Klausimynas – 2014-2015 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 įtraukiami gimnazistai, įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai, mokinių tėvai, buvę abiturientai. Dalyvavimas tinklo veiklose integruojamas į mokymo
procesą bei popamokinę veiklą.
4. Mokykla 2014-2015 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
 Jau antrus metus įgyvendinamas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas
„Mažiau interneto“ („INTERNETless“) , 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.
 Įgyvendinamas Erasmus+ KA2 strateginės daugiašalės partnerystės projektas „Mokymas su
robotais“ („Teaching with Robots“), kurio tikslas – supažindinti gimnazistus su programavimo
pagrindais bei tobulinti programavimo įgūdžius naudojant robotus. Vyksta tarptautiniai mokinių ir
mokytojų mainai.
 Vykdomas Erasmus+ KA1 strateginės partnerystės projektas „Pamoka kitaip“. Pagal šį
projektą 6 gimnazijos mokytojai lankėsi įvairiuose tobulinimo kursuose užsienyje, kuriuose gautą
medžiagą pristatys seminarų cikle „Pamoka kitaip“ 2015m. spalio mėnesį. 4 mokytojai dalyvavo
mokytojų mainuose: jie stebėjo pamokas Italijos mokykloje, o italų mokytojai stebėjo pamokas
mūsų gimnazijoje.
 Įvykdytas NordPlus Junior dvišalės partnerystės projektas ,,Turizmo plėtojimo Švedijoje ir
Lietuvoje galimybių apžvalga — kodėl verta aplankyti Trollhättan ir Šiaulių regionus?". Projekto
įgyvendinimo metu mokiniai gilino tokių mokomųjų dalykų kaip turizmo, geografijos, istorijos,
informacinių technologijų, ekonomikos žinias, gerino bendravimo anglų ir švedų kalbomis
įgūdžius; lavino kūrybiškumą. Vyko tarptautiniai mokinių ir mokytojų mainai.
 Nuo 2009-09-15 mūsų gimnazija yra ESF akademijos narė bei atlieka užduotis, susijusias su
Europos socialinio fondo veiklos kryptimis.
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RESPUBLIKINĖ VEIKLA
 Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklose (Tolerancijos dienos renginiai,
„Gerumo savaitės“ renginiai)
 Dalyvavimas projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo sistemos sukūrimas – II etapas“
veiklose. Mobilios mokslinės laboratorijos „MoMoLab“ pagalba mūsų gimnazijos mokiniai tapo
tyrėjais, mokslo žmonėmis. Jiems vadovavo mokslininkai, pagelbėję tiksliai suformuluoti tiriamojo
darbo temą ir mokslinę idėją, parengti tyrimo planą, atlikti eksperimentus.
 Dalyvavimas respublikinėje mokinių konferencijoje „Aš, mokykla ir sėkmė“ (pristatytas
pranešimas-filmukas „Kaip susikrauti lagaminą?“) bei šalies mokinių etnokultūrinėje konferencijoje
„Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (parodyta muzikinė-teatrinė kompozicija
„Čiūto čiūtoji“ bei pristatytas filmas „Dvi rankos, laikančios ir raikančios duoną“).
REGIONINĖ VEIKLA
 Dalyvavimas Šiaulių apskrities mokinių ekologinio ir pilietinio ugdymo projekte
„Susitinkam po reklamos“, kurio metu buvo sukurtas mokyklos plakatas - stendas,
naudojant projekto organizatorių iš anksto parengtą ir pristatytą maketą.
 Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte „Tiriu, kad žinočiau, galėčiau, keisčiau“. Tyrinėta
aplinkosauginė gyventojų kultūra poilsiaujant prie vandens telkinio; surengta akcija „Gyvenkime
švariau!“.
 Įsitraukimas į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos projektą „Mobili inovatyvių
technologijų laboratorija jaunimui“, kurio tikslas – sustiprinti jaunimo inovatyvius techninius
gebėjimus, siekiant pagilinti IRT žinias ir skatinti domėtis IRT studijomis. Mokiniams parengtos
trijų skirtingų temų mokymų medžiagos: robotika, iPAD galimybės, 3D grafika.
VIETINĖ VEIKLA
 Projekto „Drąsinkime ateitį“ veikla (organizuota: akcija „Ištieski ranką letenėlei“;
edukacinė valandėlė „Jos didenybė... Mokyklinė uniforma“; renginys, skirtas Stasio Šalkauskio
129-osioms gimimo metinėms paminėti)
 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.
 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.
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 Vyko netradicinė pilietiškumo pamoka, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Ją
vedė savanoris, Sąžiningumo akcijos koordinatorius A.Lapinskas.
 „Misijos Sibiras“ projekto dalyvis, buvęs mūsų gimnazijos abiturientas, T.Žirgulis dalijosi
patirtimi ir įspūdžiais iš šios ekspedicijos.
 Mokinių konferencijos „Šiaulių šviesuoliai“ organizavimas.
 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:















