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Cognosce te ipsum (Cicéro)

ŠVIESA – tai ţinios, kurias mes gebame perduoti kitiems.
ŠVIESA – tai siekis iš to, ką suţinojai, suformuluoti daugybę
naujų klausimų.
ŠVIESA – tai artimųjų palaikymas, dţiaugsmas dėl maţiausios
pergalės.
ŠVIESA – tai bendras tikslas, suvienytos pastangos, išbandymai
ir sėkme, ir nesėkme. Draugai, kolegos, vienminčiai. Moderni
mokykla.
Mes visa tai jau turime arba to siekiame, vadinasi, esame
ŠVIESOS kelyje.
Asta Žukauskienė, gimnazijos direktorė
Direktorės sveikinimą galite peržiūrėti: https://youtu.be/VuZEbIk_s3U
Gruodţio 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino
tarptautinių mokinių olimpiadų ir konkursų laureatus – gabius Lietuvos mokyklų ugdytinius,
2020 m. pasauliniuose mokslo renginiuose iškovojusius medalius ir pagyrimo raštus.
Nuotolinei tarptautinių olimpiadų laimėtojų pagerbimo ceremonijai Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje pakviesti mūsų gimnazistai: 3d klasės mokinys Povilas Dapšys (biologijos ir
chemijos tarptautinių olimpiadų bronzų laimėtojas) ir 4a klasės mokinys Simas Kontrimas
(Europos geografijos aukso laimėtojas). Biologijos mokytoja Lina Vičiulienė, chemijos
mokytoja Audronė Čekytė ir geografijos mokytojas Dainius Stasys apdovanoti Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugţdinienės padėkos raštais ir
internetinėmis vaizdo kameromis.
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Gimanzijos mokytojai tobulino skaitmeninio
raštingumo įgūdţius
Lapkričio 10 – gruodţio 16 dienomis mūsų
gimnazijos mokytojams Švietimo centras organizavo
40 val. seminarą „Microsoft office 365 – programų
paketas moderniam ir efektyviam mokyklos
bendruomenės darbui“. Uţsiėmimų lektorė – mūsų
gimnazijos IT mokytoja metodininkė Sigutė
Mackevičienė. Seminarų metu mokytojai išgirdo daug
vertingos informacijos, kaip susikurti palankią aplinką
bendradarbiavimui su mokiniais ir kolegomis
pasitelkiant naujausias IT technologijas, kaip tobulinti
pamoką, bendrinti dalijamąją medţiagą, organizuoti
apklausas, viktorinas, ruošti testus. Lektorė
klausytojus supaţindino su Office 365 įrankiais:
OneNote, Sway, SharePoint, Outlook, Forms,
OneDrive, Microsoft Teams ir kt.
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Pilietiškumo pamoka. „Pasitikėti negalima tikrinti. Kur dėtume
kablelį?“
Kas yra melagienos ir ar visos jos vienodai pavojingos? Kodėl
dalis ţmonių lengvai patiki jiems specialiai transliuojamu melu ir
leidţiasi jo paveikiami? Kaip atskirti tiesą nuo mito? Kaip ugdyti
kritinį mąstymą ir visuomenės atsparumą dezinformacijai?
Šiais nūdienai itin aktualiais klausimais 1b klasės gimnazistai
diskutavo su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoju
Luku Gyliu.
Kaip teigė pamokos svečias, mes visi mokame filtruoti kavą, bet
daţnai negebame filtruoti naujienų, leidţiamės klaidinami ir daţnai
patys tampame netikros informacijos skleidėjais. Pranešėjas labai
aiškiai ir detaliai paaiškino gimnazistams kaip kritiškai vertinti mus
pasiekiančią informaciją, į ką būtina atkreipti dėmesį norint nustatyti
informacijos patikimumą.
Silva Paulauskienė, pilietinio ugdymo mokytoja

