (IIM kl.) Pamoka buvo labai 
įdomi. Sausio 13-osios įvykiai visada šoki-
ravo. Mane nustebino žmonių vieningu-
mas vardan vieno tikslo – atkurti Lietuvos 
laisvę. Filmas papildė mano turimas žinias. 

J. Žemaitis (IIM kl.) Pamoka labai patiko. 
Buvo įdomu pamatyti video medžiagą ne 
tik apie įvykius iš Vilniaus, bet ir iš Šiaulių. 
Buvo įdomus Kahoot programėle pareng-
tas testas. Pasitikrinau savo žinias. 

K. Vagrys (IIA kl.)  Manau, ši pamoka buvo 
prasminga – pagerbėme žuvusius Sausio 
13-ąją. Nemažai faktų apie sausio įvykius 
jau žinojau, tačiau prisiminti mūsų istoriją 
visada naudinga. Pamoka priminė, jog 
žmonės gali iškovoti laisvę būdami išvien. 

G. Kriaučiūnaitė (IIA kl.) Filmuke pamatė-
me, kas vyko tą dieną Šiauliuose. Gauta 
informacija padėjo praplėsti savo akiratį ir 
suprasti, kad visoje Lietuvoje žmonės bu-
vo vieningi ir troško laisvės. Apie Laisvės 
gynėjų dieną tikrai yra būtina žinoti, nes 
tik šių žmonių dėka šiandien esame laisvi. 

E. Butnoriūtė (IIM kl.) Stebėti pamokos 
metu rodytus vaizdo įrašus iš Sausio              
13-osios archyvų buvo labai jautru ir net 
graudu. Kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Manau, 
jog tokio pobūdžio pamokos yra svarbios, 
nes reikia žinoti informaciją apie valstybei 
ir  mums svarbius įvykius, kuriuose dalyva-
vo net mūsų pačių tėvai. 

G. Žvaginytė (IIA kl.) Šioje pamokoje suži-

nojau, kaip beginkliai lietuviai stojo prieš 
tankus. Didžiavausi jais, jų drąsa, vienin-
gumu. 

G. Ralytė (IIM kl.) Pamoka buvo prasmin-
ga ir įdomi. Supratau, kaip svarbu prisi-
minti Laisvės gynėjų dieną. Sausio 13-ąją 
dieną uždegti žvakutę už žmones, paauko-
jusius savo gyvybę, pagerbti juos tylos 
minute ir padėkoti už didvyriškumą. Ši 
diena yra puikus pavyzdys mums, jau-
niems Lietuvos žmonėms, kaip susivieniję 
žmonės gali pasiekti tiek daug – iškovoti 
Lietuvos nepriklausomybę. 

D. Grigalaitytė (IIM kl.) Sausio 13-ąją, 
gindami svarbiausius valstybės objektus, 
lietuviai įrodė savo beprotišką drąsą, mei-
lę ir pasiaukojimą. Tik tų žmonių vienybė 
ir taikus pasipriešinimas rusų okupantams 
sudarė prielaidas tam, kad šiandien gyve-
name laisvi. 

V. Aleksandravičiūtė (IIM kl.) Man ši pa-
moka buvo labai vertinga, nes nors ir kiek 
kartų girdime tas pačias dainas, matome 

tuos pačius vaizdus, kaskart akyse susi-
kaupia ašaros, nepaisant to, jog šių įvykių 
neteko matyti savo akimis. 

K. Zibulskis (IIM kl.) Laisvės gynėjų diena 
mums, Lietuvos jaunimui, yra  labai svarbi. 
Sausio 13-osios dienos įvykiai lėmė tai, jog 
dabar Lietuva yra nepriklausoma, demok-
ratinė valstybė. Ši diena kiekvieno iš mūsų 
širdyje turi užimti svarbią vietą. Esame 
dėkingi laisvės gynėjams už pilietiškumą. 
Supratau, kad svarbūs valstybės įvykiai 
nulemiami juose dalyvaujančių žmonių 
aktyvumo ir pasiaukojimas. 

B. Dijokaitė (IIM kl.) Ši pamoka buvo tik-
rai naudingas priminimas apie dieną, kuri 
pažymėta juoda dėme Lietuvos istorijoje, 
kuri visam pasauliui parodė tautos vieny-
bę.  

E. Mačiulytė (IIM kl.) Šiandienos pamoka 
buvo tikrai jautri. Žiūrint vaizdo įrašus 
apie Sausio 13-osios įvykius, net šiurpas 
per nugarą nuėjo. Tikrai gerai, kad kiekvie-
nais metais prisimename šiuos įvykius ir 
didžiuojamės savo tautos vieningumu. 

