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Klausimynas – 2016-2017 m. m. veiklos UNESCO ASPnet nacionaliniame tinkle ataskaita 

 

1. Mokyklos pavadinimas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija 

 

2. Mokykla priimta į UNESCO asocijuotų mokyklų tinklą 2013 metais metais 

 

3. Trumpai aprašykite kaip yra koordinuojama mokyklos veikla UNESCO asocijuotų mokyklų 

tinkle (kaip priimami sprendimai dėl projektinių temų, kaip planuojami, vykdomi, prižiūrimi 

projektai; kokia mokyklos bendruomenės dalys dalyvauja šioje veikloje; ar dalyvavimas tinklo 

veikloje yra integruotas į mokymo programą/neformalųjį ugdymą): 

 

Gimnazijoje yra sudaryta UNESCO ASP tinklo veiklai įgyvendinti darbo grupė (susidedanti iš 5 

narių). Ši grupė inicijuoja ir planuoja veiklas, numato gaires, koordinuoja įgyvendinamą veiklą. Į 

UNESCO veiklų įgyvendinimą įtraukiami gimnazistai, įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, mokinių tėvai, buvę abiturientai. Dalyvavimas tinklo veiklose integruojamas į mokymo 

procesą bei neformalųjį ugdymą.  

 

4. Mokykla 2016-2017 m. m. vykdė projektus šiomis tinklo temomis (pajuodinkite kvadratėlius, 

tuščiose eilutėse po kiekviena tema įrašykite konkrečias tęstines ar baigtines ta tema vykdytas 

veiklas):  

 

□  Rasizmo ir diskriminacijos apraiškų mažinimas, žmogaus teisės ir lygybės principai; 

........................................................................................................................................................ 

□   Darnus vystymasis, klimato kaita;  

........................................................................................................................................................ 

 

 Švietimo inovacijos ir globali pilietybė; 

 

TARPTAUTINĖ VEIKLA 

 Dalyvavimas tarptautiniame Lyčių lygybės tyrimo projekte  (Emma Watson‘s Gender 

Equality Survey Project).  

  Gimnazistų komanda laimėjo EUROSCOLA konkursą ir turėjo galimybę apsilankyti 

Europoparlamente Strasbūre bei susipažinti su Europos paveldo objektais, įtrauktais į UNESCO 

paveldo sąrašą.   

 Mūsų gimnazijoje viešėjo mokytojų ir administracijos atstovų delegacija iš Suomijos pagal 

projektą „Nordic-Baltic perspectives on globalization and studies of foreign languages in upper 

secondary schools in Finland, Estonia and Lithuania“ bei susipažino su mokinių ugdymu mūsų 

gimnazijoje, projektine veikla, Lietuvos švietimo sistema. Kartu parašyti 2 projektai (vienas – 

Nordplius Junior programai, kitas – Erasmus+ programai). 

 Mūsų gimnazijoje vyko tarptautinis vokiečių kalbos DSDI egzaminas. Mūsų gimnazija 

ruošia mokinius, kurie siekia gauti tarptautinį Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 

– zweite Stufe diplomą. 

 

RESPUBLIKINĖ VEIKLA 

 Respublikinio forumo „Socialinis emocinis ugdymas: teorija ir praktika“ organizavimas. 

Skaityti pranešimai, pristatytas LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ diegimas mūsų 

gimnazijoje, vestos atviros pamokos ir klasės valandėlės.  

 Dalyvavimas Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Socialinės 

kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“, vykusioje Šiaulių Dainų 

progimnazijoje. Skaitytas pranešimas plenariniame posėdyje „Vaiko ūgties svarba brandžios 

asmenybės formavimui“ bei dar vienas pranešimas „Klasės valandėlė kitaip - įvairiapusė pagalba 

mokiniui ugdant socialines kompetencijas".  
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 Dalyvavimas mokinių metodinėje – praktinėje konferencijoje „Raktai į sėkmę“, vykusioje 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. 

 Dalyvavimas debatų anglų kalba stovykloje Druskininkuose (šiemet gimnazijoje įkurtas 

Debatų anglų kalba klubas). 

 Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklose (Tolerancijos dienos renginiai, 

„Gerumo savaitės“ renginiai).  

 Dalyvavimas Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės organizuotame projekte “Studentai– 

moksleiviams, moksleiviai – studentams“.  