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja

Gruodţio 16 d. Baltarusijos opozicijai, kurią
atstovauja protestuotojai prieš neteisėto prezidento
Aliaksandro Lukašenkos reţimą ir opozicinio
judėjimo lyderiai: Sviatlana Cichanouskaja, Sviatlana
Aleksijevič, Maryja Kalesnikava ir kiti, buvo įteikta
disidento Andrejaus Sacharovo vardu pavadinta
premija.
Sacharovo premija – kasmetinė premija, kurią
Europos Parlamentas skiria išskirtinėms asmenybėms
ir organizacijoms, kovojančioms prieš priespaudą,
neteisybę ir nepakantumą. Premija, pavadinta
disidento Andrejaus Sacharovo vardu – viena iš
Europos Parlamento priemonių, skirtų skatinti
ţmogaus teises ir demokratiją visame pasaulyje. Ji
buvo įsteigta 1988-aisiais siekiant pagerbti asmenis ir
organizacijas, ginančias ţmogaus teises. Laureatus
išrenka Europos Parlamento pirmininkas ir politinių
frakcijų lyderiai (Pirmininkų sueiga).
Gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai prisijungė
ir stebėjo nuotolinę jaunimo diskusiją su 2020 m.
Sacharovo premijos laureatais.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

Prasidėjus LCC Atvirų Durų dienoms, šiandien mūsų gimnazistai
turi unikalią galimybę dalyvauti dėstytojos Kate Petrikienė paskaitose
apie tarpkultūrinius panašumus ir skirtumus bei Kalėdines tradicijas.
Nuoširdţiai dėkojame LCC dėstytojai uţ nuoširdų bendravimą su
mūsų abiturientais.
Jolanta Žutienė, anglų k. mokytoja

Tuo sudėtingu prieššventiniu metu su 3a klasės mokiniais
apibendriname Kristijono Donelaičio kūrybą. Stengėmės suprasti
poeto laiką ir „Metus“: nagrinėjom, deklamavom, sprendėm testus,
po atostogų rašysim rašinį... Trečiokai uţfiksavo donelaitiškas
akimirkas ir pristatė klasei.
Ona Kelpšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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Rajoninėje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje 4d
klasės mokinys Danielius Gelčauskas uţėmė 2 vietą. 4b klasės
mokinys Eligijus Visockis liko ketvirtas. Dėkojame mokiniams.
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė
Biologijos mokyklinės olimpiados 1-2 klasių Kalėdinis turas vyko
Moodle platformoje.
Dėkojame VISIEMS dalyviams!
Dţiaugiamės puikiais rezultatus ir sveikiname nugalėtojus!
Linkime jiems sėkmės rajoninėje biologijos olimpiadoje.
1 klasė
I vieta
1. Dominyka Gurinaitė, 1b kl.
2. Rokas Slančiauskas, 1b kl.
II vieta
1. Sophie Regina Mary Grieve, 1b kl.
III vieta
1. Lukas Buinickas, 1b kl.
2. Aušrinė Kuprytė, 1a kl.
3. Austėja Milevičiūtė, 1b kl.
4. Julita Grubliauskaitė, 1f kl.
5. Greta Niuniavaitė, 1a kl.
2 klasė
I vieta
1. Vaiva Margelytė, 2e kl.
2. Agnė Drazdauskaitė, 2e kl.
3. Jorūnė Dimaitė, 2e kl.
II vieta
1. Brigita Bertulytė, 2e kl.
2. Nedas Šarmanauskas, 2e kl.
III vieta
1. Aistė Usorytė, 2e kl.
2. Redas Domkus, 2b kl.
3. Emilis Rimutis, 2c kl.
Biologijos mokytojai: Lina Vičiulienė ir Algirdas Vilkas!