I. Kontrimaitė (IIM kl.) Laisvės gynėjų 
diena mums, Lietuvos jaunimui, yra labai 
svarbi. Ji mūsų širdyse užima svarbią vie-
tą, nes mes suprantame, kad dabartinę 
Lietuvos laisvę ir demokratiją mums iško-
vojo Sausio 13-osios dalyviai. ●                     

  



 

Paskutinę sausio savaitę DofE programos dalyviai bei vadovai sky-
rė ypatingą dėmesį veiklos įsivertinimui-refleksijai. Aptariant veik-
las bronzos ženklelio siekiančiųjų grupėje peržiūrėtos jau baigtos 
veiklos, pasidžiaugta, jog kai kurie mokiniai pasiekė savo užsibrėž-
tus tikslus. Pavyzdžiui, Ugnė (veiklos vadovė – muzikos mokytoja 
Ksavera Mankuvienė) pasiekė užsibrėžtą tikslą tobulindama savo 
įgūdžius. Mergina išmoko groti pasirinktą dainą gitara. Žinoma, 
tam, kad galėtų džiaugtis rezultatu, mergina dirbo ne 13 val., kaip 
reikalavo programa, o daug daugiau. Anot Mato,  kai darbas malo-
nus širdžiai, tai net nereikia daug pastangų. Džiugu, jog vaikinas 
nesiruošia sustoti – bėgimas jam teikia didžiulį džiaugsmą.  Aureli-
ja džiaugiasi laisvu metu galinti siuvinėti, Gustė padėti besimokan-
tiems. Taigi programa mokiniams sudarė sąlygas tobulinti įgū-
džius, rasti sau įdomią veiklą. 

Sidabro ženklelio siekiančiųjų grupėje nuotaikos santūresnės, 
kiekvienas juda savo ritmu užsibrėžto tikslo link. Džiugina, jog ju-
dėjimas tolygus ir, nors mokiniai susiduria su karantino iššūkiais, 
tačiau rankų nenuleidžia. Užsiėmimų metu svarbu išgirsti bei pa-
matyti kiekvieno džiaugsmus ir rūpesčius, tinkamai ir laiku moty-
vuoti, palaikyti, padėti. Pasak mokinių, vadovų palaikymas, kassa-
vaitinis bendravimas juos motyvuoja siekti užsibrėžtą tikslą, pade-
da nesustoti. 

DofE programos tikslas – padėti jaunuoliui tapti geresniu žmogu-
mi. Siekdami savo tikslų, mokiniai rungtyniauja ne su kitais, o pa-
tys su savimi. Programa tikrai veikia ir padeda atrasti veiklas, at-
rasti save, nes, kaip dažnas mokinys  sako, „kol neparašei, kad 
darysi šį darbą, pats neprisiruoši, o kai pradedi daryti, nebegali 
sustoti“. ● 

 

DOFIEČIAI REFLEKTUOJA 

INGA STONIENĖ, PROGRAMOS VADOVĖ  

Sausio 29–30 dienomis Indijos CHIREC Tarptautinio Bakalaureato programos mokykla jau trečią kartą organizavo tarptautinę CAS 
projektų konferenciją. Šiaulių Didždvario gimnazija buvo vienintelė iš Lietuvos, kuri pristatė savo CAS projektą „VB cup krepšinio 
turnyras“. Projekto autorius – TB2 klasės mokinys Airidas Radžvilas. Konferencijoje iš viso dalyvavo 76 pasaulio šalių atstovai, ku-
rie pristatė savo CAS projektus. ●       

DIDŽDVARIEČIAI SAVO PATIRTĮ PRISTATĖ TARPTAUTINĖJE  
KONFERENCIJOJE 

PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS  



STEAM programa „Chemijos eksperimentai gamtinės aplinkos 
pažinimui“ buvo skirta mokiniams, kurie domisi ir nori sieti savo 
gyvenimą su tiksliaisiais mokslais. Praktiniuose užsiėmimuose, 
kurie vyko ŠU laboratorijose, dalyvavo dešimt Didždvario gim-
nazijos II–III kl. mokinių. Mums buvo suteiktos galimybės ir re-
sursai atlikti penkis eksperimentus (dirbant porose). Kiekvie-
nam darbui gavome pateiktą aprašą, kuriame buvo nurodyta 
problema, kurią mums reikėjo ištirti/išspręsti/pagrįsti, ar duota 
sąlyga teisinga. Mus konsultavo universiteto lektorė dr. Ilona 
Kerienė. 

Pateikti darbai buvo susiję su fermentų savybių tyrimu, organi-
nių junginių distiliavimu, chlorofilo tyrimu, ekologinėmis pro-
blemomis ir jų sprendimo būdais, dirvožemio pH tyrimu. 

Noriu plačiau papasakoti apie keletą darbų, kuriuos atlikome 
universitete. 

