Klausimynas – 2015-2016 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 2015-2016 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
 Pabaigtas įgyvendinti dviejų metų Erasmus+ KA2 strateginės daugiašalės partnerystės
projektas „Robotai mokymo procese“ („Teaching with Robots“), kurio tikslas – supažindinti
gimnazistus su programavimo pagrindais bei tobulinti programavimo įgūdžius naudojant robotus.
Vyko tarptautiniai mokinių ir mokytojų mainai.
 Seminaras miesto mokytojams „Pamoka kitaip“. Erasmus+ KA1 strateginės partnerystės
projekte dalyvavusios 6 gimnazijos mokytojos pristatė šios programos galimybes, pasakojo apie
skirtingų Europos šalių pedagogų darbo ypatumus, dalinosi patirtimi, kaip sudominti mokinius
kitokia veikla pamokoje, kaip į mokyklos gyvenimą įtraukti visus bendruomenės narius, kaip
mokytis ne tik gimnazijoje, bet ir įvairiose kitose miesto erdvėse.
 Skaitytas pranešimas tema „Lego Mindstorms EV3 robotų naudojimas programavimui bei
kūrybiškumo ugdymui“ tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Praktiniai IKT
panaudojimo būdai ugdyme“ (IT mokytoja D.Railienė).
 Šiaulių Universitete tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių
technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“ pristatytas projektas tema „Metodinių priemonių
kūrimas naudojant išplėstinę realybę“.
 Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklose (Sveikatingumo ir sporto šventė
„Junkis – bėk – padėk“; solidarumo bėgimas, skirtas pagelbėti skurstantiems vaikams Zambijoje).
RESPUBLIKINĖ VEIKLA
 Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklose (Tolerancijos dienos renginiai,
„Gerumo savaitės“ renginiai)
 Dalyvavimas respublikinėje metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje
„Karjeros galimybės ir perspektyvos: svajoju, planuoju, veikiu“ (skaitytas pranešimas „Autoriteto
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profesinis kelias“) bei „IRT ir IKT mokymosi veikloje“ (skaitytas pranešimas „Išplėstinė realybė
ugdymosi aplinkoje“).
 „Savaitės be patyčių“ renginiai.
REGIONINĖ VEIKLA
 Gimnazijos mokytojai dalyvavo edukacinėje programoje „Lietuvos dvarų istorinio ir
kultūrinio paveldo integracija į ugdymo procesą“.
 Renginių ciklas, skirtas Stasio Šalkauskio 130-osioms gimimo metinėms paminėti (viktorina
„Šiauliai. Stasys Šalkauskis. Stasio Šalkauskio gimnazija.“, projekto „Išminties siena“ pristatymas,
renginys „Šalkauskis – vakar ir šiandien“, knygos „Mūsų Šalkauskis“ pristatymas.)
 Gimnazistai dalyvavo mokymuose „Globalusis švietimas darniam pasauliui kurti.“
 Dalyvavimas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Mobili inovatyvių
technologijų laboratorija jaunimui“, kurio tikslas – sustiprinti jaunimo inovatyvius techninius
gebėjimus, siekiant pagilinti IRT žinias ir skatinti domėtis IRT studijomis. Mokiniai susipažino su
robotika, iPAD galimybėmis, 3D grafika.
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 pamokas – „UNESCO saugomi objektai“.
 Pradėtas įgyvendinti SKU (Socialinių kompetencijų ugdymo) modelis, kuriame dalyvauja III klasių gimnazistai. Jie lankosi pas socialinius partnerius: kitose švietimo įstaigose, verslo
organizacijose, kultūros ir sporto įstaigose ir pan., ugdo socialines kompetencijas kūrybiškumo,
veikimo ir pagalbos srityse.
 Organizuotas seminaras gimnazijos mokytojams „Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į
mokinį orientuoto ugdymo technologija“.
 Pradėtas taikyti STEAM ugdymas.
 Projekto „Drąsinkime ateitį“ veikla (organizuotas susitikimas su buvusiu mokyklos mokiniu
S.Ambrazu).
 Palaikomas glaudesnis ryšys Mokytojas - Mokinys - Šeima naudojant elektroninį dienyną
TAMO.
