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 derinys                  14 psl. 

Lapkričio 18 d. įvyko kasme�nė mokinių savivaldos 
konferencija „Kompetencijų ugdymas per emocinį 
intelektą“, kurioje dalyvavo 60 I–IV kl. mokinių. 
Konferencija skirta s�prin� mokinių socialinį, 
emocinį ugdymą ir savipagalbą. 

Joje dalyvavusi PPT tarnybos psichologė Inga Mas-
lauskienė mokiniams skaitė pranešimą „Mano 
gyvenimo sėkmė – pažin� savo emocijas“, socialinė 
pedagogė Greta Šiaučiulytė-Savickė kalbėjo tema 
„Kas dedasi mano galvoje“, tyrimą „Kaip šiandien 
jaučiasi mokiniai?“ pristatė gimnazijos mokinių 
savivaldos prezidentė Liepa Henrieta Rubikaitė. 

Po išklausytų pranešimų 5 mokinių grupės rinkosi 
kur� SEU modelį. Grupių darbą moderavo mokinių savivaldos seimo nariai.  Simona Mickutė, III kl. mokinė, organizavo 
darbo grupių rezultatų pristatymą, refleksiją. Nustebino labai produktyvūs grupių darbo rezultatai, �ksliniai pasiūlymai, 
mokinių pasisakymai. Nuspręsta, kad klasės seniūnai sukurtus modelius pristatys klasės draugams per valandėles, patys 
planuos ir organizuos veiklas, susi�kimus, pokalbius. Labai dėkoju šauniai mokinių savivaldai už puikų bendradarbiavimą, 
atsakingą darbą, rėmėjų paiešką, konferencijos organizavimą. 

S�prinkime save ir kitus! 

 

DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

Nukelta į 2 psl. 
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Keletas pranešėjų patarimų mokiniams, o gal �ks  ir suaugusiems: 

1. Parašykite laišką savo emocijai. Kreipkitės į savo emociją (pavyzdžiui, „Mielas nerime, ...“ ). Patarkite jai, kaip judė� į 
priekį (pavyzdžiui, „Žinai ką? Man atrodo, kad šį savaitgalį tau reikėtų išei� pasivaikščio� prie ežero.“). 
2. Įvardinkite savo emociją garsiai. Pasakykite sau: „Aš nerimauju“. Įvardinus garsiai tai, kas vyksta mūsų mintyse, 
smegenys išgirsta informaciją ir ją priima ramiau. 
3. Rašykite �k ranka! Rašymas ranka sulė�na minčių eigą, o tai padeda atras� ryšį su savo min�mis ir jausmais. 
Klaviatūra mes tekstą renkame per greitai – pirštai tempu neatsilieka nuo proto. 
Užduokite sau klausimą „Kas negerai?“ ir pabandykite bū� „čia ir dabar“. Paklauskite savęs, kas dabar jūsų gyvenime yra 
negerai. Ne kas buvo vakar, ne kas bus kitais metais, kas bus rytoj ar po 10-ies minučių. Kas negerai yra šią akimirką? ●    

 Dėkojame AB „Vilniaus pergalė“ ir sausainiams „Gaidelis“ už skanumynus, kuriais dalyviai galėjo mėgau�s kavos  
pertraukėlių metu! Dėkojame VILNIUS TECH, Vytauto Didžiojo bei Generolo Jono Žemaičio karo akademijai                      

už dovanėles konferencijos dalyviams! 



 

Lapkričio 16 d. per 60 I–III kl.  gimnazistų dalyvavo  Jaunojo 
tyrėjo projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų 
ugdymo sistemos plėtra“ veiklose. Projektą organizavo 
Nacionalinė švie�mo agentūra, Lietuvos mokinių neforma-
liojo švie�mo centras. Mobiliojoje laboratorijoje dvi moki-
nių grupės atliko mikrobiologinius tyrimus ir, panaudodami 
elektroforezę, gene�nį tyrimą. 
IIG kl. mokiniai, susiskirstę į dvi grupes,  tyrė iš vandens 
telkinio parsinešto vandens savybes, cheminę jo sudėN bei 
stebėjo vandenyje gyvenančius bestuburius. 
„Pasisėmę vandens iš Talkšos ežero ir Vijolės upelio, grįžo-
me į gimnaziją ir atlikome bandymus (nustatėme vandens 
pH, kietumą, išsiaiškinome, kiek vandenyje yra azoto diok-
sido, nitratų, fosfatų bei amonio rūgš�es). Baigę tyrimus, 
padarėme išvadą, jog Talkšos ežero vanduo yra pakan-
kamai geras, pagal žuvininkystės reikalavimus ten gali veis-
�s žuvys, o Vijolės upelio vanduo – prastesnis. Be to, 
susipažinome su paviršinių vandens telkinių monitoringu, 
jo metodika. Ši pa�r�s mums buvo labai įdomi ir naudinga. 