Fermentų savybių tyrimas. Šis darbas buvo pats pirmas, kurį 
dariau poroje su draugu. Pakankamai lengvas darbas, nes reikė-
jo tik prisiminti devintos klasės žinias ir ištirti fermentų pH, tem-
peratūrą, kurioje geriausiai jie veikia, ir spalvos pokyčius dėl 
Tromerio reakcijos. Pagal duotas sąlygas dirbome su termosta-
tu, elektrine plytele, elektrinėmis pipetėmis. Kad įvykdytumė-
me užduotį, reikėjo padaryti tirpalus, su kuriais tyrėme seilių 
fermentą (amilazė), dirbti su duotomis priemonėmis, atsakyti į 

pateiktus klausimus ir po kiekvieno tyrimo padaryti išvadas. 
Darbas įdomus, naudingas ir lengvai suprantamas. 

Organinių junginių distiliavimas. Darbas buvo susietas su ace-
tono distiliavimu. Eksperimentas buvo skirtas išmokti, kaip rei-
kia teisingai distiliuoti medžiagas ir kaip veikia distiliavimo įran-
ga, kurią patys turėjome surinkti. Dirbome su elektrine plytele, 
distiliavimo įranga ir reagentais. Darbas ir pateikti klausimai 
nebuvo sunkūs, bet pats distiliavimo procesas užtruko ilgokai, 
nes su poros draugu norėjome pasiekti kuo didesnį distiliato 
rezultatą. Gavome 95% distiliato koncentraciją, o tai tikrai geras 
rezultatas. Darbas naudingas, bet užimantis daug laiko. 

Dažiklių užterštų nuotekų valymas aktyvintomis anglimis. Eks-
perimentas buvo susijęs su ekologinių problemų tyrinėjimu, 
sprendimų paieška. Reikėjo daryti įvairius skaičiavimus, daryti 
tirpalus, vykdyti matavimus. Kad atliktume šią užduotį, dirbome 
su NOVA multilaboratorija, filtrais, kuriuos patys pasidarėme, 
reagentais ir t.t. Sunkiausia  buvo tiksliai supilti reikiamus kie-
kius į kiuvetes, nes dėl paklaidos galima gauti klaidingus rezulta-
tus. Eksperimentas tikrai buvo naudingas, nes sužinojau, kaip 
dirbti su multilaboratorija, kaip aktyvinta anglimi reikia valyti 
nuotekas, išmokau naujų sąvokų, ekologinių problemų sprendi-
mo būdų. ●       

VLADAS KAIRYS, IIG KLASĖS MOKINYS  

STEAM PROGRAMA „CHEMIJOS EKSPERIMENTAI GAMTINĖS                
APLINKOS PAŽINIMUI“ 

 

SAUSIO 5 D. GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA DISKUTAVO, KAS  
DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE YRA MOKINIO PAŽANGA 

 



 

STEAM JUNIOR DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE 

Programos tikslas – organizuojant STEAM veiklas, ugdyti mokinių gebėji-
mus kūrybiškai taikyti turimas žinias praktikoje, skatinti jų domėjimąsi 
gamtos ir tiksliaisiais mokslais, sudaryti mokiniams sąlygas patirti sėkmę 
tyrinėjant ir pažįstant juos supančią aplinką. 

Programos dalyviai nuveikė išties nemažai: 

• susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdus, savarankiškai gebė-
jo išskirstyti duotą mišinį; 

• susipažino su spalvinėmis baltymų atpažinimo reakcijomis; 

• gebėjo ištirti maisto produktų baltymus; 

• įgijo žinių apie nukleorūgštis; 

• gebėjo išskirti, atpažinti, apibūdinti DNR; 

• įgijo žinių apie ląstelės biologiją; 

• gebėjo paruošti mikropreparatus; 

• įgijo žinių apie klasikinę biotechnologiją; 

• pasigamino dirbtinių ikrų ir sužinojo apie eksperimento pritaikomu-
mą buityje, pramonėje; 

• savarankiškai gebėjo dirbti su šviesiniu mikroskopu; 

• įgijo žinių ir įgūdžių apie valiklius ir jų galimybes pritaikyti buityje; 

• įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžinerinius subtilu-
mus konstruojant mechanines konstrukcijas; 

• susipažino ir išbandė elektrinių grandinių jungimo kompiuterinę 
programą, sugebėjo savarankiškai sujungti elektrinę grandinę, išban-
dė jos veikimą; 

• gebėjo paaiškinti 3D vaizdo filmų montavimo subtilybes. 

Nors STEAM programa gimnazijoje apima tris gamtamokslinio ugdymo 
dalykus: chemiją, biologiją ir fiziką, bet mokiniai turėjo galimybę susipa-
žinti ir su biotechnologijomis. Tai viena iš moderniausių ir sparčiausiai 
augančių mokslo sričių. Programos dalyviai, susidomėję šia mokslo kryp-
timi, turės galimybę rinktis ir mokslus tęsti gimnazijos gamtos mokslų 
klasėje, kurioje šis dalykas yra dėstomas. ●       

KRISTINA MURAŠKIENĖ, BIOLOGIJOS MOKYTOJA  



Sausio 26 d. susitikime „Nuotolinis mokymas: pagalba abitu-
rientui“ dalyvavo IV klasių seniūnai, direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui (R. Pupinytė, A. Saldauskienė, D. Trijonienė), socialinė 
pedagogė D. Naraveckienė ir kuratorė J. Dembinskienė.  