Sveikiname Jorūnę Dimaitę 2e kl. gimnazistę, sėkmingai įveikusią
rajoninę etninės kultūros olimpiadą, dėkojame Jorūnės mamai
Dainorai Dimienei ir linkime sėkmės Ţemaitijos etnografinio regiono
etape.
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Mokyklinės fizikos olimpiados laimėtojai:
1 klasė
1. Slančiauskas Rokas 1b I vieta
2. Samarin Damir 1b II vieta
3. Čiuta Dovydas 1b II vieta
4. Kevišaitė Konstancija 1a II vieta
5. Kairytė Vytautė 1a III vieta
6. Milevičiūtė Austėja 1b III vieta
2 klasė
1. Bertulytė Brigita 2e I vieta
2. Svirskas Kristupas 2e II vieta
3. Jokubauskis Deividas 2e III vieta
3 klasė
1. Nicys Linas 3e I vieta
2. Godelis Aleksandras 3a II vieta
3, Jonuškytė Elė 3a III vieta
4. Pranauskas Gytis 3b III vieta
4 klasė
1.Vaitkutė Auksė 4d I vieta
2. Strakšys Tadas 4c II vieta
3. Buivys Rokas 4b III vieta
Fizikos mokytojos Vilma Riaukienė ir Vitalija Plonienė
Matematikos mokyklinės olimpiados laimėtojai:
I vieta
Buinickas Lukas, 1b
Domanta Kerys, 2f
Miliauskaitė Viltė, 3a
Dapšys Povilas, 4d
II vieta
Norkutė Viktorija, 1a
Kairytė Vytautė,
Bertulytė Brigita, 2e
Drazdauskaitė Agnė, 2e
Gerikaitė Simona, 3a
Stravinskas Simonas, 4d
Navickas Mantas, 4d
Navickaitė Monika, 4d
III vieta
Čiuta Dovydas, 1b
Čiuta Ignas, 1b
Samarin Damir, 1b
Elada Pilipavičiūtė, 2f
Klaudija Rozmaricaitė, 2f
Uščinaitė Ugnė, 2e
Šilinskas Gedmantas, 3e
Ţulpaitė Eglė, 3a
Šimkutė Rugilė, 3a
Visockis Eligijus, 4b
Lukšaitė Agilė, 4d
Šie mokiniai dalyvaus nuotolinėje rajoninėje matematikos
olimpiadoje sausio 15 dieną. Linkime sėkmės.
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Gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai Deimantė,
Edgaras ir Viltė gruodţio 2 dieną dalyvavo Europos
Parlamento biuro Lietuvoje organizuotame nuotoliniame
seminare apie Europos Sąjungos gynybos politiką ir jos
partnerystę su NATO. Kaip teigia seminare dalyvę
gimnazistai, buvo įdomu klausytis VU TSPMI doc.
Deivido Šlekio ir EP narės Rasos Juknevičienės įţvalgų
apie Lietuvos poziciją NATO veikloje, Taivano valstybinį
statusą, ES santykius su JAV po Bideno laimėjimo JAV
prezidento rinkimuose ir grėsmes šalių suverenitetui
potencialaus karo metu.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

Šiais metais vietoje amatų mugės – gerumo akcija.
Dovanojome rankų darbo gaminius Plinkšių senelių
globos namų gyventojams.
Ačiū 2d kl. gimnazistėms Evelinai Leščinskaitei ir Skaistei
Ţelvytei uţ padarytą krepšelį ir ţvakidę.
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Penktadienio biologijos apie ląstelinį kvėpavimą pamokos su
trečiokais refleksiją uţbaigėme augintinio dalyvavimu
pamokoje. Buvo ir katinų, ir šunų, triušių ir kt. Šie ne tik
linksmai pasirodė ekrane, bet kai kurie iškilmingai nuo jo ir
pasišalino.
Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas

Technologijų pamokoje 1c kl. svečiavosi Maţeikių turizmo ir
verslo informacijos centro darbuotoja - turizmo vadybininkė
Genutė Maţeikaitė.
Pamokos tema : Turizmo ūkio šaka. Turizmas Maţeikių
rajone.
Sigrida Norvaišienė, technologijų mokytoja