Turėjome progą išbandy� darbą su dar nebandytomis prie-
monėmis, ar�miau susipažinome su atliekamais vandens 
tyrimais, apie kuriuos daugelis nebuvo net girdėję.” 
Vidmantė Mauragaitė, IIG kl. mokinė 
„Mus pasi�ko dvi mikrobiologės Inga ir Milda. Stebėdami 
pro mikroskopą, pasi�krinome turimas žinias apie žmo-
gaus audinius, įvairiomis cheminėmis medžiagomis dažė-
me bakterijas, kad pro mikroskopą galėtume pamaty�. 
Taigi grįžome su naujomis žiniomis ir pa�r�mis. Džiau-
giamės, kad turėjome galimybę padirbė�  mobilioje labo-
ratorijoje.“ Simona Mickutė, IIIc kl. mokinė 
Geros savijautos programoje „Inovatyvus mąstymas ir 
efektyvus mokymasis“ dalyvavo IG kl. mokiniai. Džiaugia-
mės, kad esame viena iš 40-ies Lietuvos mokyklų, kurios 
mokiniai buvo pakvies� į Jaunojo tyrėjo laboratoriją! Čia 
mokiniai atranda, kad pasaulis yra vien�sas, čia išnyksta 
ribos tarp atskirų mokyklinių dalykų, čia suprantama, kad 
pažinimas yra begalinis ir be galo įdomus.●    

MOMOLAB 2021 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 



Lapkričio 16 d. gimnazijos TB1 ir TB2 kl. mokiniai per 
Computer Science pamokas kartu su IT mokytoja Daiva 
Bukelyte dalyvavo technologijų laboratorijos „Technology 
Hub” pristatyme, kuris vyko Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmuose. Pristatymo metu mokiniai susipažino su 
trimis įkūrėjais, kurie  lapkričio 24 d. oficialiai išleis šią 
virtualią plaRormą į viešumą ir ji taps prieinama visiems. 

Lektoriai pristatė savo mokymosi universitete pa�rN, savo 
dabar�nę darbo vietą (kaip ten pateko ir kokią užima 
padėN), pateikė karjeros kelių IT sferoje pavyzdžių. 

Buvo pristatyta „Technology Hub” misija, kurios esmė – 
sukur� saugią atmosferą programuotojams, kurie nežino, 
nuo ko pradė�, kurie ieško pagalbos arba turi idėjų, bet 
nežino, kaip jas įgyvendin�. 

Mes, jaunieji programuotojai, buvome supažindin� su 
įvairiais įrankiais, kurie naudojami įgyvendinant tokius 

projektus, džiugu, kad mums buvo suteikta galimybė 
apžiūrė� duomenų serverius, pamaty�, kaip jie veikia. 
Paklaus� apie kiberne�nes atakas, lektoriai papasakojo, 
kaip jų išveng�. 

Dalyvavę mokiniai pasidalijo savo įspūdžiais: 

„Lektoriai buvo labai charizma*ški, todėl buvo linksma 
klausy*s ir išgirs* jų pa*r-. Pa*ko min*s, kad su jais 
galima šnekė*s paprastai ir, jeigu reikia, paprašy* 
pagalbos.“ 

„Mane šis susi*kimas įkvėpė baigiamajam Computer 
Science darbui.“ 

„Smagus pristatymas, jaučiausi lyg klausausi, kaip mano 
bendraklasiai prista*nėja savo projektą. Tikrai nekantrauju 
pasinaudo* jų virtualia erdve ir gau* patarimų.“●                     

 

STEM MOKYKLOS ŽENKLAS PATVIRTINTAS! 

TB1 KL. MOKINIAMS COMPUTER SCIENCE PAMOKOS SU  
„TECHNOLOGY HUB” ĮKŪRĖJAIS 

IEVA PANIULAITYTĖ, TB1 KL.  MOKINĖ 

Mūsų gimnazija, būdama Lietuvos STEM mokyklų �nklo 
nare, 2021 m. lapkričio mėn. savo dvejų metų veiklą 
įsiver�no tarptau�niame STEM ženklo portale STEM School 
Label. STEM veiklas įsiver�nome pagal plaRormoje 
pateiktus kriterijus: mokyklos infrastruktūra, vadovavimas 
mokyklai ir mokyklos kultūra, ryšiai, darbuotojų profesinis 
tobulėjimas, ugdymo programų pritaikymas, mokymas, 
ver�nimas. Ši plaRorma yra puiki erdvė bendrau�, keis�s 
gerąja pa�r�mi, prašy� patarimų, pasako� apie sudė�ngus 
atvejus ir ras� išei�s. 

Sulaukėme ir ver�nimo – mūsų gimnazijai suteiktas 
kompeten�ngas STEM School Label mokyklos ženklas! 
Gautas ženklas įpareigoja organizuo� veiklas, ska�nančias domėjimąsi STEM mokslais, moky�(s) aktyviai 
bendradarbiaujant, dirbant grupėse, sprendžiant realias gyvenimo problemas, eksperimentuojant, lankan�s 
netradicinėse aplinkose. ●   

 



EMOCINIS MOKYTOJŲ RAŠTINGUMAS 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA   

Kol mokiniai atostogavo, gimnazijos mokytojai dalyvavo kva-
lifikacijos tobulinimo seminare „Emocinis mokytojų raš�ngu-
mas ir jo poveikis ugdymo kokybei“. Seminarą vedė psicho-
logė, geštal�nės psichoterapijos prak�kė Jūratė Selilienė. 

Vienas pagrindinių, įdomiausių iššūkių mūsų sveikatai ir lai-
mei yra emocinis raš�ngumas. Tai mokymo(si) procesas apie 
emocijas, kuris pradedamas jau nuo mažens. Bū�na kalbė�s 
su vaiku, kas yra emocijos, kam jos reikalingos ir kaip jas 
�nkamai mokė� išreikš�. Lektorė kalbėjo apie savigarbą, t. y. 
apie pagarbą sau, pasi�kėjimą, apie tai, kaip neįsivel� į 
konfliktus, kokiais būdais  sus�prin� save. Ji akcentavo, kad 
labai svarbi  pagarba ki�ems, kad bū�na išmok� atskir� 
žmogų nuo jo poelgių. Mokytojai sulaukė įvairių patarimų, 
vienas jų – kaip išlik� ramiam, rūpes�ngam ir reikliam. 

