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2019-01-25 

https://salkauskis.lt/2019/01/vgtu-kurybines-dirbtuves-gimnazijoje/ 

2019-02 

https://salkauskis.lt/2019/02/musu-gimnazijoje-makaronu-tiltai/ 

2019-03-26 

Kovo 26 d. viena chemijos pamoka buvo neįprasta, nes joje dalyvavo ir antrokai, ir trečiokai, ir 

ketvirtokai. Dalyvavo tie, kuriems nesvetima chemija, kuriuos traukia gamtos mokslai ir inžinerija. 

Netradicinę pamoką vedė Kauno Technologijos universiteto profesorius dr. A. Eisinas. Svečias 

gimnazistus supažindino su KTU technologijos fakultete plėtojamais gamtos mokslais, studijų 

kryptimis, baigiamųjų darbų ypatumais ir karjeros galimybėmis. Paskaitą paįvairino kartu su 

profesoriumi atvykusio studento atliekami eksperimentai. 

Šalkauskiečiai dėkoja svečiams už informatyvų, įdomų ir naudingą renginį. 

 

 

https://salkauskis.lt/2019/01/vgtu-kurybines-dirbtuves-gimnazijoje/
https://salkauskis.lt/2019/02/musu-gimnazijoje-makaronu-tiltai/


2019-03 

https://salkauskis.lt/2019/03/erasmus-ka1-projekto-stem-ateities-pin-kodas-kursai/ 

2019-04 

https://salkauskis.lt/2019/04/tarptautinio-erasmus-ka2-programos-projekto-met-inside-the-class-

partneriu-susitikimas/ 

2019-04-18 

https://salkauskis.lt/2019/04/tradicinis-konkursas-viktorina-as-ir-kompiuteris-2/ 

2019-05 

Gegužės mėnesį 1c klasės gimnazistai istorijos pamokose (mokytoja Reda Veikšaitė)atliko ir 

pristatė integruotos inžinerinės programos projektinius darbus tema "XIXa.Pramonės 

perversmo naujovės ir išradimai".Džiaugiamės gražiais mokinių darbais. 

 

2019-05 

Mūsų gimnazija dalyvauja 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamame Šiaulių 

miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo įmonių STEAM programų 

projekte. 

Šį mėnesį 1 c klasės mokiniai įgyvendina programą ,,Žvilgsnis į vandenį“ Šiaulių 

valstybinėje kolegijoje. 

Klasės vadovė Jolita Šlivinskienė 

https://salkauskis.lt/2019/03/erasmus-ka1-projekto-stem-ateities-pin-kodas-kursai/
https://salkauskis.lt/2019/04/tarptautinio-erasmus-ka2-programos-projekto-met-inside-the-class-partneriu-susitikimas/
https://salkauskis.lt/2019/04/tarptautinio-erasmus-ka2-programos-projekto-met-inside-the-class-partneriu-susitikimas/
https://salkauskis.lt/2019/04/tradicinis-konkursas-viktorina-as-ir-kompiuteris-2/


 

2019-05-14 

https://salkauskis.lt/2019/05/forumas-steam-musu-pin-kodas/ 

2019-05 

https://salkauskis.lt/2019/05/projekto-met-inside-the-class-dalyviu-isvyka/ 

2019-05-17 

https://salkauskis.lt/2019/05/4568/ 

2019-06 

Birželio 25 - 28 dienomis pirmą kartą Šiaulių miesto progimnazijų mokiniams organizavome 

vaikų dienos stovyklą „STEAM“ (Sportuok, Tyrinėk, Eksperimentuok, Atostogauk, 

Mėgaukis). Jos metu stovyklautojai atliko įvairias kūrybines užduotis, konstravo pasitelkdami 

inžinerinius gebėjimus, atliko eksperimentus su savo sukurtais produktais, programavo 

MINDSTORM LEGO EV3 robotus, maketavo 3D gaminius, bendravo tarpusavyje, sportavo, 

žaidė stalo žaidimus, ieškojo lobio mieste, jodinėjo žirgais ir turėjo daug kitų įdomių 

užsiėmimų. O stovyklos uždaryme svečiavosi mokslininkas Elvinas ir kartu su 

stovyklautojais pasinėrė į mokslo pasaulį bei atliko įvairius bandymus. 