Diskutuota dviem klausimais:  

• kaip mokytojams ir mokiniams sekasi vykdyti nuotolinio mo-
kymo tvarkos apraše fiksuotus susitarimus; 

• ar ruošiantis egzaminams teikiama pagalba yra pakankama. 

Pasidžiaugėme, kad visų klasių atstovai tvirtino, jog viskas yra 
gerai: dauguma mokytojų veda visas pamokas sinchroniškai (nors 
susitarta, kad sinchroniškai turėtų vesti 80 proc. pamokų), kai 
skiria užduotis savarankiškam darbui, mokinys visada turi galimy-
bę susisiekti su mokytoju ir pasikonsultuoti. Į klausimą, kaip gali-
ma padėti pasiruošti egzaminams, abiturientai lyg susitarę atsa-
kė, kad labai nori savo jėgas išbandyti bandomuosiuose egzami-
nuose. Pavaduotojos pažadėjo, kad artimiausiu metu bus pas-
kelbtas bandomųjų egzaminų tvarkaraštis. 

Dėkojame abiturientų mokytojams už atsakingą darbą ir teikiamą 
pagalbą mokiniams! ● 

NUOTOLINIS MOKYMAS: PAGALBA ABITURIENTUI 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

Trijų karalių dienos proga mūsų gimnazijos vadovai gavo kvieti-
mą dalyvauti VDU Švietimo akademijos organizuotame virtualia-
jame renginyje „Mokykla – šiandien ir rytoj. Kas mūsų laukia 
2021 metais?“. VDU (Vytauto Didžiojo universitetas) – vienas iš 
Didždvario gimnazijos socialinių partnerių. Tad buvo malonu 
susipažinti su atsinaujinusia VDU Švietimo akademijos koman-
da, kuri pristatė aktualius pranešimus: „(Ne)išmoktos pamokos 
karantino metu” (prof. dr. L. Kaminskienė), „Bendradarbiavimas 
ir partnerystė tarp universiteto ir mokyklų. VDU Švietimo akade-
mijos patirtis” (doc. dr. I. Tandzegolskienė), „Profesinės studi-
jos ,,Pedagogika” – sėkmės istorijos šiuolaikinėje mokyklo-
je” (doc. dr. O. Norkutė). 

Buvo naudinga susipažinti ne tik su VDU Švietimo akademijos 
studijų programomis suaugusiems, bet ir VDU Moksleivių aka-
demija, į kurią netrukus bus pakviesti moksleiviai, norintys pla-
čiau susipažinti su VDU ir mokytojo profesija. 

Renginį vainikavo Lietuvos mokyklų vadovų ir VDU Švietimo 
akademijos atstovų diskusija apie tai, kaip tęsti glaudų bendra-
darbiavimą tarp universiteto ir mokyklos. ● 

„MOKYKLA – ŠIANDIEN IR RYTOJ“ 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 



Renginio pradžioje pristatėme savo komandą, mokyklą, susipa-
žinome su visų dalyvaujančių šalių reikšmingomis iniciatyvos 
„Industry 4.0 / Pramonė 4.0“ pramonės šakomis; vyko diskusija, 
ką mes veikėme per tuos metus, kaip ruošėme savo temos pro-
jektus. Kiekvienos šalies atstovai pristatė metų tiriamąjį darbą.  
Su visais darbais galima susipažinti projekto tinklalapy-
je    http://mesi4.eu/, kurį administruoja mūsų gimnazijos pro-
jekto dalyvių komanda. 

Antrą renginio dieną didždvarietis Aistis Dijokas visus dalyvius 
mokė, kaip reikia naudotis Quizizz programėle: kaip kurti vikto-
rinas, klausimų ir atsakymų formas. Mokiniai, kad atliktų užduo-
tis, buvo suskirstyti į tarptautines komandas. Viena iš užduočių 
– sukurti bendrą komandos koliažą, juk labai svarbu, kad ko-
mandos nariai geriau pažintų vieni kitus. Mokinių komandos, 
pasinaudodamos Quizizz priemone, sukūrė klausimyną pagal 
vieną iš Pramonė 4.0 tematiką: chemijos pramonė 4.0, vandens 
valymas, vėjo jėgainių, saulės gaminama elektra ir atsinaujinan-
tys ištekliai. 