Pasibaigus seminarui norin�eji turėjo galimybę iš lektorės 
gau� atsakymus į jiems rūpimus klausimus, pasikonsultuo� 
asmeniškai.●   

 MOKYTOJAI TOBULINA KVALIFIKACIJĄ  
RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA, IR VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA, 
KONFERENCIJOS DALYVĖS  

Lapkričio 25 d. Šiaulių apskri�es P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje vyko respublikinė mokslinė-prak�nė konfe-
rencija „Quo vadis, kraštotyra?“. Ją inicijavo miesto 
bibliotekos darbuotojos, atlikusios Šiaulių regiono bibliotekų 
kraštotyrinės veiklos turinio analizę. Renginį moderavo 
žurnalistas, kultūros antropologas Virginijus Savukynas. 
Konferencijos pranešėjai įvairiai pažvelgė į kraštotyros 
situaciją šiandien. 

Anot Kauno Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos 
profesoriaus habilituoto daktaro Gintauto Mažeikio, 
kraštotyra  dabar�es visuomenėje yra tarp nuodingo auten-
�škumo ir nukenksminto kultūringumo. Bū�na grįž� prie 
ar�mo auten�škumo, nes tai veda prie ištakų, esmės 
visuomenės gyvenime. Vilniaus universiteto profesorius 
daktaras Arvydas Pacevičius akcentavo ego (asmens) 
dokumen�nio paveldo tyrimų populiarumą ir reikalingumą. 
Dalis pranešėjų analizavo kraštotyros pritaikomumą 

dabar�es visuomenėje: tai �nklalaidės, interaktyvūs 
edukaciniai žaidimai, ekskursijos, vyresniųjų klasių mokinių 
kraštotyrinės edukacijos pasitelkiant elektroninius žinynus. 

Konferencijos dalyvių dėmesio sulaukė buvusios 
didždvarietės, o dabar generolo J. Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos doktorantės Lukos Lesauskaitės pranešimas „Ar 
projektas „Nacionalinė ekspedicija“ ska�na Lietuvos 
pažinimą?“. 

Labai dalykiška baigiamoji konferencijos diskusija pabandė 
pateik� atsakymus, kaip dirb�, kokius iškel� �kslus 
kraštotyrai šiuolaikinių skaitmeninių technologijų plotmėje 
bibliotekų darbuotojams, mokytojams, akademiniam 
jaunimui. 

Akivaizdu, kad ši konferencija buvo aktuali, savalaikė, davusi 
naujų impulsų veiklai ir Didždvario gimnazijoje. ●   



Kartu su pavaduotoja 
Romualda Pupinyte vis pavy-
dėdavome savo kolegei 
Daivai Trijonienei, kuri pa-
sakodavo, kad miesto mo-
kyklų pavaduotojai, kuruo-
jantys neformalųjį ugdymą, 
sistemingai renkasi, kad pa-
sidalytų gerąja pa�r�mi, 
padiskutuotų jiems rūpimais 
klausimais, kartu spręstų 
problemas.  Iš to pavydo ir 
mums kilo min�s – subur� 
miesto pavaduotojus, kuruo-
jančius formalųjį ugdymą.  

Tad lapkričio 11 d. įvyko 
pirmasis miesto gimnazijų ir 
progimnazijų direktorių pavaduotojų ir skyrių vedėjų forumas „Geros mokyklos koncepcija: kaip mums sekasi ją 
įgyvendin�?“. Forumo dalyvius pasveikino Švie�mo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė ir Švie�mo centro metodinės 
pagalbos skyriaus vadovė Edita Verygienė, kurios padėkojo mums už iniciatyvą ir palinkėjo prasmingo darbo.  

Pagrindinį forumo pranešimą „Geros mokyklos koncepcija – ieškan�ems idėjų, atsakymų ir prasmės“  skaitė Olivija 
Saranienė, švie�mo lyderystės konsultantė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės ver�ntoja. Ji akcentavo, kad Geros 
mokyklos koncepcija – tai gairės, kurios padeda kiekvienai mokyklai ras� �nkamą kelią. Džiugu, kad gerąja pa�r�mi 
su�ko pasidalin� Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja  Edita Puzarienė („Pokyčių valdy- 
mas – nuo efektyvios komunikacijos iki mąstymo kaitos“), Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
Jūratė Butkuvienė („Prasmingas mokinio buvimas mokykloje – kultūrinė pažin�nė veikla“), Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 
pradinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Bakanovienė („Mokytojo profesinio tobulumo beieškant“) ir mes, Didždvario 
gimnazijos direktoriaus pavaduotojos. Aš pristačiau mūsų pa�rN ver�nant I–II kl. mokinių bendrąsias kompetencijas 
(„Bendrųjų kompetencijų ver�nimas – mokinio asmenybės auginimas“), pavaduotoja Romualda kalbėjo apie STEM 
įgyvendinimą („STEAM mokslams palankios kultūros puoselėjimas gimnazijoje”). 

Pasibaigus pranešimams atvirai pasikalbėjome, ar apskritai mums reikia tokių susi�kimų. Smagu, kad visi vienbalsiai 
pritarė, jog tai gali tap� nauja ir prasminga tradicija.●       

GERI DALYKAI KARTAIS GIMSTA IŠ PAVYDO 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

 

Nuotraukos: 
 Šiaulių miesto 
savivaldybės  

Švie5mo centras 

 



Lapkričio 16 d., minėdami tarptau-
�nę Tolerancijos dieną, fizinio ug-
dymo mokytojas Mindaugas Dab-
kevičius ir pilie�nio ugdymo mo-
kytoja Giena Kubiliūtė kartu su IIP 
kl. mokiniais vedė integruotą 
pamoką-projektą. Projekto �kslas 
– realiai pritaiky� gimnazistų 
supra�mą apie toleranciją, žmo-
giškumą. 