 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 lankosi savo tėvų darbovietėse ir susipažįsta su įvairiomis profesijomis.
 Gimnazijos tėveliai dalyvavo psichologės užsiėmime „Pozityvus konflikto sprendimas“.
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 Gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuotoje Advento vakaronėje
„Ir atvažiuoja šventa Kalėda...“ bei „Velykinėse dirbtuvėlėse“. Pirmokai ir jų tėvai dalyvavo
viktorinoje „Proto vinys. Tėveliai : Mokiniai“.
 Abiturientai vedė netradicinę pamoką „Ką žinai apie Konstituciją?“ pirmų klasių
gimnazistams. Jos metu pirmokai susipažino su šio svarbiausio valstybės dokumento atsiradimo
istorija, galėjo palyginti kai kuriuos Amerikos, Prancūzijos bei Lietuvos Konstitucijos straipsnius.
 Įkurtas iniciatyvių Tėvų klubas „Kartu mes galime daugiau“. Sukurta Facebook paskyra.
Tėveliai dalyvavo renginyje „Naktis be telefono“.
 Padėkos popietė „Mūsų šauniausiems“, skirta 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.
□
Skurdo mažinimas;
........................................................................................................................................................
□
Sveikatos ir prevencinis ugdymas, sporto skatinimas.
........................................................................................................................................................
5. Tarptautinių, Jungtinių Tautų, UNESCO paskelbtų dienų, metų ir dešimtmečių minėjimas:


















Koncertas „Pabūkime kartu...“ Šiaulių globos namuose (Renginys, skirtas tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai paminėti)
Šventė „Tau, mano mokytojau...“ (Šventė, skirta tarptautinei mokytojų dienai paminėti)
Kompozicijų popietė „Polonezas Lietuvai“ Šiaulių Moksleivių namuose (Renginys, skirtas
M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti)
Popietė „Laikykimės už rankų“ (Renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai paminėti)
Sveikatingumo renginių savaitė (Parodos, paskaitos, rekordai skirti Tarptautinei nerūkymo
dienai paminėti)
Pilietinė akcija „Už skaidresnį rytojų“ (Renginys, skirtas tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti)
Integruotų pamokų ciklas „Įdomi ir įvairiapusiška M.K.Oginskio asmenybė: kodėl, nors ir
jautėsi lietuviu, laiškus rašė prancūziškai?“ gimnazijos pirmokams ir antrokams (Renginys,
skirtas M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti)
Popietė-varžytuvės „Įdomi ir įvairiapusiška M.K.Oginskio asmenybė“ (Renginys, skirtas
M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti)
Mažoji lietuvių kalbos olimpiada Šiaulių miesto mokyklų mokiniams (Renginys, skirtas
tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti)
Renginys „Le voyage dans le temps“ („Kelionė laike“) (Renginys, skirtas tarptautinei
frankofonijos dienai paminėti)
Mokinių pagamintų skirtukų paroda gimnazijos skaitykloje (Ekspozicija, skirta ,,Bibliotekų
metams“ paminėti, dalyvaujant projekte „Sukurk skirtuką knygai“)
Viktorina „Vanduo“ (Renginys, skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti)
Abiturientų spektaklis „Vieno pavasario istorija“ (Renginys, skirtas tarptautinei teatro dienai
paminėti)
Linksmoji lietuvių kalbos olimpiada (Renginys, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti)
Viktorina „Sveikata – brangiausias turtas“ (Renginys, skirtas pasaulinei sveikatos dienai
paminėti)
10-asis miesto mokyklų mokinių laiško konkursas „Žodžiai brangiausiam šeimos žmogui“
(Renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti)
Taikos akcija „Taikos glėbys“ (Renginys, globojamas Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos)
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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):







Birželio 1d. dalyvavome Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos globojamoje Taikos
akcijoje „Taikos glėbys“, kurioje mūsų gimnazistai nešė Taikos vėliavėles ir baltus
paukščius.
Gimnazistai vyko į kultūrinę – pažintinę kelionę UNESCO pasaulio paveldo objektų takais
Pietų Lenkijoje. Ekskursijos metu aplankė Krokuvą, Veličkos druskų kasyklas bei
mažosios Lenkijos medines bažnyčias ir kitus objektus, įtrauktus į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą.
Organizuotas Pasaulinei vandens dienai paminėti skirtas renginys – viktorina „Vanduo“,
kurio metu pirmų klasių gimnazistų komandos sprendė kryžiažodžius, atsakinėjo į
klausimus, lenktyniavo, kas šiaudelio pagalba greičiau nupūs vandens lašelį į nurodytą vietą,
kūrė ketureilius apie vandenį ir juos pristatė.
Gruodžio 9d. organizuota 12-oji miesto mokyklų mokinių pilietinė akcija „Už skaidresnį
rytojų“, skirta paminėti Tarptautinei Antikorupcijos dienai. Renginyje dalyvavo ir UNESCO
ASP tinklo narės – Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos – komanda.

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;
 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;
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 dalinamasi patirtimi su kitomis miesto ugdymo įstaigomis apie SKU (Socialinių kompetencijų
ugdymo) modelio įgyvendinimą;
 gimnazistai susipažįsta su profesijomis, dalyvauja profesijų mugėje Šiaulių profesinio rengimo
centre, Darbo rinkos mokymo centre, Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre;
 gimnazistai dalyvauja mokymuose, seminaruose, susitikimuose Šiaulių valstybinėje kolegijoje,
Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Lietuvos verslo kolegijoje, Šiaulių Universitete ir kitose ugdymo
įstaigose;
 2016-07-04 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu
dėl VGTU klasės kūrimo.
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;
 bendradarbiavimas su žiniasklaida vyko vietiniu ir regioniniu lygiais – apie vykdomas veiklas
visuomenė informuojama per dienraščius „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“, naujienų
portalą Etaplius bei Šiaulių miesto savivaldybės internetinį puslapį. Publikuoti šie straipsniai –
„Gražiausi žodžiai – brangiausiam šeimos žmogui“; „Šiaulių miesto mokiniai – už skaidrų
rytojų“; „Teatro studijos mokiniai dalyvavo popietėje „Polonezas Lietuvai“.
9. Planuojama veikla 2016-2017 m. m.
 Integruotų pamokų ciklo, skirto A.J.Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti,
organizavimas gimnazijos pirmokams.
 Tarptautinių, Jungtinių Tautų, UNESCO paskelbtų dienų, metų ir dešimtmečių minėjimas.
 Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas mūsų gimnazijoje.
 Parašytas naujas projektas „Technology and Creativity“ (laukiama rezultatų dėl finansavimo;
ERASMUS+ programa; KA2 konkursas).
 Parašytas naujas projektas „Educational Tides“ (laukiama rezultatų dėl finansavimo;
ERASMUS+ programa; KA2 konkursas).
 Nuo 2016m. rugsėjo komplektuojama Jaunųjų šaulių klasė (pirmokai).
 STEAM filosofija ir toliau bus integruojama į mokomuosius dalykus (integralumo poreikis bus
tenkinimas ieškant sąsajų tarp skirtingų dalykų, bendradarbiaujant su Šiaulių kolegija, VGTU ir
būsimu atviros prieigos centru Šiaulių Universitete).
 VGTU klasės kūrimas mūsų gimnazijoje.
 Didelį dėmesį planuojama skirti Mokėjimosi mokytis kompetencijos ugdymui (atskira pamoka
gimnazijos pirmokams, o dalis mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui skirtų veiklų bus
siejamos su rašymo ir skaitymo įgūdžių ugdymu).
 Mokytojų ir administracijos atstovų delegacijos iš Suomijos priėmimas. Jie laimėjo projektą
“Nordic-Baltic perspectives on globalization and studies of foreign languages in upper
secondary schools in Finland, Estonia and Lithuania” bei nori susipažinti su mokinių ugdymu
mūsų gimnazijoje (taip pat svečiuosis ir kitoje UNESCO ASP tinklui priklausančioje
mokykloje Šiaulių Didždvario gimnazijoje).
10. Pasiūlymai, atsiliepimai, pageidavimai dėl ASP tinklo veiklos, koordinavimo ir pan.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Koordinatorė

Jurgita Ribikauskienė
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