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Geografijos žinių savaitė
Antra lapkričio mėnesio savaitė
Lietuvoje tradiciškai skiriama geografijos mokslo populiarinimui.
Geografijos pamokų metu jungėmės prie interaktyvių ZOOM pamokų, kurias organizavo Pasaulio
piliečių akademija.
Virtualios pamokos „Kokio
dydžio mano ekologinis pėdsakas“
metu įsivertinome, kaip mūsų kasdieniai vartojimo įpročiai prisideda prie
klimato kaitos, taršos ir kitų aplinkos
iššūkių, aptarėme, kas labiausiai kenčia nuo klimato kaitos padarinių, kaip
asmeniškai galime padėti suvaldyti
klimato kaitą.
Pamokos „Slapti ingredientai
tavo šaldytuve“ metu aptarėme socialinio teisingumo ir aplinkosauginius
iššūkius maisto tiekimo grandinėse ir
ieškojome sprendimų, kad „slaptų
ingredientų“ mūsų šaldytuvuose būtų
kuo mažiau.
Lapkričio 17-ąją minima Tarptautinė globalių informacinių sistemų
diena. Ta proga į virtualų susitikimą

mus pakvietė Vilniaus universiteto Chemijos ir gamtos mokslų
fakulteto kartografijos ir GIS studijų programos IV kurso studentai. Sužinojome, ką reiškia studijuoti kartografiją ir GIS, kokios
įsidarbinimo ir karjeros galimy-

bės.

Geografijos žinių savaitę baigėme protmūšiais „Už švarią žemę“ ir
„Už tyrą vandenį“.
Rima Raščikienė, geografijos
mokytoja

„Laisvės banga“ abiturientų darbuose ir atviroje istorijos pamokoje
Įpusėjus mokslo metams, LRT
portalas vykdo projektą „Laisvės
banga“, kuris vienija visos šalies mokyklas bei įvairiausias organizacijas.
Jame teko garbė dalyvauti ir Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenei.
Spalio 29 dieną per LRT televiziją vykusioje „Laisvės bangos“ laidoje atvirą istorijos pamoką vedė
gimnazijos istorijos mokytoja Roma
Mickutė. Pamokos metu mokytoja
apžvelgė sporto svarbą šalies laisvei
bei dalijosi istorinėmis įžvalgomis
apie Lietuvos kovą už laisvę.
Toliau tęsiantis „Laisvės bangai“ LRT skambiu šūkiu „Atkurk akimirką“ kvietė ir visos Lietuvos mokinius į kitą projekto veiklą – atkurti
laisvės bangą Lietuvoje bei dalyvauti
fotografijos konkurse. Prisiminę, atkūrę ir perfotografavę nuotraukose
užfiksuotas Lietuvai svarbias, brangias akimirkas, dalyviai buvo kvie-

čiami jomis dalytis su visa šalimi.
Konkursas sulaukė per 80 nuotraukose atkurtų istorinių įvykių ir
asmenybių. Mokiniai virto kariais, tremtiniais, Sausio 13-osios
liudininkais ar savo šeimos nuotraukų archyvų herojais. Šiuos
vaidmenis prisiėmė ir Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai. Mokytojos Žygintos Ivanavičienės paskatinti ir patarimų gavę abiturientai
įkūnijo karo didvyrius,
tremtinių vaikus ar net
legenda tapusį Vytautą
Kernagį. Konkurso metu buvo išrinkta 20 geriausių fotografijų, tarp
kurių pateko ir mūsų
IVGD klasės mokinės
Kornelijos Drapanauskaitės darbas. Lapkričio
27 dieną LRT laidos

„Labas rytas“ metu iš visų atrinktų
darbų, tarp kurių buvo ir gimnazistės
fotografija, burtų keliu išrinko konkurso nugalėtojas! Deja, šįkart burtai
gimnazijai buvo nepalankūs.
Miglė Misiulytė, IVGB klasės
mokinė
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Projekto ,,EKO žinutės“ apklausa
Spalio–lapkričio mėnesiais
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras bei Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija organizavo
projekto „EKO žinutės“ apklausą. Iš
viso apklausoje dalyvavo 144 gimnazistai, kurie atsakė į klausimus,
susijusius su gamtos tarša, rūšiavimu
ir neigiamais efektais aplinkai. Galutiniai rezultatai labai įdomūs ir puikiai parodo mokinių elgesio tendencijas. Pasirodo, gimnazistai dažniausiai vaikšto pėsčiomis (37 %) ir tai
labai sveikintina. Didžioji dauguma
stengiasi rūšiuoti atliekas (57 %), o
likusi dalis rūšiuoja nuolatos. Visi
mokiniai sutinka, kad reikia laikytis
Žemės saugojimo normų, nešiukšlinti, mato rūšiavimo ir perdirbimo
naudą (net 63% apklaustųjų mano,
kad jie turi pakankamų ekologinių
žinių). Gimnazistai stengiasi taupyti
ribotus išteklius ne tik, kad sutaupytų lėšų, tačiau ir tam, kad padėtų aplinkai. Maloniausia girdėti tai, kad
gimnazistai nemėto šiukšlių ten, kur
papuola, o visada išmeta į artimiausias šiukšliadėžes. Net daugiau nei
pusė jų teigia dažnai arba visada metantys atliekas į specialius rūšiavimo
konteinerius.
Kostas Čaplinskas, IVGB
klasės mokinys