Pamokos metu mokiniai dalyvavo 
spartaus ėjimo varžybose nuo 
Didždvario gimnazijos iki Pasaulio 
teisuolių skvero bei ten esančio 
paminklo „Jung�s“.  Varžybose 
kiekvienas nori laimė�, bet pamo-
kos sumanymas šiek �ek kitoks: 
sparčiai eidami mokiniai turėjo padė� vienas kitam atsi�kus nenumaty�ems sunkumams (pavyzdžiui, paneš�, padė� 
perei� gatvę). Be abejo, tai mažino galimybę laimė�. Įvairios kliūtys varžybų metu – tai gimnazistų tolerancijos 
pa�krinimo būdas. 

Mokinių išsakytos mintys per pamokos-projekto refleksiją: 

„Buvo smagu padė* draugui, laimė* žygį nebeatrodė taip svarbu, daug svarbiau jaus* klasiokų palaikymą.“ 
„Pamačiau naują paminklą žydų gelbėtojams. Sužinojau, kad Šiauliuose buvo žmonių, kurie, nepaisydami jiems ir jų 
ar*miesiems gresiančio pavojaus,  gelbėjo žydus.“ 
„Po šios pamokos supratau, kad tolerancija – tai pagalba kitam.“ 
„Buvo smagu vienu metu bū� dviejose pamokose,  smagu bū� pamokoje, vykstančioje kitoje erdvėje.“ ●    

INTEGRUOTA PAMOKA-PROJEKTAS „TOLERANTIŠKAS MIESTAS“ 

 

GIENA KUBILIŪTĖ, PILIETINIO UGDYMO MOKYTOJA, MINDAUGAS DABKEVIČIUS, FIZINIO UGDYMO 
MOKYTOJAS  

 



IY klasė dalyvavo projekte „Toleran�škas 
miestas“. Pilie�nio ugdymo  mokytoja Giena 
Kubiliūtė išdalijo kiekvienam po lapelį ir pasakė: 
„Užrašykite, koks žmogus, jūsų nuomone, 
yra  toleran�škas?“ 

Dauguma mokinių parašė, kad toleran�škas 
žmogus yra tas, kuris pasisako prieš rasizmą, 
homofofiją, žmonių nuver�nimą, tas, kuris 
suteikia pagalbą neįgaliesiems  ar �ems, kurie 
atsidūrė sudė�ngoje situacijoje. Dalis gimnazistų 
teigė, kad toleran�škas yra tas, kuris laikosi 
taisyklių, gerbia kitų nuomonę, netrukdo, 
nesityčioja, tausoja gamtą. 

Apibendrinimas. Visi žmonės yra lygūs ir svarbūs. 
Būkime toleran�ški visur ir visada. 

Reflektuodami nusprendėme, kad nusifotogra-
fuosime, tad susikabinome, iškėlėme rankas 
aukštyn ir nusifotografavome. Gautoje nuotrau-
koje pripiešėme balionėlių, į kuriuos įrašėme 
klasės išrinktas min�s, įrodančias, kad IY klasė 
pasižada bū� toleran�ška klase. 

Šis darbas buvo labai smagus: mums visiems labai 
pa�ko tar�s, diskutuo�, steng�s išrink� geriausią 
atsakymo variantą. Nuomonių išsakymas, bendras darbas  suteikė mums progą geriau pažin� vienas kitą, pajus� 
komandinio darbo skonį ir pasijaus� kaip vienas kumš�s. ●                     

MOKOMĖS TOLERANCIJOS 

EMILIJA SARAPINAITĖ, IY KL. MOKINĖ  

 

Lapkričio 16 d. minėjome 
tarptau�nę Tolerancijos dieną. 
E�kos pamokoje diskutavome 
apie toleranciją, jos vaidmenį 
bei svarbą mūsų gyvenime. 

Išsiaiškinome, kad tolerancija – 
tai pakantumas, pagarba 
kitam, suvokimas, kad yra 
žmonių, kurie mąsto kitaip nei 
aš, pripažinimas, kad 
kiekvienas turime  teisę bū� 
savimi. Visi pritarėme, jog 
norėdami gyven� harmonijoje, 
pirmiausia turime pažin� 
save,  antra – išklausy� ir 
supras� kitus. Tikime, kad, 
nors esame tokie skir�ngi, 
visiems po saule turi užtek� 
vietos.●                     

TOLERANCIJOS DIENA 

DOMINYKA SVILYTĖ, IIID KL. MOKINĖ  

 



 

PILIETINĖ INICIATYVA  „TOLERANCIJOS MIESTAS“  

Tarptau�nė komisija nacių ir sovie�nio okupacinių režimų nusikal�mams 
Lietuvoje įver�n� (toliau Tarptau�nė istorinio teisingumo komisija) 
inicijavo tarptau�nės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą 
Lietuvoje. 

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas! 

Pilie�nės iniciatyvos  „Tolerancijos miestas“ �kslai: 

 išsiaiškin�, išanalizuo� žodžio Tolerancija reikšmę; 

 aptar� – ar mes gyvename Toleran�škoje visuomenėje, ar savo mieste/
gyvenamojoje vietovėje matome, pastebime tolerancijos/
netolerancijos pavyzdžius, situacijas gatvėje, parduotuvėje ar kitoje 
viešoje vietoje; kartu paanalizuo� pavyzdžius;  

 pieš� piešinius, dary� koliažus (aplikacijas ir pan.), kur� maketus 
Tolerancijos miesto tema. Tolerancijos miestas gali bū� tas, kuriame 
gyvename, tačiau gali bū� kuriamas miestas, apie kurį svajojame, 
kuriame norėtume gyven�. 