Džiugu, kad stovyklautojai, dar stovyklai nepasibaigus, klausinėjo „Ar bus tokia stovykla 

kitais metais?“, o stovyklautojų tėveliai džiaugiasi ir dėkoja už fantastišką stovyklą bei 

prasmingai praleistą jų vaikų laiką. 

https://salkauskis.lt/2019/05/forumas-steam-musu-pin-kodas/
https://salkauskis.lt/2019/05/projekto-met-inside-the-class-dalyviu-isvyka/
https://salkauskis.lt/2019/05/4568/


Stovykla dalinai buvo finansuota Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Mokymosi 

visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas. 

Mūsų gimnazijoje vykdomi du tarptautiniai projektai: „STEM - ateities PIN kodas“ 

(ERASMUS+ KA1) ir „Maths, Technology and Engineering inside the class“ (ERASMUS+ 

KA2). 

Jurgita Ribikauskienė, 

(Modesto filmukas) 

2019-06-07 

Šiandien grupė mūsų gimnazistų lydimi informacinių technologijų mokytojos Daivos R. 

lankėsi Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje. Čia mus svetingai pasitiko gimnazistai ir jų 

informacinių technologijų mokytoja Renata B. Mokiniai mums pademonstravo Lego robotus, 

papasakojo apie savo patirtį įvairiose varžybose, pasidalino patirtimi, kaip reikia ruoštis 

varžyboms, nuo ko pradėti. 

Nuoširdus ačiū mokytojai Renatai Burbaitei ir jos mokiniams už naudingą ir informatyvų 

susitikimą, draugišką dalijimąsi patirtimi. Tikimės, kad šis susitikimas bus puiki gimnazistų 

bendravimo pradžia. 

 

 



 

2019-09-13 

https://salkauskis.lt/2019/09/startuoja-vgtu-ateities-inzinerija-naujas-sezonas/ 

2019-09-27 

Mokomės STEAM konferencijoje Šiaulių arenoje 

 

2019-10-05 

https://salkauskis.lt/2019/10/4749/ 

2019-10-15 

Vienintelė gimnazija šiaurės Lietuvoje turinti inžinerinę VGTU klasę pakviesta dalyvauti 

prestižiniame renginyje - konferencijoje IŠMANI LIETUVA. Dalyvauja Loreta 

Tamulaitienė, Jūratė Butkuvienė, Daiva Railienė, Lolita dzidolikienė 
 

https://salkauskis.lt/2019/09/startuoja-vgtu-ateities-inzinerija-naujas-sezonas/
https://salkauskis.lt/2019/10/4749/


 

 

2019-10 

2019 m. rugsėjo-spalio mėn.  šalkauskiečiai aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, 

profesinio rengimo centro bei verslo įmonių STEAM programose. Pirmokai – „Kelionė į Lietuvos 

žemės gelmių pasaulį“ Šiaulių valstybinėje kolegijoje (dėstytoja Sigita Karosienė); antrokai – „Grafinio 

dizaino dirbtuvės“ Šiaulių valstybinėje kolegijoje (dėstytoja Lina Liesienė); trečiokai – „Virtualioji 

realybė“ Šiaulių universitete (dėstytojas Kęstutis Žilinskas). Dėkojame dėstytojams už suteiktą 

galimybę tobulinti žinias. 