Protmūšis, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti
Lapkričio 23 dieną pirmosios
pamokos metu vyko protmūšis, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.
Šiame protmūšyje rungėsi I–
IVG klasių mokiniai. Nugalėtojais
tapo IGA klasės mokiniai, antrąją
vietą pelnė IIIGB klasė, trečiąją –
IVGB klasė. Prie protmūšio organizavimo prisidėjo gimnazjos istorijos
mokytojai Rolandas Tamošaitis ir
Roma Mickutė, administracija ir
mokinių prezidentūra. Dėkojame
renginio rėmėjams: „Atlantis Cinemas“,
„Kuršėnų
konditerija“,
„KLIGITRA“ bei „Koi Sushi“. Rėmėjų dėka protmūšio dalyviai bei
nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.
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Dalyvavimas Geros savijautos programoje
Šiais mokslo metais Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija parengė
ir „paleido į gyvenimą“ Geros savijautos programą, kuri yra viena iš
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto pagalbos plano priemonių, skirtų kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus.
Anot švietimo, mokslo ir sporto
ministrės Jurgitos Šiugždinienės, ši
programa parengta atsižvelgiant į
mokslinių tyrimų išvadas dėl nuotolinio mokymo pasekmių vaikų ir jaunimo fizinei ir psichikos sveikatai. Ja
siekiama gerinti mokinių emocinę
būklę ir sukuriant kuo palankesnes
sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau
sugrįžus į klases. Labai norėtųsi tikėti, jog šios programos siūlomi renginiai sugrąžins mokiniams ne tik motyvaciją mokytis, bet ir pasitikėjimą
savimi. O žiūrint į ateitį – tai padės
ugdyti žmones, gebančius įsiklausyti
į save ir kitus, turinčius tvirtus vertybinius pagrindus.
Tad spalio mėnesį klasių vadovai atsakingai rinko savo klasėms
tinkantį renginį, o lapkričio mėnesį
buvo atsirinkti net trys Geros savijautos programos renginiai.
IGB klasė dalyvavo užsiėmime
„Psichinės sveikatos stiprinimas per
savęs pažinimą ir gebėjimą įveikti
sunkumus“, IIIGC ir IIIGD klasių

jungtinė grupė vyko į Šiaulių
DRMC. Ten jie dalyvavo Geros
savijautos programos renginyje
„Pasimatuok profesiją kartu su
draugais“. IVGB ir IVGC klasių
mokiniai intensyviai dalyvavo
„Komandiškumo pagrindų“ mokymuose.
Surinkus mokinių ir mokytojų atsiliepimus galima apibendrintai teigti, jog užsiėmimai yra

naudingi ir įdomūs. Norėtųsi, kad ir
kitų klasių vadovai ryžtųsi išbandyti
šią programą. Suteikime galimybę
mūsų mokiniams kuo greičiau grįžti į
normalų gyvenimo ritmą bei atsikratyti psichologinės įtampos, turėti galimybę vėl pasijusti kolektyvo dalimi.
Vilma Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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IGB klasės mokiniai dalyvavo Geros savijautos programoje
Lapkričio 24 dieną IGB klasės
mokiniai dalyvavo Geros savijautos
programos užsiėmime „Psichinės
sveikatos stiprinimas per savęs
pažinimą
ir
gebėjimą
įveikti
sunkumus“, kurį vedė psichologė
Gintarė Jovaišienė.
Mokiniai atliko įvairias veiklas,
kurių metu lavino bendravimo bei
komandinio darbo įgūdžius, mokėsi
išklausyti kitų nuomonę, ją gerbti.
Stresas yra neatskiriama šiuolaikinės visuomenės dalis, su juo
daugiau ar mažiau kiekvienas esame
susidūrę. Užsiėmimų metu gimnazistai diskutavo apie tai, kas sukelia
stresą, kokie yra jo fiziniai ir emociniai pojūčiai bei susipažino su streso
įveikimo būdais. Taip pat mokiniai
mokėsi pažinti emocijas, kalbėjo apie
tai, kaip žmonės elgiasi veikiami vienokių ar kitokių emocijų.
Galiausiai, pasitelkę į pagalbą
įvairius žurnalus, jie įsitraukė į kūrybinį procesą, kurio metu kūrė savęs
portretą: įvardijo savo stiprybes bei
mėgstamą veiklą, pomėgius. Veiklos
buvo vykdomos per savęs pažinimą.
Gimnazistų paklausus, kaip
jaučiasi, jie atsakė, kad yra pavargę,
bet patenkinti. Užsiėmimai buvo įdomūs, naudingi ir verti pakartojimo.
Ramunė
Radžiūtė-Bačkauskienė,
klasės vadovė