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Bet kuris 
miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra 
skir�ngi. Mokiniai diskutavo – ar mūsų miestas yra toleran�škas kitam/
kitokiam? 

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokra�nių valstybių nuo 1995 m., 
kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptau�ne tolerancijos diena. Tarptau�nė 
istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų,  inicijuoja šios 
dienos minėjimą. Tarptau�nės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptau�nės istorinio teisingumo 
komisijos įgyvendinamos Švie�mo apie totalitarinių režimų nusikal�mus, nusikal�mų žmogiškumui prevencijos ir 
tolerancijos ugdymo programos dalis.  ●                     

 



KŪRYBINIO MĄSTYMO LABORATORIJA DAILĖS GALERIJOJE PER 
ANGLŲ K. PAMOKAS 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Lapkričio mėn. per anglų k. pamokas besimokydami temą 
apie menus, IIA, IIM ir IIP klasių mokiniai dirbo visiškai 
kitokioje erdvėje – Šiaulių Dailės galerijoje, kur dalyvavo 
edukacijoje „Kūrybinio mąstymo laboratorija dailės 
galerijoje“. Žiūrėjome angliškus filmukus, stengėmės 
išsiaiškin�, kokios �krosios kai kurių paveikslų (pavyzdžiui, 
„Monos Lizos“) populiarumo priežastys. 

Galerijos darbuotoja Roberta pristatė metodiką, kaip 
analizuo� meno kūrinius, o mokiniai, išsibarstę po galerijos 
erdves ir susiradę jiems pa�nkanN kūrinį, interpretavo jį 
pagal pateiktus klausimus (What‘s going on in the picture?/
Kas vyksta paveiksle?, What makes you say that?/Kas verčia 
tave taip many�?, What feelings does the picture evoke?/
Kokius jausmus sukelia kūrinys?, What else can you find/

understand?/ Ką dar gali supras�?). Patyrinėję 
eksponuojamus Kauno dailininkų kūrinius, su galerijos 
darbuotojomis aptarėme įspūdžius, o grįžę į gimnaziją 
diskutavome apie veiklas ir pa�r�s. Tikrai prasminga ir 
įdomi veikla. 

Kita, ne mažiau įdomi mokiniams užduo�s – pristaty� 
mėgstamiausią savo meno kūrinį klasės draugams. Šalia 
mėgstamų filmų ar knygų daug mokinių kalbėjo ir apie 
įsimin�nus vaizduojamosios dailės kūrinius, pavyzdžiui, E. 
Munch‘o „Šauksmą“ ar Rembrandt‘o „Danają“. ●   

 



FORUMAS „PRANCŪZŲ KALBA DARBUI IR KARJERAI“ 
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA  

Lapkričio 16 d. vyko Prancūzų ins�tuto Lietuvoje ir VDU 
organizuotas forumas „Prancūzų kalba – darbui ir karjerai“. 
Hibridinis renginys vyko Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir buvo transliuojamas VDU „YouTube“ kanale. 
Renginyje dalyvavo Šiaulių Didždvario, J. Janonio gimnazijų 
bei Jovaro ir „Romuvos“ progimnazijų moksleiviai. 

Nuo 2017 metų organizuojamas mokinių,  studen-
tų, švie�mo darbuotojų ir verslo atstovų forumas skirtas 
tam, kad kartu diskutuotume apie kompetencijų pokyčius 
darbo rinkoje ir prancūzakalbių darbuotojų poreikį. 

Renginyje sveikinimo žodį tarė ponia Alix Everard, 
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje, ir Juozas Augu�s, 
Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius. 

Net 80 proc. įmonių teigia, kad joms labai reikalingi užsienio 
kalba kalbantys darbuotojai. Prancūzų kalba yra trečia 
verslo kalba pasaulyje, tad ar reikia jos moky�s Lietuvoje? 
Forumo dalyviai diskutavo, ar prancūzų kalba suteikia 
darbuotojui pranašumą darbo rinkoje. 

„Globaliame ir greitai besivystančiame pasaulyje vis 
daugiau dėmesio skiriama kalbų mokymuisi“, – teigė VšĮ 
„Investuok Lietuvoje“ atlikto tyrimo „Užsienio kalbos – 
kelias į Lietuvos konkurencingumo didinimą“ projekto 
vadovė Gabija Kajėnaitė. Ji tvir�na, kad daugiakalbystė 
šiandienos mobiliame pasaulyje turi ypa�ngą reikšmę ne �k 
asmens brandai. Geri kalbiniai įgūdžiai tampa svarbiu 
konkurencingumo veiksniu. Kalbų mokymasis yra vienas 
esminių reikalavimų siekiant įsidarbin� ir siek� karjeros. 

Darbo rinkos ir vadovų paieškos ekspertė Laura Duksaitė-
Iškauskienė kėlė klausimą, kaip po 20–30 metų atrodys 
įmonės, kokius darbuotojus samdys ir kaip dirbsime – tai 
bus žmonių ar robotų rinka, ar reikės kalbė�? Kaip turime 
keis�s ir prisitaiky� jau dabar, kad sėkmingai dirbtume  
2050-aisiais? 