Šv. Kalėdos – šiltai bendrystei.
Sigrida Norvaišienė, technologijų mokytoja

Rajono lituanistai tobulino skaitmeninio raštingumo įgūdţius
Lapkričio 24 ir gruodţio 2 dienomis rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Švietimo centro darbuotojai organizavo
seminarus „Pamokos modernizavimas. Medijų raštingumas“. Uţsiėmimų lektorė – mūsų gimnazijos IT mokytoja metodininkė
Sigutė Mackevičienė. Seminarų metu mokytojai išgirdo daug vertingos informacijos, kaip susikurti palankią aplinką
bendradarbiavimui su mokiniais ir kolegomis pasitelkiant naujausias IT technologijas, kaip tobulinti pamoką, bendrinti
dalijamąją medţiagą, organizuoti apklausas, viktorinas, ruošti testus. Lektorė klausytojus supaţindino su Office 365 įrankiais,
pristatė smagias internetines programėles Kahoot, Slido, Mentimeter, Actionbound, skirtas įvairiems mobiliesiems įrenginiams.
Seminaro klausytojai turėjo progos teorines ţinias pritaikyti praktiškai.
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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PSICHOLOGO SKILTIS
Laisvalaikio skaitiniai
Skaitymas yra mano mėgstamiausias laisvalaikio uţsiėmimas.
Šį kartą su Jumis pasidalinsiu šventinio ţurnalo „ Psichologija
tau “ Nr.6 ( 2020 m. lapkritis-gruodis) apţvalga. Pasitelkdama
kūrybiškumą (kiekvienas
esame kūrybiškas, kad ir
kaip bandytume tai neigti,
tik
neaišku,
kiek),
pirmiausia
pasistengsiu
suintriguoti
ţurnalo
viršelio antraštėmis. Visas
ţurnalas – pasitikėjimo
savimi
vadovas.
Įsiklausykite: ţiemą : „
Stiprinkite
emocinį
imunitetą
ir
tada
suţinosite, kada stiprybės
virsta silpnybėmis“, nes „
ką galvosi, tas ir bus
minčių ir kūno ryšys“;
kasdienybėje
„
sutrupinkite
uždarumo
sienas ir šventės pasibels pas Jus.“ Šiemet, greičiausiai, šventės
bus
„kitokios, bet Jus turi lydėti gera nuotaika nepaisant
aplinkybių.“ O dabar apie viską išsamiau...
Livija Kontvainienė siūlo 8 ţingsnius į pasitikėjimą savimi.
Geriausias būdas įgyti pasitikėjimo savimi – pradėti daryti tai, ko
bijai. Ţmogus, kuris spinduliuoja pasitikėjimą: 1. Nepermąsto
praeities klaidų. 2. Nepuoselėja per didelių lūkesčių. 3.
Nesisieloja dėl to, ko negali pakeisti. 4. Nepriima emocijomis
paremtų sprendimų. 5. Nelygina savęs su kitais. 6. Nebijo
suabejoti savimi. 7. Nebijo prašyti pagalbos ir pasisiūlyti padėti.
8. Nebijo mesti sau iššūkių.
Išstumkite save iš komforto zonos, surizikuokite ir
pamatysite, kaip pasitikėjimas savimi ūgtels.
Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė pristato emocinį uţkratą:
virusą, nuo kurio nepabėgsi. Ar ţinojote, kad emocijomis
galima uţsikrėsti? Kasdieniniame gyvenime sąmoningai ar
nesąmoningai nuolat kopijuojame vieni kitų emocijas. Tai
vyksta dėl dviejų prieţasčių – imitavimo ir veidrodinių neuronų,
kurie paverčia imituojamą emociją savo paties patyrimo dalimi.
Tikėkite, kad esate laimingas, ir prieš tai, kai tai pats suprasite,
jūsų laiminga išraiška uţkrės kitus.

Milda Pajarskaitė pavyzdţiais bando įtikinti mus, kad
didţiausios mūsų stiprybės tampa aršiausiais priešais.
Kiekvienas iš mūsų turime unikalų stipriųjų savybių rinkinį,
kuriuo naudojamės siekdami sėkmės, tačiau pernelyg išryškintos
dorybės gali atsisukti prieš mus. Pernelyg išryškintas
pasitikėjimas savimi tampa arogancija, o per smarkiai išreikštas
kuklumas virsta savęs menkinimu. Kiekviena stiprybė turi savo
tamsiąją pusę. Per daug drąsos gali peraugti į agresiją ir
rizikingus ţingsnius. Per didelis atsargumas verčia bijoti net
menkiausių pokyčių. Dar Aristotelis buvo iškėlęs idėją, jog
dorybių perviršis yra mūsų priešas, ir pasisakė uţ „ aukso
vidurio“ ieškojimą.
Psichologė Laura Kliukaitė samprotauja apie minčių ir
kūno ryšį. Kiekvieną dieną mūsų galvose kirba daugybė
įvairiausių minčių, tačiau ar kada susimąstėte, kas vyksta mūsų
kūne, kai mąstome? Mintį galima įsivaizduoti kaip niekada
nenutylantį balsą mūsų galvose. Kai kurie mokslininkai teigia,
kad kiekviena mūsų mintis yra nulemta smegenyse vykstančių
cheminių reakcijų. Mintys gali daryti poveikį kūnui. Ne paslaptis,
kad įkyriai galvoje besisukančios
negatyvios mintys gali
išprovokuoti įvairius fizinius negalavimus. Mūsų mintys daro
didelę įtaką savijautai. Liūdesys, pyktis, baimė ir kitos emocijos
iš esmės yra minčių padarinys. Vyraujant teigiamoms mintims,
smegenys ima generuoti vadinamuosius laimės hormonus –
endorfiną, serotoniną ir kt. Tai, ką galvojame, daro poveikį tam,
ką jaučiame.
Domantė Juknonytė kalba apie santykius be sienų.
Atvirumas - Jūsų raktas, atrakinantis laimingus santykius. Gera
ţinia: kiekvienas mūsų galime ugdyti šias savybes ir tapti
laisvesnėmis asmenybėmis. Kaip kitas galės patenkinti mūsų
emocinius, dvasinius ir fizinius poreikius, jei neţinos apie juos?
Kaip kitas gebės „tinkamai mylėti“, jei atvirai ir nuoširdţiai
neišsakysime, ką mums reiškia meilė ar kokia mūsų meilės
kalba?
Ir pabaigai - Aušros Šneiderytės „Kitokios šventės: gera
nuotaika nepaisant aplinkybių“. Ištarkite NE šventinėms
klišėms. Jūsų šventės – Jūsų taisyklės! Visi puikiai ţino, kaip
atrodo Tobula Kalėdų diena. Deja, tai tik graţi, bet toli graţu ne
visiems tinkanti pasaka. Kiek žmonių – tiek Kalėdų. Šiemet
susikurkite savo šventę pagal savo taisykles. Nesvarbu, kur ir su
kuo: susikurkite šventes, kokių patys norite.
Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė

Mūsų gamtos mokslų laboratorija jau beveik
pasiruošusi sutikti mokinius. Čia jauku,
modernu, ir visiems bus malonu dirbti bei kurti.
Dėkojame gerbiamai Direktorei uţ puikią
erdvę gamtos mokslų mylėtojams.
Gamtos mokslų metodinė grupė
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HUMANITARŲ AKADEMIJOS ŢIEMOS SESIJA
Gruodţio 18 dieną įvyko trečioji (ţiemos) Humanitarų
akademijos sesija. Ši sesija buvo skirta kalbai – bendravimo
įrankiui; kalbai – prasmės, mąstymo, psichologijos šaltiniui/ kodui;
uţrašytai kalbai (raštui) – informacijos išsaugojimo ir perdavimo
priemonei, bet, dar svarbiau, pokyčių visuomenėse lėmėjai.
Klaipėdos universiteto daktarė Dalia Jakulytė kalbėjo apie kalbą
iš kalbininkų pozicijos: „Kalba apie kalbą: ţodţių istorijos“, o
profesorius Gintautas Vyšniauskas – iš filosofo, į kalbą/ raštą
ţvelgiančio iš istorinės visuomenės raidos perspektyvos:
„Gutenbergo
ir
Liuterio
nuopelnai
lietuvių
kalbai“.
Šįkart paskaitos nusitęsė į mokytojų ir profesoriaus diskusiją.
Dţiugu, kad trečiojoje sesijoje, nors ir uţ beveidţių ekranų,
mokiniai buvo aktyvūs paskaitų dalyviai, Povilas įsitraukė į karštą
diskusiją po paskaitų. Tai yra ţenklas, kad pamaţu akademija įgyja
ritmą, kai ne tik išklausoma ekspertų, bet ir klausiama bei
diskutuojama. Pasvajojom, kad visiškai įmanoma suorganizuoti
tiesiog diskusiją, mūsų bičiuliai iš Klaipėdos universiteto labai
palaiko šitą idėją. ĮSITIKINUSI, diskusija įvyks, tik dar reiks
susitarti dėl diskusijos objekto.
Akademija gyvuos ir 2021 metais. Baigiantis pirmiesiems
akademijos metams labai norisi padėkoti visiems Bičiuliams, kurie
yra akademijoje, ypač Klaipėdos universiteto akademinei
bendruomenei. Tačiau labai svarbu padėkoti ir tiems Bičiuliams,
kurie padarė viską, kad „Ţodis virstų Kūnu“. Esu dėkinga
gimnazijos direktorei uţ idėjos palaikymą ir pagalbą ieškant
rėmėjų. Ypatingas AČIŪ AB ORLEN LIETUVA – sugriovė mano
stereotipą, kad dideliam verslui tokie lyg ir maţi dalykai gali
pasirodyti nereikšmingi. Smagu, kad pramonė ir technologijos yra
kartu su humanitarika...
Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ie literatūros mokytoja