Mokytojai dalyvavo juoko jogos treniruotėje
Lapkričio 24 dieną po pamokų
KLIG mokytojai rinkosi į juoko jogos
treniruotę, kurią vedė sertifikuotas
juoko jogos treneris bei jos pradininkas
Lietuvoje ir Baltijos šalyse Stepas
Šafranauskas. Treniruotę jis pradėjo
klausdamas, kaip dažnai ir iš ko
juokiatės. Gal jau niekas jūsų nebepralinksmina? Galbūt jau nebepamenate,
kada nuoširdžiai ir nesivaržydami kvatojote? Ir iš tiesų mokytojai prisipažino, kad juokas be priežasties senokai juos belankė (gal studijų laikais,
vaikystėje). Pasirodo, galima daug, labai labai daug juoktis be jokios linksmos priežasties. Juoktis galima, ir kai
esame ne visai laimingi, net, atvirkščiai, kai esame liūdni, pikti ar nu-

sivylę. Stepas Šafranauskas ne tik
rodė pratimus ir į juos įtraukė pedagogus, bet ir suteikė įdomių žinių.
Pavyzdžiui, moksliškai įrodyta, kad
žmogaus organizmas negali atskirti
dirbtinio ir tikro juoko, o nauda
sveikatai gaunama ta pati. Iš pradžių
juoko jogos užsiėmimas pasirodė
labai keistas, bet kuo daugiau
mokytojai juokėsi, juo geresnė savijauta darėsi. Ne vienas pratimas
baigdavosi keliskart pakartojamu
šūkiu „Labai gerai, labai gerai, labai
gerai – valio!“ Reguliariai atliekant
juoko pratimus išsivalo tam tikros
susikaupusios mintys, mažėja stresas, įtampa. Juoko joga veikia taip,
kad po jos kasdienių rūpesčių tarsi

nelieka. Tuomet mes visai
kitaip priimame iššūkius, kai į
juos tenka grįžti ir su jais susidoroti: mumyse jau gyvena tam
tikra pozityvi energija. Kartais,
regis, problemos tarsi savaime
išsisprendžia, rūpesčių kėlę
dalykai, atrodo, netgi ir
juokingi gali pasirodyti. Po
užsiėmimo mokytojų savijauta
išties pagerėjo. Būtų gerai, kad
mūsų
gimnazijoje
besijuokiančių žmogučių atsirastų
kasdien vis daugiau.
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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Ekonomikos pamokos kitaip
Laikmetis sustabdė ekonomines
pamokas-išvykas, todėl į gimnaziją
nuotoliniu būdu pasikviečiame svečių į
ekonomikos pamokas.
Lapkričio mėnesį IVG klasių
jaunieji ekonomistai dalyvavo susitikime su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų
ryšių skyriaus vyresniąja patarėja Milda
Deimante.
Susitikimo
tema ,,Moksleiviams apie vartotojų teises“
IIIG klasių mokiniai dalyvavo
Globaliojo švietimo savaitės metu Pasaulio piliečių akademijos organizuotoje paskaitoje ,,Ar „švari“ tavo
drabužių spinta?”
IG klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime „Slapti ingredientai“ tavo
šaldytuve“.
Juodojo penktadienio (11-26)
proga IGD mokiniai susitiko su
„Swedbank“ Finansų laboratorijos lektore Natalija Vėževičienė ir diskutavo
apie protingą apsipirkimą pamokoje ,,Asmeninių finansų kultūra”.
Jūratė Čaplinskienė,
mokytoja

ekonomikos
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Gimnazistai dalyvavo matematikos konkurse
Lapkričio 18 dieną gimnazijos
galvotų vaikinų penketas dalyvavo
nuotoliniame komandiniame matematikos uždavinių sprendimo konkurse Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui laimėti. Beveik tris valandas matematikos uždavinius sprendė abiturientai Erikas
Bijeikis ir Kostas Čaplinskas, trečiokas Ernestas Valentinas, antrokas
Kostas Šilingas ir pirmokas Jonas
Benediktas Šličius. Jonui Benediktui
liga pakišo koją, tad jis konkurse dalyvavo dirbdamas iš namų, todėl vaikinai diskutavo, ieškojo tinkamiausių
matematikos uždavinių sprendimo
būdų, matydami vieni kitus kompiuterio ekrane.
Leonida Lukaitė, matematikos
mokytoja