  

 

https://www.facebook.com/gimsalkauskio/photos/pcb.2975569705803977/2975569532470661/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjVKe-F9aee3smJ3CnJusdiU6aZitgMSgp0AI472L1fQSr4lFtG4wuwGk2Vw2pZ_pJQp0qNKNvYmHn&__xts__%5B0%5D=68.ARA6_FLlwL9Q1_BLtV9Jh3T1IHSYIm15giZuuVKpDljysC8cI2-6CBT0GqYrZJcwR10QrSuhYQyseXH8U2m5xer-hk_5rjlfLQD5toQe4hASitenrkbXPzpk5TlfuyCySBnP2pCExZ0PgQlIvcZtamAdw1FiL7dEO_EMuqn217wGY4I9kdPizkJ-tpqtRJ7IMBvq4AVUmIGG4bHZhI2ypCtxhc1Gkcu_Rm6gUH32VERunK7m-0mfpnKjUSdTlMOqG6Bkq6ywfTPGH2j1qaXhmfYMrhw0qEDhhKlX-S8eP2FDFDdKubwmtlIWT0FDpzziHBMIDb0bqtpcuHHpErhxQrFlLn2i
https://www.facebook.com/gimsalkauskio/photos/pcb.2975569705803977/2975569532470661/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjVKe-F9aee3smJ3CnJusdiU6aZitgMSgp0AI472L1fQSr4lFtG4wuwGk2Vw2pZ_pJQp0qNKNvYmHn&__xts__%5B0%5D=68.ARA6_FLlwL9Q1_BLtV9Jh3T1IHSYIm15giZuuVKpDljysC8cI2-6CBT0GqYrZJcwR10QrSuhYQyseXH8U2m5xer-hk_5rjlfLQD5toQe4hASitenrkbXPzpk5TlfuyCySBnP2pCExZ0PgQlIvcZtamAdw1FiL7dEO_EMuqn217wGY4I9kdPizkJ-tpqtRJ7IMBvq4AVUmIGG4bHZhI2ypCtxhc1Gkcu_Rm6gUH32VERunK7m-0mfpnKjUSdTlMOqG6Bkq6ywfTPGH2j1qaXhmfYMrhw0qEDhhKlX-S8eP2FDFDdKubwmtlIWT0FDpzziHBMIDb0bqtpcuHHpErhxQrFlLn2i


2019-10-26 

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija - Tarptautinėje Robotikos parodoje ir varžybose.  

Dalyvauja Daiva Railienė  su Vakaris Toleikis ir Saimonas Stulpinas 

 

2019-10-28 

Šalkauskiečiai Evaldas, Martynas, Lukas, Modestas(4kl.), Mikas, Deividas (2kl.) matuojasi 

IT specialisto profesiją. Intensyvus profesinis veiklinimas vyksta Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje. 

  

 



2019-10-31 

Gamybos inžinieriaus profesiją “matuojasi” Edvinas, Gytis, Povilas ir Paulius. “Mes ėjome į 

visiems šiauliečiams (bet ne tik jiems) gerai žinomą dviračių surinkimo gamyklą „Baltik 

vairas". Ten mums buvo pristatyti dviračių surinkimo, dažymo ir paruošimo pardavimui 

procesai. Labiausiai patiko laboratorija, kurioje yra ieškoma dviračio “silpnųjų” vietų, o 

aptikus, inžinieriai sprendžia šias problemas sutvirtindami jo rėmą arba atšaukdami tolimesnę 

netinkamų dviračių gamybą. Taip yra užtikrinama gaminių kokybė”. 
 

 

 

2019-11-08 

https://salkauskis.lt/2019/11/kurybines-ai-vgtu-dirbtuves/ 

https://salkauskis.lt/2019/11/ateities-inzinerijos-kurybines-dirbtuves/ 

2019-11-10 

Šeštadienį vyko Panevėžio Robotų fiesta 2019. Fiestoje dalyvavo mūsų gimnazijos I c klasės 

gimnazistas Saimonas. Jis dalyvavo LEGO linijos sekimo rungtyje. Saimonas užėmė garbingą 6 

vietą! Sveikiname Saimoną ir linkime jam sėkmės kitose varžybose! 