Literatūrinė kompozicija „Apie ponų ir būrų valgius „donelaitiškai“ (Renginys „Gyvoji
istorija K.Donelaičiui atminti“ per Šiaulių dienas)
Muzikinis senolių pasveikinimas „Pabūkime ilgiau šalia vieni kitų...“ (Renginys, skirtas
tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti)
Šventė „Už tą šiltą šiltą žodį, tartą iš širdies...“ (Šventė, skirta tarptautinei mokytojų dienai
paminėti)
Literatūrinių skaitymų ciklas „Kūrybiniai rudenys“ (Renginys, skirtas K.Donelaičio 300osioms gimimo metinėms paminėti)
Akcija „Mes – už toleranciją“ (Renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai paminėti)
Pilietinė akcija „Jaunimas prieš korupciją“ (Renginys, skirtas tarptautinei antikorupcijos
dienai paminėti)
Mažoji lietuvių kalbos olimpiada Šiaulių miesto mokyklų mokiniams (Renginys, skirtas
tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti)
Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom!“. Duoto teksto ištrauką iš
kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio „Priesaikai sūnui“ „Ateitis“, mūsų gimnazistė
V.Stankutė surašė išgaudama šio diplomato portretą.
Renginys „Le voyage dans le temps“ („Kelionė laike“) (Renginys, skirtas tarptautinei
frankofonijos dienai paminėti)
Renginys „Žodžiai jums, moterys“ (Renginys, skirtas tarptautinei moterų dienai paminėti)
Ekspozicija gimnazijos skaitykloje „Knygnešystė – 19a. Lietuvos istorijos fenomenas“
(Renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti)
Raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas „Pavasario ženklai“ (Renginys, skirtas pasaulinei
poezijos dienai paminėti)
Abiturientų spektaklis „Mano gatvė“ (Renginys, skirtas tarptautinei teatro dienai paminėti)
Miesto mokinių konkursas „Laiškas tėčiui“ (Renginys, skirtas Tėvo 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):


Dalyvavimas Europos paveldo dienų renginiuose tema „XXa. pradžios skonis: tarpukario
modernizmas Šiauliuose“, vykusiuose Šiaulių mieste rugsėjo 16-19 d. Gimnazistai buvo
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supažindinti su tarpukario modernizmo objektais (įskaitant ir kultūros paveldo objektus),
esančiais Šiaulių mieste bei dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Renginiuose dalyvavome kartu
su kitomis UNESCO ASP tinklui priklausančiomis mokyklomis: Šiaulių Didždvario
gimnazija bei Šiaulių Romuvos gimnazija.
Organizuotas renginys, skirtas tarptautinei taikos dienai paminėti. I-II klasių gimnazistai
dalyvavo pilietinio ugdymo pamokoje „Tarptautinės taikos dienos paminėjimas“.
Organizuotas Pasaulinei vandens dienai paminėti skirtas renginys – viktorina „Vanduo“,
kurio metu pirmų klasių gimnazistų komandos atliko, stebėjo ir komentavo cheminius
bandymus, sprendė įdomiosios chemijos teorines ir praktines užduotis. (Vykdyta veikla
užregistruota
UNESCO
ASPnet
virtualioje
platformoje
http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens).
Gimnazistai vyko į pažintinę – edukacinę ekskursiją į Estiją, Švediją. Ekskursijos metu
gimnazistai susipažino su Talino senamiesčiu, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą.
2 mokytojai dalyvavo konkurso, skelbto Bulgarijos nacionalinės UNESCO komisijos
organizuojamuose 5 dienų mokymuose paveldo švietimo tema „The City of Veliko Turnovo
– an Open-Air Museum“, atrankoje.
Mūsų gimnazijos UNESCO ASP tinklo koordinatorė dalyvavo internetinėje apklausoje
ASPnet IN ACTION „Global Citizens Connected for Sustainable Development“.

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
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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
(pvz. „Amatų mokykla. Moliniai švilpukai.“; „Papuošalų gamyba“).
 kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba organizuojamas renginys miesto
mokykloms, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
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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.
Sklaida:
 vietos bendruomenė supažindinama su įgyvendinamomis veiklomis per mokyklos internetinį
puslapį, o su numatomomis veiklos gairėmis bei ataskaita - ir mokytojų tarybos posėdžio metu;
 bendradarbiavimas su žiniasklaida vyko vietiniu ir regioniniu lygiais – 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 – „Tolerancijos dieną minėjo visa šalkauskiečių
bendruomenė“, S.Šalkauskio gimnazijoje – “Jaunimas – prieš korupciją“, Kitokia pamoka –
„Misijos Sibiras“ projekto dalyvio T.Žirgulio patirtis ir įspūdžiai, „Artėjant teatro dienai –
abiturientų spektaklis bendruomenei ir draugams“.
8.
Planuojama veikla 2015-2016m. m.
 Meninių kompozicijų konkurso „Kas gera ir gražu, liks amžiams...“, skirto Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti, organizavimas.
 Mini konferencijos, skirtos M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti,
organizavimas gimnazijos pirmokams.
 Seminarų ciklas „Pamoka kitaip“ 2015m. spalio mėnesį (ERASMUS+ programos, KA1
konkurso projekto „Pamoka kitaip“ veikla).
 Socialinių kompetencijų ugdymo modelio sukūrimas bei įgyvendinimas mūsų gimnazijoje.
Modelis kuriamas atsižvelgiant į kitų mokyklų, dalyvavusių projekte „Lyderių laikas 2“, patirtį.
 Tarptautinių, Jungtinių Tautų, UNESCO paskelbtų dienų, metų ir dešimtmečių minėjimas.
 Projekto „Robotai mokymo procese“ vykdymas (ERASMUS+ programa; KA2 konkursas).
 Parašytas naujas projektas „Įgūdžių, reikalingų XXI amžiui, formavimas/lavinimas“ (laukiama
rezultatų dėl finansavimo; ERASMUS+ programa; KA2 konkursas).
9. Pasiūlymai, atsiliepimai, pageidavimai dėl ASP tinklo veiklos, koordinavimo ir pan.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Koordinatorė

Jurgita Ribikauskienė
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