 

VIETINĖ VEIKLA 

 Pamokose gimnazistai susipažino su UNESCO paveldu: per technologijų bei turizmo ir 

mitybos pamokas nagrinėjo temą „Turizmas Lietuvoje. UNESCO paveldas Lietuvoje.“; per anglų 

kalbos, geografijos pamokas – „UNESCO saugomi objektai“; vyko geografijos ir muzikos 

integruotų pamokų ciklas UNESCO paveldo temomis. 

 Organizuotas LIONS QUEST seminaras gimnazijos mokytojams: pristatyta  pilietiškumo ir 

lyderystės ugdymo programa „Raktai į sėkmę". Mokymus vedė VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA 

vyr. instruktorė – konsultantė dr. Daiva Šukytė. 

 Pradėtas taikyti STEAM ugdymas, sėkmingai įgyvendinama „Jaunojo Šaulio“ programa 

(įkurta Šaulių klasė).  

 Įgyvendinamas SKU (Socialinių kompetencijų ugdymo) modelis, kuriame dalyvauja I-II 

klasių gimnazistai, kurie lankosi pas socialinius partnerius: kitose švietimo įstaigose, verslo 

organizacijose, kultūros ir sporto įstaigose ir pan., ugdo savo socialines kompetencijas 

kūrybiškumo, veikimo ir pagalbos srityse.  

 Palaikomas glaudesnis ryšys Mokytojas - Mokinys - Šeima  naudojant elektroninį dienyną 

TAMO. Parašyti individualūs padėkos laiškai kiekvienai mokinio šeimai mokslo metų pabaigoje 

bei išsiųsti paštu. 

 Karjeros centro veikla: vyko susitikimai su įvairių profesijų atstovais, organizuotos įvairios  

paskaitos, mokymai gimnazistams.    

 

 

□ Kultūrų įvairovė, kultūrų dialogas; 

........................................................................................................................................................ 

□ Kultūros ir gamtos paveldas; 

........................................................................................................................................................ 

□ Nematerialus kultūros paveldas; 

........................................................................................................................................................ 

□ Dokumentinis paveldas; 

........................................................................................................................................................ 

□ Informacinis raštingumas; 

........................................................................................................................................................ 

 

 Bendruomenės įtraukimas į mokymosi procesą ir užklasinę veiklą; 

 

 Gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuotame protų mūšyje 

„Proto vinys“, „Meninėse dirbtuvėlėse“, Krepšinio turnyre, bendruomenės žygyje „S.Šalkauskio 

keliais“ Kurtuvėnų regioniniame parke, vaidino gimnazijos teatro studijos „Antraip“ spektaklyje 

„Niujorko respublika“, eksponavo savo rankdarbius parodoje gimnazijoje. 

 Įkurta gimnazistų tėvų klasė „T KLASĖ“. Šios klasės „mokiniai“ dalyvavo netradicinėse 

užsienio kalbų, gamtos mokslų, menų, aerobikos pamokose.  

 Organizavome padėkos vakarą „Į kalną – į viršūnes“, skirtą padėkoti gimnazistams už 

puikius pasiekimus ir gimnazijos vardo garsinimą, tėveliams - už begalinę meilę savo vaikams ir 

skatinimą siekti kuo didesnių tikslų, o mokytojams - už nuoširdžią pagalbą savo ugdytiniams. 
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 Gimnazistai lankosi savo tėvų darbovietėse, susipažįsta su įvairiomis profesijomis. 

 Gimnazijos tėveliai dalyvavo lektoriaus A.Šiukštos paskaitoje - diskusijoje apie rūkymo 

žalą. 

 

□ Skurdo mažinimas; 

........................................................................................................................................................ 

□ Sveikatos ir prevencinis ugdymas, sporto skatinimas. 

........................................................................................................................................................ 

 

5. Tarptautinių, Jungtinių Tautų, UNESCO paskelbtų dienų, metų ir dešimtmečių minėjimas: 

  

 Raštingumo konkursas „Rašykime taisyklingai“ (Renginys, skirtas tarptautinei raštingumo 

dienai paminėti) 

 Koncertas „Pabūkime kartu...“ Šiaulių globos namuose (Renginys, skirtas tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai paminėti) 

 Šventė „Tau, mano mokytojau...“  (Šventė, skirta tarptautinei mokytojų dienai paminėti) 

 Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas „Ateitis Šiaurės šalyse“ (Renginys, skirtas 

Bibliotekų metams) 

 Akcija „Mes – už toleranciją“ (Renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai paminėti) 