VDU profesorė Aurelija Leonavičienė aptarė prancūzų 
kalbos dėstymą universitete, šios kalbos svarbą planuojant 
ir rengiant darbo rinkoje paklausių profesijų darbuotojus. O 
prie forumo prisijungę verslo partneriai („70 ventures“, 
UAB „Integre Trans“, UAB „Trelo“ ir kitos eksportuojančios 
bei startuolius kuriančios Lietuvos įmonės) pasidalijo, 
kokiuose ekonomikos sektoriuose ypač aktualus 
prancūzakalbių darbuotojų poreikis, kokios kompetencijos 
svarbios ieškant darbo ir siekiant sėkmingos karjeros. ●   

 



MOKINIŲ SAVIVALDOS MOKYMAI 

SIMONA MICKUTĖ, MOKINIŲ SEIMO ATSTOVĖ  

Lapkričio 8 d. mokinių savivaldos 25 nariai, kai visi dar atostogavo, rinkosi į Didždvario gimnaziją ir dalyvavo mokymuose, 
kuriuos vedė direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė. 

Šių mokymų �kslas –  susipažin�, subur� komandą bei aptar� artėjančius renginius. Taigi žaidėme  žaidimus, kurie 
padėjo susipažin� ir sus�prė� kaip komandai. Refleksijų metu dauguma seniūnų siūlė, kad tokių susi�kimų galėtų bū� 
daugiau, kad klasių lyderiai turėtų dažniau diskutuo� apie įvairias problemas, kad galėtų vyk� daugiau renginių, 
suburiančių visą gimnazijos bendruomenę. Buvo nuspręsta organizuo� tarpklasinius protmūšius, stovyklas, edukacines 
išvykas, bendrus projektus ir kitus renginius. Tikimės, kad visa tai mums pavyks įgyvendin�. Mokinių seimas aptarė 
artėjančios konferencijos „Kompetencijų ugdymas per emocinį intelektą“, kuri vyks  lapkričio 18 d., programą. 

Džiaugėmės galimybe pažin� vienas kitą, galimybe diskutuo�, planuo� ir priim� sprendimus. Mus vienija savanorystė, 
lyderystė, pilie�škumas ir DG.●   

 DEBATŲ TURNYRAS KAUNE 

PAULIUS BARANAUSKAS, DEBATŲ KLUBO VADOVAS 

Lapkričio 20 d. Kauno Jėzuitų gimnazijoje įvyko Lietuvos 
Debatų edukacinio centro organizuotas Lietuvos naujokų 
debatų čempionatas, kuriame dalyvavo 28 komandos. 
Didždvario gimnazijai atstovavo dvi komandos. Ypač norime 
pasidžiaug� ir pasveikin� Debatų klubo B komandą (Kotryną 
Bagavičiūtę (IM kl.), Saulę Rasickaitę (IM kl.) ir Algitą 
Armalaitę (IIA kl.), kuri iškovojo nugalėtojų vardą naujai 
įsteigtoje debatų čempionato kategorijoje „Non-established 
circuits“. Ši komanda finale įveikė Klaipėdos „Varpo“ gimna-
zijos komandą. 

Gimnazijos Debatų klubas pradeda pasiruošimą  Lietuvos 
nacionalinių Debatų čempionatui, kuris vyks  gruodžio 18 d. ● 

 



PARODA „INTERPRETACIJOS M. K. ČIURLIONIO DARBŲ MOTYVAIS“ 

Rugsėjo 23 d. grupelė II ir IV klasių moksleivių lankėsi 
Kauno      M. K. Čiurlionio paveikslų galerijoje. Įspūdžiais, 
parsivežtais iš kelionės galu�ne stotele tapusio muziejaus, 
lapkričio 17 d. pasidalijo su gimnazijos bendruomene –     
A. J. Greimo skaitykloje a�daryta mokinių darbų paroda 
„Interpretacijos M. K. Čiurlionio darbų motyvais“. 

Spalvingi mokinių kūrybiniai darbai atlik� pastele – 
technika, leidžiančia išgau� i�n jautrius spalvų sąskambius 
ir suteikiančia darbams ypa�ngo švelnumo įspūdį. 

Interpretuo� žinomo ir jau istorija tapusio menininko 
darbų temomis – nemenkas iššūkis net ir daug pa�r�es 
turinčiam kūrėjui. Dauguma gimnazistų M. K. Čiurlionio 
kūrinių originalus matė pirmą kartą, o ir su pastele yra dirbęs vos vienas kitas. Baimė suklys� buvo nugalėta, o 
kruopštaus, įdomaus ir nekasdieniško kūrybinio proceso rezultatais šiandien galime pasidžiaug� ir mes, žiūrovai. ●                                                                                                                    

JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA  

 

 



LEGO IR GIMNAZISTŲ PAMOKOS – PUIKUS DERINYS 
VIDMANTĖ MAURAGAITĖ, IIG KL. MOKINĖ  

Rugsėjį dalyvavau Erasmus+ mokymuose Maltoje, kurių 
metu mokėmės, kaip taiky� Lego Serious Play metodiką bei 
principus įvairiose situacijose. Mobilumo programa buvo 
skirta su jaunimu dirban�ems žmonėms, programos �kslas – 
įgalin� pedagogus mąsty�, kaip novatoriškais būdais spręs� 
su jaunimu susijusias temas ir kur� kūrybiškus sprendimus 
bei moky�s naujoviškų metodikų. Jau per mokymus 
analizavome, kaip tai būtų galima kuo efektyviau pritaiky� 
savo organizacijose. 