Paskutinę dieną mokytojai, mokiniai dalyvavo kiekvienos tarp-
tautinės komandos sukurtoje Quizizz viktorinoje, kuri visiems 
paliko įspūdį: galėjome pasijuokti, kai ko išmokti, sužinoti naujų 
faktų pramonė 4.0 tematika. Pasidžiaugėme laimėtojais, kurie 
teisingiausiai ir greičiausiai atliko viktorinos klausimus. Be to, 
buvo pasveikinti ir apdovanoti diplomais nuotraukų konkur-
so „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ laimėtojai. 
Partnerių iš Čekijos Gymnazium Teplice organizuotas konkursas 
įvyko visose keturiose projekto mokyklose. Kiekviena mokykla 
atrinko geriausias penkias nuotraukas ir pateikė tarptautiniam 
balsavimui, kuris vyko 2020 m. vasario 22–27 d. Iš viso balsavi-
me dalyvavo 1159 žmonės. Dėkojame gimnazijos mokiniams: 
Justinai Širiakovaitei, Viltautei Tamašuitytei, Evai Buitvidaitei, 
Eldarui Čikalovui, Žygimantui Jasinskui,  už konkursui pateiktas 
nuotraukas, o Justinos Širiakovaitės nuotrauka „Do You Know 
How it Works?“ buvo pripažinta geriausia nuotrauka iš Lietuvos. 

Projektas buvo įdomus ir prasmingas. Pirmiausia, tuo, kad teko 
bendrauti, bendradarbiauti ir vykdyti komandines veiklas su 
mokiniais iš kitų šalių nuotoliniu būdu. Antra, sužinojome, kaip 
veikti MS Teams platformos kanaluose, kaip naudotis aplankų 

struktūra, dalintis failais ir pan. Partneriams iš Vokietijos ir Is-
panijos ši virtuali mokymosi platforma buvo nauja, o mes ir mo-
kiniai iš Čekijos jau naudojo MS Teams savo pamokose. 

Gaila, kad turėjome per mažai laiko pasidalinti prisiminimais iš 
mobilumų/vizitų, kuriuose lankėmės. Vadinasi, bus galima suor-
ganizuoti daugiau virtualių susitikimų ir vis dar neprarandame 
vilties susitikti su projekto partneriais mūsų gimnazijoje, juk 
2020 m. balandžio mėn. suplanuotas projekto partnerių susitiki-
mas Šiauliuose dėl pandemijos neįvyko. 

Visiems 68 projekto dalyviams už dalyvavimą nuotoliniame mo-
bilume ir atliktas projekto veiklas buvo įteikti gimnazijos direk-
toriaus pasirašyti sertifikatai. ●   

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „MODERN EDUCATION IN  
SCIENCE FOR INDUSTRY 4.0 (MESI 4.0)“ VYKSTA IR COVID-19                    
PANDEMIJOS METU 

 

ELDARAS ČIKALOVAS, IV KL. MOKINYS,  
DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA, PROJEKTO KOORDINATORĖ GIMNAZIJOJE  

Gruodžio 9–11 d. vyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Modern 
Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) partnerių virtualus mobilumas 
MS Teams platformoje, kurią administravo partneriai iš Čekijos. Džiugu buvo vėl sutikti pažįstamus veidus, susirasti naujų 
draugų, deja, nuotoliniu būdu. Tarptautinė mokytojų komanda buvo paruošusi veiklų programą, į kurią įsitraukė visi projekto 
partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real 
(Ispanija). 



Gruodžio 22 d. lietuvių k., matematikos, istorijos, geografijos ir IT 
mokytojai dalyvavo projekto „Eduka klasė“ seminare „Mišraus 
mokymo(si) modelio taikymas ugdymo(si) procese“, kurį vedė 
Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas“ koordinatorė, lektorė, 
išorės vertintoja. 

Mokytojai, dirbdami grupėse, diskutavo apie Eduka panaudojimo 
galimybes, pristatė savo darbo sėkmes (mokytojai pasidžiaugė 
vadovėlių pasiūla, užduočių banku – juk visa tai padeda moki-
niams ruošiantis konkursams, egzaminams),  išsakė problemas 
(sudėtinga patiems kurti užduotis, vis dar yra mokinių, neprisijun-
gusių prie šios mokymosi aplinkos). 

Lektorė Olivija priminė Geros mokyklos koncepciją, kuri leidžia 
mokyklai pačiai atkoduoti, kur slypi jos sėkmių ar nesėkmių prie-
žastys, ji akcentavo, kad ši koncepcija – tai kelrodis, kuriuo priva-
lo vadovautis kiekviena mokykla. Lektorė kvietė diskutuoti, kodėl 

Lietuvos mokinių rezultatai vis negerėja (pristatė PISA rezultatus). 
Jos manymu, vienas svarbiausių dalykų, ką turi suprasti  mokyto-
jas, – pripažinti, kad kiekvienas mokinys yra individualus, besimo-
kantis savo tempu, savo būdu. Be to, lektorė akcentavo, kad šiuo-
laikiniam vaikui būtina sudaryti sąlygas  mokytis įvairiais būdais, 
naudotis tiek spausdintiniais, tiek skaitmeniniais šaltiniais. 

