
1 pav. „Savivaldos diena“  

2 pav. „Kauno A. Stulginskio 
universitete“  

Projekto „Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese (sutrumpintai 093) 

VEIKLOS ATASKAITA 

2014/2015 M.M. 

Baigėsi dar vieni mokslo metai įgyvendinant patyriminį mokymą Nemunėlio 
Radviliškio pagrindinėje mokykloje.  

Keitėsi projekto komanda: mokyklos direktore tapo projekto koordinatorė mokykloje, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Timukienė, 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui tapo projekto dalyvė, lietuvių kalbos mokytoja Vaida 
Vaitaitytė, projekte tęsė dalyvavimą istorijos mokytoja Audronė Navalinskienė, geografijos 
mokytoja Saulė Venckūnienė, biologijos mokytoja Audronė Grigienė, dorinio ugdymo (etikos) 
mokytoja Audronė Januševičiutė,  į projektą įsijungė naujos mokytojos: muzikos mokytoja 
metodininkė Žydrūnė Rakauskaitė bei dailės ir technologijų mokytoja Rima Zemlickienė, IX-X 
klasių mokiniai.  

Patyriminis mokymas buvo integruotas į mokyklos veiklos planą, mokytojų 
detaliuosius teminius planus. Tokiu būdu buvo planuojamos netradicinės pamokos kitose erdvėse, 
susitikimai, diskusijos, išvykos. Ypač suaktyvėjo integruotų pamokų vedimas mokykloje.  

Mokyklos mokytojai naudojo projekto metu gautas priemones: daugiafunkcinį 
spausdintuvą, diktofoną, skaitmeninį fotoaparatą, mokiniai gilino kompetencijas tautinio identiteto, 
strateginio planavimo, lyderystės, debatų, procesų valdymo srityse.  

Mokykloje tęsėsi neformaliojo ugdymo užsiėmimo 
„Kai nieko nesinori daryti“ veikla. Jam vadovavo mokytoja A. 
Grigienė. Šį užsiėmimą lankė mokiniai iš socialinės rizikos 
grupės šeimų. Mokytoja inicijavo tyrimo apie patyčias atlikimą, 
viktoriną „Ką aš žinau apie AIDS“. Mokinių vasaros atostogų 
metu parengė stovyklą socialiai remtiniems vaikams „Mes prie 
Nemunėlio“. Bendradarbiaudama su vietos verslininkais, vedė 
merginoms užsiėmimus apie plaukų, nagų, veido priežiūrą. 
Diskutavo su psichologe Aiste Jasaityte-Čeburiak. Organizavo 

akciją „Savaitė be patyčių“. 
Susitiko su sveiko gyvenimo 
propaguotoju, politiku Juozu Dapšausku. Organizavo 
mokytojų dieną.  

 Daug geografijos (mokytoja S. Venckūnienė) ir 
biologijos (mokytoja A. Grigienė)  pamokų vyko 
bendradarbiaujant su Latvelių girininkijos girininku A. 
Trybe, pvz. „Biržų girios takais“, Žemės diena, inkilų kėlimo 

akcija. Taip pat mokytoja paskatino mokinius dalyvauti Kauno A. 
Stulginskio universiteto organizuotoje tarptautinėje miško dienoje.  



3 pav. „Lietaus melodija“  

4 pav. „Pamoka – Biržų TVMC“  

5 pav. „Vasario 16-osios minėjimas“  

Mokiniai taip pat buvo apdovanoti Generalinės miškų urėdijos diplomais už filmukus "Paukščiai 
sugrįš namo“. Organizavo sveikuoliškas akcijas“ „Vandens diena“, „Šokio diena“, „Pusryčių 
diena“.  

 Mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja E. 
Timukiene, bendradarbiaudami su Biržų krašto muziejumi 
„Sėla“ tvarkė Muoriškių pilkapius, organizavo vasario 16-
osios minėjimą prie nepriklausomybės akto J. Šerno kapo, 
parengė literatūrinę kompoziciją „Lietaus melodija“ meninio 
skaitymo konkursui. Organizavo skaitymo skatinimo akcijas 
bibliotekoje, pradinukams, darželinukams.  

Lietuvių kalbos mokytoja  V. Vaitaitytė kartu su 
dešimtokais bendradarbiaudama su Latvelių girininkijos 
girininku A. Trybe, tvarkė Pagojų poilsiavietę. Su mokiniais 
lankėsi Šiaulių vaizduojamojo meno centre, Panevėžio Cido 

arenoje renginyje „Verslas veža“.  

Dailės ir technologijų mokytoja R. Zemlickienė 
tęsė mokymus apie stilizaciją, linijines ir spalvines perspektyvas, 
įgūdžių sėmėsi bendradarbiaudama su kolegomis, lankydamasi 
praktinėse darbo vietose, pvz. bendradarbiaudama su Kratiškių 
pagrindinės mokyklos mokytojomis ir mokiniais mokė mokinius 
kepti karaimiškus kibinus. Kartu su savo auklėtiniais devintokais 
suorganizavo šimtadienio šventę, lankėsi Biržų TVMC, „Siūlo“ 
fabrike“, Biržų darbo biržoje.  

Istorijos ir pilietiškumo 
pamokų metu mokiniai su 
mokytoja A. Navalinskiene minėjo valstybines šventes: Kovo -
11-ąją, vasario 16-ąją, sausio 13 –ąją, paskatino dešimtokus 
dalyvauti respublikiniame rašinių konkurse „Mano teisės ir 
pareigos“.  

 Dorinio ugdymo mokytoja A. Januševičiutė 
paskatino dešimtokus dalyvauti VDU respublikiniame meninių 

mokslinių darbų konkurse „Meilės koordinatės“.  

Muzikos pamokų metu mokiniai su mokytoja Ž. 
Rakauskaite tęsė pažintį su įvairių šalių šokiais, muzikos kultūra, susitiko su muzikologu G. 
Dalinkevičiumi, dalyvavo Vabalninko B. Sruogos gimnazijos organizuotame renginyje 
„Dainuojantis pavasaris“.  

Projekto metu sustiprėjo refleksijos kultūra mokykloje, nuolat naudojami aktyvūs 
metodai pamokose. Mokykloje stipri bendradarbiavimo, integruotų pamokų vedimo kultūra. Ši 
patirtis atsispindi mokyklos veiklos plane (integruotų pamokų, pamokų kitose erdvėse skaičius, 



pamokos su IT, kūrybiškų metodų naudojimas), ugdymo plane (bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, tradiciniai renginiai ir projektai), mokytojų teminiuose planuose, platus neformaliojo 
švietimo užsiėmimų pasirinkimas. 

Ugdymo procesas gali būti įdomus ir kūrybiškas, ilgam įsimenantis, be didelių 
investicijų, svarbu rasti tokius metodus, kurie skatintų aktyviai veikti mokinius.  

 

Edita Timukienė 
Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos direktorė 