Šis metodas labai �nkamas, kai reikia diskutuo�, ieško� 
sprendimų, bandy� susitar�, todėl buvau �kra, kad jis labai 
�ks e�kos pamokose. Su IIM ir IIP klasėmis diskutavome 
tema „Koks turėtų bū� šiuolaikinis mokinys?“ Per pamoką 
mokiniai iš LEGO kaladėlių kūrė individualius modelius, pri-
statė juos grupės draugams, o po to kūrė bendrą modelį, 
aptarė jį, pristatė savo klasės draugams bei pamokos sve-
čiams. Per refleksiją pamokos pabaigoje aptarėme klausi-
mus: „Kas mums padėtų tap� šiuolaikiniais mokiniais?“, „Ką 
aš sužinojau apie save?“ 

IIP ir IIM klasių mokiniams e�kos pamokos yra integruotos su 
Įvadu į žinojimo teoriją bei anglų kalba, todėl pristatydami 
savo idėjas mokiniai patys sprendė, kurią kalbą pasirink�: 
lietuvių ar anglų. 

„Šiuolaikinis mokinys turi bū* motyvuotas, plačių pažiūrų, 
turė* daug originalių idėjų. Be to, jis turi gerb* kitus ir 
supras*, kad kiekvienas žmogus yra unikalus.” (Laura 
Adeikytė, IIP kl.) 

„Turėjome *krai neįprastą e*kos pamoką. Analizavome 
svarbų klausimą – Kas padėtų tap* moderniu besimokan-
čiuoju? Išgirdau daug klasiokų nuomonių, išreiškiau ir savo. 

Taigi supratau, kad reikia nebijo* keis* savo nuomonės ir 
įdė* pastangų, kad suprastum nors šiek *ek daugiau apie šį 
pasaulį, kad mes visi – gyvenimo mokiniai.” (Gabija 
Kavaliauskaitė, IIP kl.) 

„The LEGO training was a really interes*ng and original 
ac*vity that each one of us enjoyed doing very much. Our 
group’s ideas about the modern learner were that a modern 
learner should be inven*ve, eager, curious. They should try 
to look for different opportuni*es and different ways to do 
something. The modern learner should share their ideas and 
know how to work in a group to achieve the same goal while 
helping each other. It was fun experiencing working alone 
and working in a group.” (Paulina Grudikytė, IIP class) 

„I think I could become a beGer learner by learning about 
things that I don’t have a good understanding on. That way 
when I’m talking about something I understand it beGer and 
fully know what I’m talking about.” (Indigo Budrevičius, IIP 
class)●   

 



Erasmus+ tarptau�nio projekto „Transdigital Educa�on –
Developing Key Competences through Holis�c Learning and 
Teaching in the Digital Age” („Tarpskaitmeninis ugdymas – 
bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holis�nį mokymąsi ir 
mokymą skaitmeniniame amžiuje“) dalyvių susi�kimas 
įvyko Barselonoje (Ispanija). 

Šiame projekte Šiaulių Didždvario gimnazija kartu su 
kitomis Tarptau�nio bakalaureato programą  vykdančiomis 
mokyklomis iš Vokie�jos, Danijos, Lenkijos  ir Ispanijos 
dalyvauja jau dvejus metus. Šio projekto �kslas – sukur� 
novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, 
pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis 
skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir 
neefektyviu, �k skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo 
principu, o traktuoja  juos holis�nio, visuminio ugdymo 
dalimi. Projektas ska�na Tarptau�nio bakalau-
reato  mokyklų mokinių ir mokytojų bendravimą ir 
bendradarbiavimą, įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių 
savybių ugdymą. 

Spalio 25–29 dienomis Voramon BI mokykloje Barselonoje 
įvyko susi�kimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai: 
Lenkijos, Danijos, Vokie�jos ir Ispanijos TB mokyklų 
vadovai, TBDP koordinatoriai ir pagal TB programą 
dirbantys mokytojai. Suformuotose  darbo grupėse tris 
dienas buvo  intensyviai vykdoma suplanuota veikla. 

Mokyklų vadovų grupėje Didždvario gimnazijos direktorius 
Vitalis Balsevičius aptarė ir pristatė esamus holis�nius 
mokymosi ir mokymo metodus. Pristatymų metu buvo 
sudarytas sąrašas būdų, kurie, vadovų  nuomone, yra 
įdomiausi apskritojo stalo diskusijai (pavyzdžiui, apie 
holis�nio ugdymo strategijas, iššūkius, atei�es planus). 

Antroje darbo grupėje dalyvavo gimnazijos TBDP 
koordinatorė Rima Tamošiūnienė ir pristatė  esamų 
holis�nių mokymo(si) metodų įgyvendinimą Didždvario 
gimnazijoje. Savo mokyklų gerąja pa�r�mi pasidalijo ir 

projekto partneriai, TB diplomo programos koordinatoriai. 
Pristatymo metu  buvo susipažinta su Erasmus+ projek�nio 
darbo koncepcija, aptartas holis�nio mokymo(si), Europos 
mokyklų plėtros planų, strategijų ir �nkamų ver�nimo 
priemonių taikymas. Tiek mokyklų vadovai, �ek TBDP 
koordinatoriai sutarė, kad nors ir esame iš skir�ngų šalių, 
turime daug panašumų organizuodami bei vykdydami 
integruotą ugdymą,  spręsdami iššūkius. 

Trečioje darbo grupėje savo pa�r�mi apie  gilaus skaitymo 
(deep reading) strategijas ir ver�nimą  dalijosi TB literatūros 
mokytoja Janina Dombrovskienė ir anglų kalbos mokytoja 
Diana Nemeikienė, anksčiau įgijusi naudingos pa�r�es apie 
holis�nį mokymą Erasmus+ projekte „Holis�nis ugdymas – 
kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“ ir  kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose „Happy School: Posi�ve Educa�on for 
Well-being and  Life-skills Development“. Buvo pasidalyta 
pa�r�mi, pareng� ir išklausy� pranešimai, vyko diskusijos, 
ver�nimas, įsiver�nimas ir tolimesnių veiklų aptarimas. Visa 
medžiaga, apibendrintos išvados perkeltos į Google 
dokumentus. Be to, buvo dirbama eTwinning plaRormoje, 
kuriamas  Twinspace  projektas apie holizmo sampratą ir 
buvo formuojama holis�nės  mokymosi aplinkos, turinčios 
s�prią europinę dimensiją, samprata. 