Seminaro dalyviai su lektore O. Saraniene dar susitiks po Naujųjų 
metų antroje seminaro dalyje ir pristatys gautus namų darbus.● 

MOKYTOJAI TOBULINA ŽINIAS PROJEKTE „EDUKA KLASĖ“ 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 



 

KNYGOS VIRŠELIO DIZAINAS 

Liaudies išmintis sako, kad žmogų sutinkame pagal rūbą, o išlydime pagal protą. Nesumeluota tiesa – mums labai aktuali išvaizda, 
bet tik tol, kol nepažįstame žmogaus. Pasikalbėjus su sutiktuoju mus sužavi (arba ne) jo gebėjimas išklausyti, humoro jausmas, žinoji-
mas, kad gali pasitikėti ir t. t. Taigi, skenuojame viską ir visus, net knygas. Ne paslaptis, kad dažnai knygos viršelio dizainas, o ne me-
namas turinys, kurio paslaptys atsivers vėliau, skaitant ar perskaičius kūrinį, lemia vienokį ar kitokį mūsų pasirinkimą. Vadinasi, kny-
gos viršelio dizaino kūrėjo darbas yra labai rimtas ir atsakingas užsiėmimas. Tai, manau, patvirtins ir pirmokai, gavę užduotį – sukurti 
(perkurti) skaitytos knygos „veidą“. 

Rezultatų nekomentuosiu – malonumą vertinti paliksiu jums. ●       

JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA  

 



Prieš Žiemos atostogas I klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje akcijoje „Kalbėk taisyklingai!“ Lietuvių kalbos mokytojos: Vida Balčiū-
nienė, Lina Michailovienė, Živilė Muzikevičiūtė ir Jolanta  Valančienė, atrinko įdomiausius darbus. 

Ačiū mokiniams už jų kūrybiškumą! ●  

AKCIJA „KALBĖK TAISYKLINGAI!“ 

 



Per paskutinę matematikos pamoką 2020 metais IA ir IIM klasių mokiniai, dirbdami grupėse, kūrė matematinius sveikinimus. ●  

MATEMATINIAI SVEIKINIMAI 

 

RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  



KALĖDINĖ POPIETĖ „STEBUKLINGŲ MINČIŲ ŠVENTĖ“ 

Gruodžio 22 d. vyko kalėdinė pedagogų popietė „Stebuklingų minčių šventė“. ●  



Eimantas Norušaitis, III kl. mokinys, laimėjo I vietą; 
 

Medas Radišauskas, III kl. mokinys, – II vietą; 
 

Neilas Beniušis, II kl. mokinys, Nomeda Bijeikytė,                               
III kl. mokinė, ir Titas Burneckas, IV kl. mokinys, – III vietą. 

 

Dėkojame mokinius ruošusioms istorijos mokytojoms. ● 

II–IV KL. ISTORIJOS (MOKYKLOS  
ETAPO) OLIMPIADA 

 

II klasių grupėje 
 

Neilas Beniušis ir Paulius Guzas laimėjo I vietą (mokytojai Rima 
Valčiukienė, Saulius Pelanskis). 

 

III klasių grupėje 
Marija Muningytė laimėjo I vietą (mokytojas Saulius Pelanskis). 

 

IV klasių grupėje 
Aironas Koliasnikovas laimėjo II vietą (mokytojas Saulius Pelanskis); 

Arnoldas Bubelis – III vietą (mokytojas Saulius Pelanskis). ● 

FIZIKOS (MIESTO ETAPO) OLIMPIADA 

I–II klasių grupėje 

Neilas Beniušis laimėjo III vietą (mokytoja Janina Dombrovskienė). 

III–IV klasių grupėje 

Nomeda Bijeikytė laimėjo II vietą (mokytoja Lina Michailovienė); 

Austėja Lesnickaitė –  III vietą (mokytoja Asta Gagilienė). ● 

 Deimantė Volbekaitė ir Denis Koliasnikovas, IM kl. mokiniai,    
laimėjo I vietą; 

Greta Kalvonytė, III kl. mokinė, – II vietą. 

Mokytoja Natalia Ploshenko  
 

Anastasija Adeikytė, IIY kl. mokinę, – III vietą. 

Mokytoja Jurgita Briedytė  ● 

RUSŲ KALBOS (MOKYKLOS  
ETAPO) OLIMPIADA  

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 
(MIESTO ETAPO) OLIMPIADA  

 

III klasių grupėje 
 

Marija Muningytė laimėjo  II vietą, 
 

Gabrielė Mataitė – III vietą. 
  

Mokytoja Irena Šukienė ● 

MATEMATIKOS (MIESTO ETAPO)                
OLIMPIADA  

SAUSIO 15 D. VYKO NET DU LIETUVIŲ KALBOS RENGINIAI 

 
I–II KL. MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR                                 

LITERATŪROS (MOKYKLOS  
ETAPO) OLIMPIADA  

 
Ugnė Takuševičiūtė, IM kl. mokinė, laimėjo I vietą. 

