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Baigėsi dar vieneri mokslo metai įgyvendinant 
patyriminį mokymą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinėje mokykloje. Keitėsi projekto įgyvendinimo 
komanda: prie projekto prisijungė muzikos mokytoja Greta 
Vaičiulytė, darbus tęsė geografijos mokytoja Dalia Žiulpaitė, 
lietuvių kalbos mokytojos Jolanta Matusevičienė ir Vaida 
Vaitaitytė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė 
Navalinskienė, biologijos mokytoja Audronė Grigienė, dorinio 
ugdymo (etikos) mokytoja Audronė Januševičiutė, informacinių 
technologijų mokytoja Asta Paplauskienė, dailės ir technologijų 
mokytoja Rima Zemlickienė, IX-X klasių mokiniai, į projekto veiklas 
buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė ir socialiniai partneriai. Projektą koordinavo mokyklos 
direktorė Edita Timukienė.  

Mokykla yra užmezgusi santykius su visomis 
Biržų rajono mokyklomis, vietos bendruomene, seniūnija, Biržų 
J. Bielinio viešosios bibliotekos Nemunėlio Radviliškio filialu, 
Biržų „Sėlos“ muziejumi, O. Milienės senelių globos namais, 
Trečiojo amžiaus universitetu (TAU), Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčia, Biržų girininkijos Latvelių girininkija, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
503 pėstininkų kuopa, Biržų ŠPT, Visuomenės sveikatos biuru, 
Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Policija, buvusiais mokiniais, 
ūkininkais, verslininkais. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos 2016–2020 metų strateginiame plane bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais įvardijamas kaip vienas stipriųjų veiklos 

aspektų ir pažymima, kad mokykla yra atvira, bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka, mezga 
socialinius ryšius. Mokyklos tinklaveika padeda kompleksiškai siekti užsibrėžtų tikslų. Partnerystės 
yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų 
perspektyvumo. 

Vyksta integruotos, atviros pamokos 
kitose erdvėse, kartu su socialiniais partneriais Pagojų 
poilsiavietėje, Dainų slėnyje, Latvelių girininkijoje, 
Biržų „Sėlos“ muziejuje, Biržų J. Bielinio viešojoje 
bibliotekoje, Biržų visuomenės sveikatos biure, O. 
Milienės senelių globos namuose, Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje, Biržų regioniniame parke, Biržų 
TVMC, žirgyne, Sodeliškio dvare, pas vietos ūkininkus.  

Kasmet, prieš Velykas, visas rajono mokyklas, socialinius partnerius, vietos 
bendruomenę sukviečiame į integruotą projektą „Kūrybinių partnerysčių mugė“. Atviras veiklas veda 
mokyklos pedagogai, įvairių profesijų atstovai. Mokykla aktyviai ir rezultatyviai dalyvauja mokyklų 

1 pav. „Ačiū, kad esi“  

2 pav. „Baltų vienybės diena“  

4 pav. „Kūrybinės partnerystės“  



bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų  partnerystės tinklo kūrime. 
2015–2016 mokslo metais  mokykla apdovanota Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo 
skyriaus prizu „Pažanga 2015“ – „už sėkmingas iniciatyvas diegiant kūrybiškos mokyklos raidos 
modelį“. Mokyklos mokytojai naudojo projekto metu gautas priemones: daugiafunkcį spausdintuvą, 
diktofoną, skaitmeninį fotoaparatą, mokiniai gilino kompetencijas tautinio identiteto, strateginio 
planavimo, lyderystės, debatų, procesų valdymo srityse.  

Geografijos (mokytoja D. Žiulpatė) ir biologijos (mokytoja 
A. Grigienė)  pamokos vyko bendradarbiaujant su Latvelių 
girininkijos girininku A. Trybe. Mokiniai keliavo Parovėjos  
link,  organizavo inkilų kėlimo akciją, Pagojų poilsiavietės 
tvarkymo akciją, dalyvavo Žemės dienos minėjime Papilio 
pagrindinėje mokykloje.  Matavo medžius, pamokos tema: 
„Aukščiausi Lietuvos medžiai ir ozono sluoksnio apsauga“, 
tyrinėjo augalus tema „Pavasaris Senvagėm atplaukia“. 
Pakvietė mokinius ir tėvelius į netradicinę pamoką, kurios 
metu domėjosi pelėdomis, sužinojo, kokios jų rūšys, išgirdo, 

kokius garsus skleidžia, išmoko nors akimirkai sustoti ir įsiklausyti į 
mus supančią aplinką. Susitiko su Biržų regioninio parko vyr. 

specialiste Renata Ulinskiene, kuri pristatė Lietuvos saugomas teritorijas, didžiausią dėmesį skyrė 
Biržų regioniniam parkui, kuris unikalus karstinėmis įgriuvomis, didžiuliais miško masyvais, retomis 
augalų ir gyvūnų veislėmis. 

Mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis J. Matusevičiene ir V. Vaitaityte  organizavo 
vasario 16-osios minėjimą prie nepriklausomybės akto J. Šerno kapo, meninio skaitymo konkursą, 
skirtą Lietuvos šimtmečiui, rašė laiškus merui, kūrė filmą 
„Aš myliu Nemunėlio Radviliškį“. Organizavo skaitymo 
skatinimo akcijas bibliotekoje, pradinukams, 
darželinukams.  Viktoriną "Kalba gimtoji - kasdieninė, tu 
- duona mums esi".  Lankėsi Biržų kultūros centre 
spektaklyje „Akmuo. Vanduo. Gėluonis“, kartu su 
Latvelių girininkija dalyvavo „Pelėdų stebėjime“.  Susitiko 
su žurnalistu D. Radzevičiumi. Aplankė Biržų rajono 
Jurgio Bielinio viešąją biblioteką, peržiūrėjo "Gimtojoj 
mano Šiaurės Lietuvoj" filmą apie Biržų krašto rašytojus, "Aušros" 
pagrindinėje mokykloje susipažino su paroda "Leiskite man būti 
savimi", skirta Annai Frank, dalyvavo Biržų kultūros centre V. Vorienės organizuotoje edukacinėje 
veikloje "Teatro magija". Organizavo tarptautinį renginį „Baltų vienybės diena“.  

 Dailės ir technologijų mokytoja R. 
Zemlickienė tęsė mokymus apie stilizaciją, linijines ir 
spalvines perspektyvas, įgūdžių sėmėsi bendradarbiaudama 
su kolegomis, lankydamasi praktinėse darbo vietose, pvz. 
Sodeliškių dvaro sodyboje dalyvavo edukacinėje pamokoje 
„Grūdo kelias“. Dalyvavo piešinių konkurse „Vaikų 
Velykėlės 2017“, tarptautiniame miniatiūrų konkurse 
„Laiko ženklai mano gimtinėje“. Mokytoja tapo mokyklos 
mokinių savivaldos koordinatore, todėl su mokinių 
savivalda dalyvavo konferencijoje, lankėsi Biržų TVMC, 

5 pav. „Teatro magija“  

6 pav. „Vasario 16-osios proga 
mokinių savivalda lankėsi 

prezidentūroje“ 

3 pav. „Pelėdų ūbavimas“  



Kupiškio TVM, Biržų darbo biržoje. Tyrė mokinių įsidarbinimo galimybes. Kartu su mokyklomis 
partnerėmis organizavo integruotą projektą „Kūrybinės partnerystės“.  

Istorijos ir pilietiškumo pamokų metu mokiniai su mokytoja A. Navalinskiene minėjo valstybines 
šventes: sausio 13 –ąją, Vasario 16-ąją, organizavo 
viktoriną, skirtą kovo -11-ajai. Organizavo susitikimą su 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto - archeologais, Klaipėdos 
universiteto vyresniuoju mokslo darbuotoju, profesoriumi, 
hab. dr. Algirdu Girininku bei jo mokiniu, istorijos ir 
archeologijos katedros asistentu, KU ir VDU istorijos 
krypties doktorantu Gvidu Slah. Su mokiniais vyko į 
Nemunėlio Radviliškio seniūnijos Skamarakų mišką, kur 
1941 metų rugpjūčio mėn. buvo nužudyta 80 žydų tautybės 
žmonių.  

 Muzikos pamokų metu mokiniai su mokytoja 
G. Vaičiulyte tęsė pažintį su įvairių šalių šokiais, muzikos 
kultūra. Dalyvavo tarptautiniame tradiciniame šokių 
festivalyje „Pavasaris Šemberge“. Mokykloje organizavo 
renginius „Šokių karai“, padėkos vakarą „Ačiū, kad esi“. 

Dorinio ugdymo mokytojos A. Januševičiutė 
ir S. Balodytė organizavo netradicinę pamoką „Kryžiaus 
kelias“, integruotą projektą, skirtą Tolerancijos dienai.   

Mokyklos administracija kuria saugią ir jaukią 
aplinką, skatina, kad pamokos vyktų netradicinėse aplinkose, palaiko mokytojų iniciatyvas 
organizuoti pamokas kitose erdvėse, skatina mokytojus lanksčiai planuoti laiką. Sukurtos vidinės 
erdvės – „Skaitymo“, „Kalbų laiptinė“. Dauguma pedagogų įvairiose mokyklos erdvėse bent kartą 
per metus eksponuoja mokinių projektinius darbus ir ugdymosi rezultatus. Mokyklos vidinis kiemas, 
„Dainų slėnis“, „Pagojų poilsiavietė“ naudojami kaip „lauko klasės“ pamokoms, renginiams. 
Mokyklos muziejuje organizuojamos edukacinės veiklos. Mokymasis ne mokykloje ir edukacinės 
išvykos suteikia mokiniams galimybių įgyti įvairesnės patirties, susieti mokymąsi su gyvenimiška 
praktika bei savo interesais. 

 

Edita Timukienė, projekto koordinatorė,  
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės  

mokyklos direktorė 
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