 Sveikatingumo renginių savaitė: „Linksmosios estafetės“ „Padovanok Pasauliui gražią 

šypseną!“ (Renginiai, skirti Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti) 

 Miesto mokinių konkursas „Humanitarų kovos“ (Renginys, skirtas A.J.Greimo gimimo 100-

osioms metinėms paminėti) 

 Pilietinė akcija „Už skaidrų rytojų“ (Renginys, skirtas tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti) 

 Mažoji lietuvių kalbos olimpiada Šiaulių miesto mokyklų mokiniams (Renginys, skirtas 

tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti) 

 Viktorina, skirta žalingų įpročių prevencijai „Sveikata – brangiausias turtas“ (Renginys, 

skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti) 

 Renginys „Le voyage dans le temps“ („Kelionė laike“) (Renginys, skirtas tarptautinei 

frankofonijos dienai paminėti) 

 Integruotų pamokų ciklas pirmokams „UNESCO paveldo reikšmė ir aktualumas 

šiandieninėje visuomenėje“ (Veiklos, skirtos susipažinti su UNESCO paveldu Lietuvoje) 

  „Linksmoji gamtininkų viktorina“ (Renginys, skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti) 

 Abiturientų spektaklis „Pabėgimas į Akropolį“ (Renginys, skirtas tarptautinei teatro dienai 

paminėti) 

 Miesto mokinių konkursas „Laiškas Mamai“ (Renginys, skirtas Mamos dienai paminėti) 

 

6. Dalyvavimas tarptautiniuose UNESCO ASPnet ir kituose projektuose (įvardinkite projekto 

pavadinimą, temą, pasiektus rezultatus ir pan., ypatingai prašome paminėti partnerystes su kitomis 

UNESCO ASPnet priklausančiomis mokyklomis): 

 

 Rugsėjo mėn. pirmokai per anglų kalbos pamokas dalyvavo tarptautiniame Lyčių lygybės 

tyrimo projekte  (Emma Watson‘s Gender Equality Survey Project).  

 Spalio 18 d. du mokytojai dalyvavo seminare „UNESCO asocijuotų mokyklų pasiekimų 

programa 2016 – 2017 m. m., kuriame buvo pristatyti atvirieji skaitmeniniai ženkliukai. 

 Spalio 21 d. grupė antrokų gimnazistų aplankė parodą Vilniuje ir susipažino su UNESCO 

programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą įrašytais dokumentais ant beržo 

tošies (Sibiro tremtinių laiškais).  

 Lapkričio 30 d. organizavome miesto mokinių konkursą „Humanitarų kovos“, skirtą 

A.J.Greimo gimimo 100-osioms metinėms paminėti. Tarp kitų renginyje dalyvavusių 
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mokyklų buvo ir UNESCO ASP tinklo narės – Šiaulių Didždvario bei „Romuvos“ 

gimnazijos. 

 Kovo mėn. dalyvavome tarptautinei frankofonijos dienai paminėti skirtame renginyje „Le 

voyage dans le temps“ („Kelionė laike“), kurį organizavo UNESCO ASP tinklui priklausanti 

mokykla – Šiaulių Didždvario gimnazija. Mūsų gimnazistės atliko prancūzišką dainą „Les 

parapluies des Cherbourg“ (Šerbūro skėčiai“).  

 Balandžio mėn. gimnazistai vyko į kultūrines – pažintines ekskursijas UNESCO pasaulio 

paveldo objektų takais. Pirmokai savo ekskursijos po Lenkiją metu aplankė Malborko 

teutonų ordino pilį, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O Euroscolos konkurso 

laimėtojų komanda aplankė įvairius Europos paveldo objektus Vokietijoje ir Prancūzijoje.  

 

7. Žvalgomieji projektai (trumpai aprašykite tik tuos projektus, kurių įgyvendinimas buvo 

sėkmingas ir jie galėtų būti pritaikomi kitose mokyklose): 

 

 Projekto pavadinimas.................................................................................................................  

Trumpas aprašymas 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

  

 Projekto pavadinimas.................................................................................................................  

Trumpas aprašymas 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 Projekto pavadinimas.................................................................................................................  