Mokytoja Jolanta Valančienė 
 

Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys, – I vietą. 
Mokytoja Janina Dombrovskienė ● 

I–IV KL. MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO (MOKYKLOS  
ETAPO) KONKURSAS 

 

Unė Baranauskaitė, TB2 kl. mokinė (mokytoja  Janina Dombrovskienė),   
Laimėjo  I vietą, 

 

Gabija Kavaliauskaitė, IP kl. mokinė (mokytoja Vida Balčiūnienė), ir  
Gerda Drungytė,  IIY kl. mokinė (mokytoja Jolanta Valančienė),  – II vietą,  

 
 

Simona Mickutė, IIS kl. mokinė ( mokytoja Vida Balčiūnienė), ir  
Greta Jokimčiūtė, IM kl. mokinė (mokytoja Jolanta Valančienė), – III vietą. ● 

 Neda Miltinytė, TB1 kl. mokinė, laimėjo I vietą. 
 

Mokytoja Tatjana Sviatkina ● 

ANGLŲ KALBOS (MIESTO ETAPO) 
OLIMPIADA 

Aleksandras Kostarevas, TB2 kl. mokinys, laimėjo I vietą.  
 

Mokytoja Daiva Bukelytė ● 

INFORMATIKOS (MOKYKLOS  
ETAPO) OLIMPIADA 

 

Unė Baranauskaitė, TB2 kl. mokinė, laimėjo II vietą. 
Mokytoja Janina Dombrovskienė ● 

MENINIO SKAITYMO (MIESTO ETAPO)
KONKURSAS 



I would like to begin with why we should apply for ESC projects. 
Well, for me it is a great opportunity to meet new people, get to 
know with new cultures. As long as you are never alone, in your 
organization there always will be a group of volunteers from diffe-
rent countries. During this period, volunteers are becoming more 
independent individuals, we learn how to control our budget for 
living, we learn how to be more compationate, forgiving, tolerant, 
increasing creativity and motivation for new life challenges. This is 
a time when we will learn how to cope with new culture and new 
traditions. 
 

If you are already interested to participate, here are some tips 
how you can do it. 

 

First, you need to register on the portal (https://europa.eu/youth/
go-abroad/volunteering/opportunities_en). Be careful while up-
loading your CV, because it’s very important and don’t forget to 
fill out all charts given. 

When you find suitable projects for you and feel passionate about 
them, you need to start applying process. You will need motiva-
tion letters for each of them and send CV of course. But I would 
like to give some small tip from my point of view, as long as there 
are different types of projects, you can start from short term pro-
ject, so you would be able to apply again for long term projects, if 
you decide in your future life and your volunteering career will be 
extended. The advantage of these program is that there is no lan-
guage barrier, you need to be able to communicate and express 
yourself. But read carefully description of the project, well for me 
knowledge of English was important as long as I am doing my vo-
lunteering work at school, and I am also very lucky because in our 
Gimnazium there is a high level of English knowledge among stu-
dents. After applying you need to find a sending organization, a 
local from your country. They will help you to prepare all kinds of 

documents you need. 

I would like to say some words about the projects itself. It is a ti-
me all about yourself and your creativity. You are fully provided 
with the services from the beginning all transportation fees ending 
with your accommodation, communal, food money and pocket 
money. You are ensured as well, so you will feel safe and secured. 

During volunteering you are never alone. You have a huge support 
system built around you. All volunteers have coordinator, mentor 
and tutor. They are people who will always be there for you. At 
your work place you will have mentor and tutor, you will commu-
nicate every day and they will help you to integrate easily in new 
culture. If you are participant of short term project, you will have 
training, provided from you sending organization, before going to 
another country about what kind of differences you may face and 
give you advices how you can cope easily with new culture. If you 
are participating in long term project, you as a volunteer will have 
arrival and mid-term training from the national organization. 
Where all kinds of activities are planned and provided for you. 

The last part of your activity is evaluation of your work. It is a con-
clusion of your volunteering service. You are given a chance to 
have very valuable document Youth Path, which describes all kind 
of activities you have implemented in your project, all the compe-
tences you have improved or gained. This Document is official 
form which will be helpful in your future life, while applying for 
exchange programs, or even in hiring. You are creating a web of 
communication as well and don’t lose them, because they are a 
big part of your memory and experience. 

Volunteering itself is a perfect way of staying motivated. When 
you are focused more on giving rather than getting, your motiva-
tion grows. Together we make a difference in this world. Our atti-
tudes, believes and ideas creating stronger community together 
are priceless. Some people only focus on what they can get out of 
life and relationships. If we come from the position of serving and 
helping and being more consciously awake to world around us, 
our mindset can shift from merely receiving to giving. It’s true that 
“You make a living by what you get. You make a life what you gi-
ve.”-Winston Churchhill. 