Po darbo grupėse projekto dalyviai buvo supažindin� su 
idėjomis, kaip teorinį mokymą sie� su prak�niais įgūdžiais, 
įkvėp� mokinius pasisem� minčių rašant individualius 
�riamuosius darbus, todėl mokytojų grupė aplankė 
moderniausią Barselonos meno ir mokslo muziejų ( CCCB – 
Ekspozicija: Mokslo antagonizmas), išklausė paskaitą apie 
modernų požiūrį į visas gyvybės formas  ir susipažino su 
laboratorijos Fab Lab veikla Barselonoje. 

Projekto veiklos �k įpusėjo, todėl bus tęsiamos ir kitais 
metais.●       

ERASMUS+ TARPTAUTINIO PROJEKTO „TRANSDIGITAL EDUCATION – 
DEVELOPING KEY COMPETENCES THROUGH HOLISTIC LEARNING AND 
TEACHING IN THE DIGITAL AGE“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS BARSELONOJE 

JANINA DOMBROVSKIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA, DIANA NEMEIKIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 



ESI TAI, KĄ VALGAI 

Kai pasikalbame su savo tėveliais ar  seneliais apie 
mitybą, atrodo, kad jie nesuko sau galvos dėl maisto 
ir buvo sveiki (turbūt). Galima saky�, valgė tai, ką 
turėjo. Nebuvo �ek perdirbtų, sveikatai pavojingų 
produktų ir, žinoma, gamino patys.  Dabar i�n 
madinga laiky�s sveikos mitybos principų, atsisaky� 
kai kurių produktų, nevalgy� mėsos,  cukraus, pieno 
produktų, riebalų ir t. t. Viešoje erdvėje yra �krai 
labai daug informacijos apie maistą ir sveiką mitybą, 
tačiau ji dažnai prieštaringa, todėl jaunam žmogui 
sunku atsirink� tai, kas yra teisinga. 

Gimnazija dalyvauja sveikatą s�prinančios mokyklos 
programoje „Sveika mokykla”. I kl. gimnazistai 
technologijų pamokose mokosi pasirink� sveikesnius, 
palankius sveikai mitybai produktus, skaity� produktų e�ketes, gamin� pasirinktus pa�ekalus. Įgyvendindami projektą 
„Sveika mityba. Ką galiu pasigamin� pats” mokiniai analizavo jaunimo mėgstamų valgių sudėN, gaminimo technologijas 
ir gamino analogiškus pa�ekalus patys – sveikiau ir  skaniau. 

Ypač aktuali tema – kaip mokiniai mai�nasi mokykloje, kokius pasirenka užkandžius. Integruotoje pamokoje „Mokinio 
mityba” kartu su gimnazijos visuomenės sveikatos  specialiste I. Kvedariene mokiniai diskutavo apie subalansuotą 
mitybą, sveikesnius užkandžius. 

Užkandžių gaminimui jie galėjo pasirink� iš 8 pateiktų užkandžių dėžutės variantų arba gamin� mėgstamus užkandžius 
sveikiau. Mokiniai nustebino pasirinktų užkandžių įvairove: salotos, įvairūs suk�nukai, traškučiai, duoniukai ir kt. 

Gaminome, ragavome ir džiaugėmės, kokie skanūs pačių pagamin� mėgstami sveikesni užkandžiai. ●   

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA 
IRENA KVEDARIENĖ, VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTĖ  

 

 



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras�ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Lapkričio pabaigoje gimnaziją pasiekė padėka už aktyvų dalyvavimą 
aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“. Šis projektas – tai Gamintojų ir 
Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 
organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis 
projektas. Projekto metu yra renkamos elektronikos, baterijų bei kitos atliekos. 

Mūsų gimnazija, dalyvaudama projekte, per 2021 m. surinko 273 tonas atliekų. 
Už surinktas ir a�duotas atliekas gimnazija kaupė taškus ir pa� galėjo pasirink� 
prizus. Pandemijos sąlygomis mokyklai labai reikalingos dezinfekavimo 
priemones, tad  tokį prizą ir pasirinkome. 

Dėkojame visai gimnazijos bendruomenei už aktyvią poziciją saugant aplinką! ●    

MES RŪŠIUOJAM! 

MOKYMAI  
„LAIKO PLANAVIMAS“ 

Lapkričio 17 d. ISM atstovė Roberta Paškevičiūtė IV kl. 
gimnazistams vedė mokymus „Laiko planavimas“.   ●   

A. J. Greimo skaitykloje parengta spaudinių paroda 
„Žmogus, kaip upė – teka, srūva, kinta…“, skirta rašytojos 
Jurgos Ivanauskaitės 60-osioms gimimo me�nėms. 
Lapkričio 14 d. sukanka 60 metų, kai gimė prozininkė, 
poetė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja Jurga 
Ivanauskaitė. Rašytoja dar sovie�niais metais sugebėjo 
išsiverž� iš bespalvio visuomeniškumo, iner�škumo. Ji savo 
gyvenime bei kūryboje rėmėsi sąžine, protu ir išliko 
iš�kima savo meninėms vizijoms. ●    

PARODA „ŽMOGUS, KAIP UPĖ  – 
TEKA, SRŪVA, KINTA…“ 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  