Tarptautinis anglų kalbos konkursas Besti n English 2021
Lapkričio 26 dieną Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos I–IVG
klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame internetiniame anglų kalbos
konkurse „Besti n English“, kurį organizuoja Kompetencijų Ugdymo
Institutas (Čekijos Respublika). Konkursas skirtas 14–19 metų gimnazijų
mokiniams. Jo tikslas – motyvuoti
mokinius tobulinti savo anglų kalbos
įgūdžius bei padėti nusistatyti savo
žinių lygį lyginant gautus rezultatus
su bendraamžių iš kitų šalių rezulta-

tais (konkurse dalyvauja mokiniai iš Čekijos, Slovakijos, Kroatijos, Slovėnijos, Serbijos, Portugalijos, Izraelio, Estijos, Latvijos ir kt. šalių).
Konkurso testui atlikti
skirta 60 min, testas sudarytas iš
trijų dalių: gramatikos, skaitymo
ir klausymo užduočių. Testo lygis nustatomas pagal B1-C1 skalę (Bendrieji Europos kalbų matmenys), todėl didžioji dalis užduočių atitinka B2-B2 + lygį.

Šiais metais savo anglų kalbos
žinias pasitikrino 44 gimnazistai.
Anglų kalbos mokytojų informacija
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Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena
Šiemet pilietinės iniciatyvos tema „Tolerancijos miestas“. Tą dieną KLIG neformaliojo būrelio „Kelias į
save“ nariai pertraukų metu kvietė dalytis komplimentais ir šypsenomis. Gimnazistai visą savaitę dorinio ugdymo
(etikos) pamokų metu ženklino Tolerancijos miesto KLIG gatvę! Tik tada, kai yra kelyje surašyti teisingi ženklai,
esame saugūs.

Gimnazijoje vyko mokymai „Komandiškumo pagrindai
Lapkričio mėnesį gimnazijoje
vyko mokymai „Komandiškumo
pagrindai“. Juos vedęs Stepas Šafranauskas buvo iškalbingas ir pozityviai nusiteikęs, tad savo energija
užkrėtė ir mus. Užsiėmimų metu
žaidėme įvairius žaidimus, kurie
padėjo išjudinti smegenis, labiau
pažinti save ir kitus bei suprasti
bendradarbiavimo
svarbą.
Po
pirmųjų kelių žaidimų labiau pažinę
vienas kitą, nusistatėme savo asmenybės tipus ir gavome patarimų, kokios profesijos mums pagal šiuos
tipus labiausiai tiktų. Kita veikla,
kėlusi daug teigiamų emocijų, atskleidė, kiek daug reiškia tinkamas
komandos pasiskirstymas, pasitikėjimas vieni kitais ir, svarbiausia,

komunikacija.
Visų mokymu metu atmosfera buvo pozityvi, draugiška.
Visi turėjome galimybe išsakyti
savo mintis aptarimuose, kuriuos
turėjome po kiekvieno užsiėmimo.
Veiklos tikrai buvo įdomios ir
naudingos, o gauta informacija
lengvai įsiminė ir tikrai bus naudinga.
Nors mokymai buvo kiek
ilgoki ir varginantys, tačiau iš jų
išėjau su teigiamomis emocijomis
ir naujomis žiniomis, tad laikas,
praleistas juose, buvo naudinga.
Kamilė Masiliūnaitė, IVGB
klasės mokinė
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Dalyvavimas edukacinėje programoje „Kuršėnų molis ir karaliai“
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos neformaliojo švietimo grupė
„Kelias į save“ dalyvavo edukacinėje
programoje „Kuršėnų molis ir karaliai“ (su Kultūros pasu).