These times are challenging for all of us but still we should try to 
make best out of it.  

I would like to welcome all of you in our big family of volunteers. ● 

TOGETHER WE MAKE A DIFFERENCE IN THIS WORLD 

ANA NEMSADZE,  
EUROPEAN SOLIDARYTY CORPS VOLUNTEER 

I AM ANA, VOLUNTEER FROM SAQARTVELO. IN THIS SMALL ARTICLE I WILL SHARE MY VIEWS ABOUT WHY WE 
SHOULD APPLY FOR THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS VOLUNTEERING PROGRAMS, WHAT IS GENERALLY                   
VOLUNTEERING AND WHAT EXPERIENCE I HAVE SO FAR. 



Staying motivated is big task for 
everybody especially in today’s 
reality. Let’s first define the mo-
tivation. It is what pushes to 
achieve our goals, feel more 
fulfilled and improve our overall 
quality of life. Motivation is one 
of the three areas of the perso-
nal skills that are integral to the 
concept of emotional intelligen-
ce.  

For being self-motivated, it’s 
very important to have personal 
drive to achieve, commitment 
to goals, to be initiative, to look 
to things in optimistic way and 
stay in reality. Keep these ele-
ments in your everyday mind 
and things might change in a 
better direction. You must 
always have something on your “lifetime-plate”. As once Miche-
langelo said – “The greater danger for most of us isn’t that our 
aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach 
it.”  

Let’s pause here and realize meaning of these words. How big we 
will think for our future it will always help us to stay motivated to 
reach them. But we can’t forget the difference of two main acti-
vities: goal setting and having dreams for future life. Let’s set a 
goal which can be achieved and cherish the moment of accomp-
lishment. By doing less and focusing on the things we love, will 
help us to increase our motivation. It is the way of simplifying the 
complexity, but having big dreams for future is the way which 
will help you to have always something on your “Lifetime-plate” 
to achieve.   

I believe that world has turned its back on us because we 
stopped cherishing what we have, what we have achieved. We 
are more focused on getting rather than giving. From my point of 
view, one of the positive things our volunteering program has as 
a pattern, is to implement in our selves feeling of giving, helping, 
which will automatically transform our brains into more creative 
ways how to spread more and more abundance in community. If 
you really focus on giving it will be more satisfying and can beco-
me a true purpose for a life. 

For any type of achievements, we have to stay committed. How  

 

 

 

 

funny it can sound, smallest shifts create the biggest results. For 
example, creating more positive attitude, starting new positive 

 habits can boost our motivation. When we are doing it constant-
ly, our brain wires new pathways that help us create incremental 
improvements.  

My wish for every human being is to have more positive attitude 
and a happy life. ● 

 

“IF YOU WANT TO LIVE A HAPPY LIFE, TIE IT TO A GOAL,  
NOT TO PEOPLE OR THINGS”– ALBERT EINSTEIN 

ANA NEMSADZE,  
EUROPEAN SOLIDARYTY CORPS VOLUNTEER 

 

DAYS OF XXI CENTURY ARE ITSELF CHALLENGING AND WE MUST HELP OURSELVES TO SURVIVE. WE ALWAYS HAVE 
TO REMEMBER TO STAY POSITIVE AND SELF-MOTIVATED.  

 



 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
Faksas (8-41) 431424  

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Vasario 18 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyks IX-oji Tėvo Jurgio Ambrozijaus 
(Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinė mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir 
mokinių konferencija „Žmogaus ekologija“. 

2021 m. bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio 
dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pran-
ciškono J. A. Pabrėžos 250 metų gimimo metinės. Šis mokslininkas paliko ryškų 
pėdsaką Lietuvos moksle – išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir 
pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto 
sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išlei-
do dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių, parašė medicinos veikalų. Taigi reikš-
mingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselė-
jimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms. ● 

KONFERENCIJA „ŽMOGAUS EKOLOGIJA“ 

 

Sausio 16 d. Neilas Beniušis, IIP kl. 
mokinys, dalyvavo LRT visuomeni-
niame TV projekte „Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai“ (mokinį ruošė 
geografijos mokytoja Sniegina            

Raubaitė). 

Didžiuojamės Neilu, kuris                     
pademonstravo puikias savo žinias 
ir išėjo į finalą. Iki pergalės pritrūko 

labai nedaug! ● 

TV PROJEKTAS  
„LIETUVOS  

TŪKSTANTMEČIO 
VAIKAI“ 

VDU organizuotame šalies konkurse 
„IFtorina‘21“ dalyvavo mūsų abiturientės:  
Greta Balčiūnaitė ir Viltė Morkevičiūtė,  

ir užėmė II vietą.  
 

Renginyje dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš 
įvairių Lietuvos miestų.  

 

Konkurso metu reikėjo atlikti skirtingų sričių 
užduotis:  

programavimo, matematikos ir  
multimedijos.  ● 