2019-11-14 

„Net ir karvės, jei labai nori, gali laipioti medžiais". Tokia žinute prasidėjo 

14-asis komandinis matematikų konkursas Stasio Šalkauskio taurei laimėti. Šį kartą dalyvauja 20 

komandų iš progimnazijų ir 13 komandų iš gimnazijų, iš viso daugiau kaip 160 dalyvių iš visos 

apskrities. Matematikos mokytojai pakviesti dalyvauti organizatorių surengtame seminare, 

kuriame analizuojamos konkurso užduotys, jų sprendimo būdai. Tradicinis pereinamasis 

konkurso prizas - Pelėda trumpam sugrįžo namo ir vėl pasiruošusi išskristi pas konkurso 

nugalėtojus. Dalyviams linkime komandinės sėkmės ir atkaklumo. 

https://www.facebook.com/gimsalkauskio/photos/a.1178754195485546/3011852015509079/?type=3&eid=ARBjfvhXw1oIDiD7z0xz6az14uuE5rofodazG8IZNa-VE6IWP4SOAmWLJ7dqGx7cCwIFU8KuNCjkW-p1&__xts__%5B0%5D=68.ARB6dxiyscXVv3NlUJkANa6Qpy87cxf4CqtjhA1v4mNyGKGKU1bXyXEH635JJg34AcC2_RqkMLLL3u6PrwVhD5ONFoY-n6JN0RDTswTdPFed_9VcGo4QBroZQRf9HdgcgSC_9N2Z9qE5ZLeBMdIDSyeOpSdrdduJ9LjjicXAS-_xgXhH8YQzQoiGnR2nb5ZMHwEzxNr4F5nV2450DmE2g-gn2YRYfp-tLcaogXRaoEaKb0rVyCzwqzTTsg83E45D9PLEeKbzX_4_6gnuB9EepgxQC5suMyDml4Ma0oa3rNoKyALlutVpgx_cJP0Jh2ofGIDXuagAWjjViJGzTXxauK1BAkAJ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/gimsalkauskio/photos/a.1178754195485546/3011852015509079/?type=3&eid=ARBjfvhXw1oIDiD7z0xz6az14uuE5rofodazG8IZNa-VE6IWP4SOAmWLJ7dqGx7cCwIFU8KuNCjkW-p1&__xts__%5B0%5D=68.ARB6dxiyscXVv3NlUJkANa6Qpy87cxf4CqtjhA1v4mNyGKGKU1bXyXEH635JJg34AcC2_RqkMLLL3u6PrwVhD5ONFoY-n6JN0RDTswTdPFed_9VcGo4QBroZQRf9HdgcgSC_9N2Z9qE5ZLeBMdIDSyeOpSdrdduJ9LjjicXAS-_xgXhH8YQzQoiGnR2nb5ZMHwEzxNr4F5nV2450DmE2g-gn2YRYfp-tLcaogXRaoEaKb0rVyCzwqzTTsg83E45D9PLEeKbzX_4_6gnuB9EepgxQC5suMyDml4Ma0oa3rNoKyALlutVpgx_cJP0Jh2ofGIDXuagAWjjViJGzTXxauK1BAkAJ&__tn__=EEHH-R
https://salkauskis.lt/2019/11/kurybines-ai-vgtu-dirbtuves/
https://salkauskis.lt/2019/11/ateities-inzinerijos-kurybines-dirbtuves/


 

 

 

2019-11-15 

Mūsų gimnazistai aktyviai dalyvauja Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykstančiose atvirose 

paskaitose „Medijų pamokos“. Mokiniai jau turėjo galimybę susipažinti su vaizdo klipo, kino 



filmo įgarsinimo ir virtualios realybės kūrimo procesu. Taip pat sužinojo, kaip kuriamas kino 

scenarijus, kino vaidmuo, interaktyvi animacija bei kompiuteriniai žaidimai. 

Kultūrinės - pažintinės veiklos koordinatorė V.Malinauskaitė. 

Ugdymo karjerai koordinatorė D.Gulbinskienė 
 

 

 