Trumpas aprašymas 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

8. Trumpai aprašykite UNESCO asocijuotos mokyklos ryšius su vietos bendruomene, vietos 

žiniasklaida, kitomis mokyklomis (pvz.: projektai UNESCO temomis, įtraukiantys mokinių tėvus, 

vietos bendruomenę, patirties dalinimasis su kitomis mokyklomis, bendradarbiavimas su 

žiniasklaida, pristatant UNESCO ASP tinklą, mokyklos įgyvendintų projektų rezultatus ir pan.): 

  

Ryšiai su vietos bendruomene: 

 miesto gyventojai kviečiami į renginius mokykloje; 

 gimnazistai įvairiomis progomis koncertuoja Šiaulių globos namų gyventojams; 

 kartu su Aušros muziejumi vykdomos įvairios edukacinės programos, susijusios  su paveldu; 

 aktyviai savanoriaujama Šiaulių Kultūros centre, Valstybiniame Šiaulių dramos teatre – 

Tarptautinės teatro dienos proga įteikta padėka už savanorišką veiklą, Šiaulių Turizmo 

informacijos centre, Šiaulių Aušros muziejaus padaliniuose;   

 kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba organizuojamas renginys miesto 

mokykloms, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

 

Ryšiai su kitomis švietimo įstaigomis: 

 organizuojami bendri mokinių ir mokytojų renginiai su mokyklomis partnerėmis bei Šiaulių 

miesto mokyklomis, priklausiančiomis UNESCO ASP tinklui („Humanitarų kovos“; pilietinė 

akcija „Už skaidrų rytojų“ ir kt.)  

 dalinamasi patirtimi su kitomis ugdymo įstaigomis apie SKU (Socialinių kompetencijų 

ugdymo) modelio įgyvendinimą, LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ diegimą; 

 gimnazistai susipažįsta su profesijomis, dalyvauja profesijų mugėje Šiaulių profesinio rengimo 

centre, Darbo rinkos mokymo centre, Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre; 
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 gimnazistai dalyvauja mokymuose, seminaruose, susitikimuose Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 

Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Lietuvos verslo kolegijoje, Vilniaus Gedimino technikos 

universitete, Šiaulių Universitete ir kitose ugdymo įstaigose. 

 

Sklaida: 

 vietos bendruomenė supažindinama su įgyvendinamomis veiklomis per mokyklos internetinį 

puslapį ir Facebook paskyrą, o su numatomomis veiklos gairėmis bei ataskaita - mokytojų 

tarybos posėdžio metu; 

 apie vykdomas veiklas visuomenė informuojama per dienraščius „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių 

kraštas“, naujienų portalą Etaplius bei Šiaulių miesto savivaldybės internetinį puslapį 

(straipsniai – „Integruotų pamokų ciklas pirmokams „UNESCO paveldo reikšmė ir aktualumas 

šiandieninėje visuomenėje“; „Paminėtos A.J.Greimo 100-osios gimimo metinės“).  

 

9. Planuojama veikla 2017-2018 m. m.  

 

 Paraiškos teikimas UNESCO asocituotųjų mokyklų tinklo narystės pratęsimui. 

 Tarptautinių, Jungtinių Tautų, UNESCO paskelbtų dienų, metų ir dešimtmečių minėjimas. 

 Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio tolesnis įgyvendinimas mūsų gimnazijoje.  

 Asmenybės ūgties dienoraščio sukūrimas (pildys pirmokai ir antrokai).  

 Nuo 2017m. rugsėjo sukomplektuota Inžinerinė klasė (pirmokai) bei toliau sėkmingai renkama 

Jaunųjų Šaulių klasė. 

 Didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas Mokėjimosi mokytis kompetencijos ugdymui (atskira 

pamoka gimnazijos pirmokams, tobulinami rašymo ir skaitymo įgūdžiai) bei Ugdymui karjerai 

(pamoka gimnazijos antrokams).  

 Parašytas projektas „STEM and work life“ ir gautas finansavimas (Nordplus Junior programa; 

koordinatoriai – suomiai; partneriai – mūsų gimnazija ir Danijos mokykla). 

 Parašytas projektas „Integration of Immigrants in Finland and Lithuania. How to reduce 

emigration from Lithuania?“ ir gautas finansavimas (Nordplus Junior; koordinatoriai – suomiai; 

partneriai – mūsų gimnazija). 

 Parašytas dar trys nauji projektai ERASMUS+ programai; KA2 konkursui, bet rezultatai dar 

nepaskelbti.  

 

 

10. Pasiūlymai, atsiliepimai, pageidavimai dėl ASP tinklo veiklos, koordinavimo ir pan.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

Koordinatorė      Jurgita Ribikauskienė 

 