Spalio mėnesį įsitraukėme į Tarptautinės mokyklų bibliotekų
asociacijos (IASL) organizuojamą popierinių knygų skirtukų
mainų projektą, kuriame dalyvauja mokiniai iš įvairiausių
pasaulio šalių.
Šių metų tema: „Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir
gerovę“. Buvo kviečiama susimąstyti apie knygų, skaitymo,
mokyklų bibliotekų bei geros savijautos ryšį. Projekte panoro
dalyvauti dailės ir technologijų mokytoja Asta Milėškienė ir jos
3kl. A kurso gimnazistai.
Projekto organizatoriai mums priskyrė partnerius iš Tolna
Megyei SZC Esterházy Miklós profesinės mokyklos, esančios
pietų Vengrijoje. Karantinas pristabdė šį projektą - pasikeisti
popieriniais skirtukais dar nepavyko, tačiau jau galime
pasidţiaugti mūsų gimnazistų sukurtų knygų skirtukų vaizdu.
Vilija Statkutė, bibliotekos vedėja
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LITERATŲ ŢODIS
Dţiaugsmas
Stovėdami prie ribos atsisveikiname su tuo, kas brangu, arba su
tuo, kas nereikalinga. Ir kaip ten bebūtų – skaudu ar netikėta,
spontaniška ar dėsninga – mes gauname pranešimą apie save, apie
savo tolesnį gyvenimą, apie ryšių uţmezgimo galimybes.
Jau susitiko Saturnas su Jupiteriu – prasidėjo Vandenio era. Mes
esame jos pradţios dalyviai, besikeičiančio proceso liudininkai,
galintys atnešti nemaţai tvarkos. Ir tai dţiugina.
Ką gi, dţiaugsmas ir Pradţiai reikalingas.
Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokykliniai brandos egzaminai
Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

Menai
13
Technologijos
2
Lietuvių kalba ir literatūra
13
Įskaita
Kandidatai
Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)
165
Valstybiniai brandos egzaminai
Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

Uţsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis
Uţsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis
Uţsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalis
Uţsienio kalba (rusų)
Uţsienio kalba (vokiečių)
Lietuvių kalba ir literatūra
Uţsienio kalba (anglų)
Matematika
Geografija
Istorija
Informacinės technologijos
Biologija
Chemija
Fizika

150
4
1
4
1
152
150
150
21
75
14
56
9
10

Visą gruodţio mėnesį online erdvėje buvo organizuojami
forumai ir diskusijos apie nuotolinį ugdymą. Jų tikslas – aptarti
problemas, mokinių ir mokytojų savijautos klausimus, išklausyti
pasiūlymus, pasidţiaugti pasiekimais. Forumuose dalyvavo
gimnazijos direktorė, pavaduotojai, pagalbos mokiniui specialistės,
klasių kuratoriai, mokiniai ir jų tėveliai. Dėstantys mokytojai
dţiaugėsi ugdytinių stropumu, pareigingumu, mandagumu ir
pagarbiu elgesiu, reagavimu į pastabas. Pedagogai pabrėţė, kad
puikių mokinių – puikūs ir rezultatai, kurie kalba patys uţ save.
Savaime aišku, mokytojus neramina ir kai kurių mokinių
pasyvumas, nenoras lavintis savarankiškai, motyvacijos stoka.
Akcentuota, kad būtinas pastovus, rimtas, tikslingas mokymasis.
Savo ruoţtu, forumuose dalyvavę mokiniai išsakė ir savo
dţiaugsmus, ir nerimą : dţiugu, kad mokytojai kartu su mokiniais
sprendţia iškilusias problemas, puikiai perteikia mokomąją
medţiagą, negaili patarimų, pozityvumo, bet neretai skiria per daug
savarankiškų uţduočių, organizuoja gausybę atsiskaitomųjų darbų,
ne visada atsiţvelgia į skirtingus ugdytinių gebėjimus.
Susitikimai buvo naudingi tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek
tėveliams, nes visi puikiai suvokia, kad nuotolinis ugdymas –
didţiulis iššūkis.
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VIRTUALI 3A DAILĖS MOKINIŲ DARBŲ PARODA ANT PLOKŠTĖS

Asta Milėškienė, dailės mokytoja

Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos
muziejus mokyklų muziejų apţiūros konkurse laimėjo I
vietą.
Gimnazijos muziejus apdovanotas Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos I laipsnio diplomu.
Gimnazijos bendruomenė dėkoja nenuilstančiam
mokyklos istorijos tyrinėtojui, muziejaus puoselėtojui
mokytojui Algirdui Vilkui.

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja

