
1 
 

Klausimynas – 2013-2014 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 

 

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 buvo įtraukti gimnazijos pirmokai – trečiokai, įvairių dalykų 

mokytojai (IT, užsienio kalbos, technologijų, muzikos, istorijos, geografijos) bei mokinių tėvai 

(dalyvavo renginiuose). Dalyvavimas tinklo veiklose integruojamas į mokymo procesą ir 

popamokinę veiklą. 

 

4. Mokykla 2013-2014 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; 

 

 Įgyvendinamas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „INTERNETless“ 

(„Mažiau interneto“) , kurio tikslas - skatinti mokinius daugiau bendrauti su savo bendraamžiais 

„akis į akį“ (o ne per socialinius tinklalapius), bendradarbiauti sporto, meno srityse, o internetą ir 

šiuolaikines technologijas naudoti kryptingai ir tikslingai. Vyksta tarptautiniai mokinių ir mokytojų 

mainai, tobulinamos įvairios kompetencijos. 

 Lietuvių kalbos mokytojos parengė stažuotės „Mokykimės aktyviai ir kūrybingai 

(kūrybingos, iniciatyvios asmenybės ugdymas lietuvių kalbos pamokose)“ programą pagal 

atnaujintas Bendrąsias programas bei Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Pagal šią 

programą į mūsų gimnaziją stažuotis atvyko mokytoja iš Vilniaus.  

Gimnazistai dalyvavo netradicinėje pamokoje – diskusijoje, kurią vedė Whatansu komandos 

nariai, vykdantys projektą „ESu“. Jo tikslas – skatinti visuomenės toleranciją, užtikrinti žmogaus 

teises ir kurti socialiai saugią gyvenamąją aplinką Lietuvoje gyvenantiems užsienio piliečiams. 

 Palaikomas glaudesnis ryšys Mokytojas - Mokinys - Šeima  naudojant elektroninį dienyną 

TAMO.  

 Dvi gimnazijos antrokės dalyvavo projekte „Mokinių veiklinimas Šiaulių mieste“, 

organizuotą Ugdymo karjerai konsultantės.  Projektui pasibaigus dalyvės pristatė savo patirtį 

pirmokams gimnazistams.  

 Pamokose gimnazistai atliko įvairius projektus, susijusius su UNESCO tema: per IT 

pamokas mokiniai kūrė lankstinukus, pristatančius šią organizaciją, jos veiklas, o per anglų kalbos 

pamokas rengė pristatymus apie į UNESCO paveldą įtrauktas saugomas Lietuvos vietas.  

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

paskaitos, mokymai. Gimnazistai  susipažino  su Europos savanorių tarnybos programa (ją pristatė į 

gimnaziją atvykę savanoriai).   
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□ 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.  

 Vyko klasės valandėlės – susitikimai "Mūsų mokyklą baigę ir savo vietą gyvenime radę 

laimingi žmonės" (Klasės valandėles vedė mokinių tėveliai). 

 Šeimų popietė „Pabūkime kartu“, organizuota paminėti tarptautinę šeimos dieną. Popietėje 

dalyvavo mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai. 

 Projekto „Drąsinkime ateitį“ vykdymo grupė ir karjeros centras suorganizavo susitikimą su 

buvusiu abiturientu VU Orientalistikos centro dėstytoju V.Siliumi, kuris mokė kinų rašto, aiškino 

hieroglifų prasmę, ryšį su kinų filosofija, susipažindino su VU Orientalistikos centro parengtomis 

programomis 2014 metams, mainų projektų galimybėmis.   

 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. 

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

  

 

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

 

 Muzikinis senolių pasveikinimas (Renginys, skirtas tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 

paminėti) 

 Akcija „Tau, Mokytojau“ (Šventė, skirta tarptautinei mokytojų dienai paminėti) 

 Literatūrinių skaitymų ciklas „Tokie jau mes, šiauliečiai“ (Renginys, skirtas Šiaulių 777-

osioms metinėms paminėti) 

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

 Akcija „Ar kyšis viską gali?“ (Renginys, skirtas tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti) 

 Metodinė-praktinė konferencija „Meilės Lukšienės idėjų raiška mokykloje“ (Renginys, 

skirtas Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti)  

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

tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti) 

 Lietuvių kalbos abėcėlė III-ių klasių gimnazistams (Renginys, skirtas tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai paminėti) 

 Renginys „Žodžiai jums, moterys“ (Renginys, skirtas tarptautinei moterų dienai paminėti) 

 Raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas „Jausmai ir emocijos“ („Feeling and Emotions“) 

(Renginys, skirtas pasaulinei poezijos dienai paminėti) 

 Gamtamokslinis renginys „Vanduo“ (Renginys, skirtas pasaulinei vandens dienai paminėti) 
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  Abiturientų spektaklis „Nuogas karalius“ (Renginys, skirtas tarptautinei teatro dienai 

paminėti) 

 Miesto mokinių konkursas „Laiškas mamai“ (Renginys, skirtas Motinos dienai paminėti) 

 Popietė „Gaminame kartu“ (Renginys, skirtas tarptautinei šeimų dienai paminėti) 

 Repuojame „Metus“ – per muzikos pamokas pirmokai skaitė K.Donelaičio „Metus“ 

repuodami (skirta K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti) 

 Popietė „Mes – Europiečiai“ (Renginys, skirtas Europos dienai paminėti).  

 

 

5. 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): 

 

 Tarptautinė konferencija „Išmaniosios technologijos vaikų ir jaunimo gyvenime“. Vykdant 

tarptautinį Comenius daugiašalės partnerystės projektą INTERNETless („Mažiau interneto“) 

buvo atlikta mokinių apklausa. Gauti rezultatai patvirtino temos svarbumą, todėl buvo 

nuspręsta projektinio susitikimo Lietuvoje metu suorganizuoti tarptautinę konferenciją. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino konferencijos programą 

ASPnet mokykloms ir sulaukta pranešėjų iš tinklo mokyklų (Vilniaus Žemynos 

progimnazijos bei Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos).  Konferencija vyko  

2014.04.02. Iš viso skaityta 20 pranešimų, o dalyvavo per 100 klausytojų.  

 Dalyvavimas Pasaulinėje „Švietimas visiems“ veiksmo savaitėje. Nuo gegužės 5 iki 9 

dienos per pilietinio ugdymo pamokas pirmų klasių gimnazistai diskutavo tema „Lygios 

teisės, lygios galimybės“. Diskusijoje dalyvavo per 80 mokinių.  (Vykdyta veikla 

užregistruota bendrame renginių žemėlapyje adresu 

 http://www.campaignforeducation.org/en/global-action-week/global-action-week-2014) 

 Gimnazistai vyko į pažintinę – edukacinę ekskursiją  į Vilnių, kurios metu susipažino su 

Vilniaus istoriniu centru, šiemet mininčiu įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 20-

metį (Kelionė vyko 2014.05.20).  

 Dalyvavimas virtualioje pasaulinėje  akcijoje „Didysis žygis prieš patyčias“, organizuotoje 

Beatbullying kampanijos.  

 

6. 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 

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

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

 

 

http://www.campaignforeducation.org/en/global-action-week/global-action-week-2014
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7. 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; 

 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. 

Bendradarbiavimas su žiniasklaida vyko šiais lygiais:  

 vietiniu – vietos bendruomenė supažindinama su įgyvendinamomis veiklomis per mokyklos 

internetinį puslapį; 

 vietiniu ir regioniniu – apie priklausymą UNESCO ASP tinklui ir vykdomas veiklas visuomenė 

informuojama per dienraščius „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“, naujienų portalą Etaplius 

bei Šiaulių miesto savivaldybės internetinį puslapį. Publikuoti šie straipsniai – „Stasio 

Šalkauskio gimnazija – UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė“, „Stasio Šalkauskio 

gimnazijoje – šeimų popietė“, „Išmaniosios technologijos vaikų ir jaunimo gyvenime“; 

 nacionaliniu – „UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo gretose“ (Dialogas, 2013.12.19. Nr. 47). 

 

8. Planuojama veikla 2014-2015 m. m. 

 Dalyvavimas vaikų švietimo trumpalaikėje programoje „Jau saulelė vėl atkopdama budino 

svietą“, skirtoje K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti (programos rėmėja – 

Šiaulių miesto savivaldybė). 

 Comenius programos daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „INTERNETless“ vykdymas 

(Švietimo mainų paramos fondas). 

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

 Projekto „Pamoka kitaip“ įgyvendinimas (gautas finansavimas; ERASMUS+ programa; KA1 

konkursas) . 

 Projekto „Turizmo plėtojimo galimybių apžvalga Švedijoje ir Lietuvoje – kodėl verta aplankyti 

Trollhättan ir Šiaulių regionus?” (gautas finansavimas; Nordplus  programa). 

 Parašytas naujas projektas  „Robotai mokymo procese“ (laukiama rezultatų dėl finansavimo; 

ERASMUS+ programa; KA2 konkursas). 

 Pateikta paraiška programai „Samsung mokykla ateičiai“, skirta tobulinti skaitmeninio 

raštingumo kompetenciją bei kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią 

mokymosi aplinką (laukiama rezultatų dėl finansavimo). 

 

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

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

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

 

 

Koordinatorė      Jurgita Ribikauskienė 