ūkio technikumą, tapęs kvalifikuotu veterinarijos gydytoju, molio niekada nedomintas, pradėjo
mokytis žiedimo. Taigi, sužinojome, kad pirmasis Algimanto mokytojas buvo antrasis Lietuvos
Mokiniai turėjo progą susipa- puodžių karalius Vladas Damkus.
žinti su septintuoju Lietuvos puodžių Pajutęs potraukį, molį būsimasis
karaliumi, keramikos meistru Algi- karalius minkė nesigailėdamas
mantu Tamašausku. Puodžių karalius savęs. Jaunam meistrui atsivėrė
ne tik padalijo po molio gabalą ir pa- laisvas kūrybinės erdvės pojūtis,
rodė, nuo ko pradėti lipdyti puodynę, ieškant naujų formų jungtyje su
bet ir linksmai atsakinėjo į gimnazis- senosiomis tradicijomis, kurių
tų užduotus klausimus. Grįžęs iš ar- pamatas glūdi medžiagos, funkmijos Algimantas Tamašauskas įsi- cionalumo ir grožio pajautoje.
1993 metais Algimantui
darbino Kauno eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“ Tamašauskui pavyko atidaryti
Kuršėnų ceche, kur jau dirbo brolis savo dirbtuves ir ten realizuoti
Stanislovas. Baigęs Gruzdžių žemės savo idėjas. Pirmąją parodą su-

rengė Kuršėnų miesto 420-ojo jubiliejaus proga. Dabar meistras kuria
sertifikuotus tautinio paveldo produktus, yra Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narys, dirba Šiaulių rajono
savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre ir jau pats moko
kitus keramikos amato.
Įsimintiniausia Algimanto Tamašausko pasakyta mintis buvo, kad
dauguma karaliais tapo paveldėję titulą, o Puodžių karaliumi gali tapti
dirbdamas iš širdies!
Kelias į save gali būti toks
netikėtas, svarbu jo ieškoti...
Vita Pleskūnienė, neformaliojo
švietimo būrelio vadovė
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Gimnazijoje – mobili laboratorija
Jau ne pirmą kartą į Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnaziją atvyko
mobilioji laboratorija. Šįkart laboratorijos organizuojamose tiriamosiose
veiklose dalyvavo 42 gimnazijos mokiniai.
Mikrobiologijos tyrimus mokiniai atliko vilkiko laboratorijoje. Mokiniai susipažino su bakterijų užsėjimo technologijomis standžiose mitybinėse terpėse, mokėsi pasigaminti
tepinėlius, juos fiksuoti karščiu, mikroskopuoti bei vertinti bakterijų morfologiją. Tai aktualu: šiuolaikinės
biotechnologijos neįsivaizduojamos
be mikroorganizmų ar jų produktų
naudojimo, o nauji metodai ir technologijos atveria naujas mikroorganizmų tyrimų ir pritaikymo sritis.
Paviršinio vandens kokybės
tyrimus mokiniai atliko gimnazijos

chemijos kabinete, naudodami
laboratorijos atvežtą priemonių
rinkinį. Jie tyrė, kiek užterštas
Ventos upės vanduo. Mokiniai
nustatinėjo vandens ph, nitritų ir
nitratų kiekį bei atliko kitus tyrimus.
Šeši IIIG klasių mokiniai
atliko tiriamuosius darbus fizikos
kabinete. Ernestas Valentinas ir
Kristupas Rofinbergas termovizoriumi fotografavo įvairius objektus. Termovizorius – tai įrenginys, gebantis vizualizuoti šiluminių spindulių pasiskirstymą paviršiuje. Termogramomis galima
lengviau stebėti įvairius gamtos
reiškinius, sužinoti apie aplinką
bei žmogaus kūną, o COVID-19
laikotarpiu termovizorius leidžia
apsaugoti visuomenę, išskiriant

galimai sergančius asmenis. Arnas
Katilius ir Mantas Liutvinas tyrinėjo
greitaeigę kamerą. Pasak Arno, buvo
labai įdomu pamatyti viską kitomis
akimis šimtus ar net tūkstančius kartų
lėčiau vykstančius įvairius kasdienius
reiškinius, pavyzdžiui, vandens baliono sprogimą. Jis teigia, jog niekada
nebūtų pagalvojęs, kad kasdieniai
dalykai, sulėtinti galybę kartų, gali
atrodyti taip pribloškiančiai.“ Mantas
Simonavičius ir Edvinas Varpučenskis su spektrometru tyrinėjo įvairių šaltinių skleidžiamus spektrus.
Mokiniams buvo įdomu atlikti
mokslinius eksperimentus, išbandyti
tyrėjo profesiją.
Violeta
mokytoja

Čibinskienė, fizikos
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Japonijos–Lietuvos mokinių nuotolinis susitikimas

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai palaiko draugiškus
ryšius su Aichi Prefectural Asahigaoka mokyklos ugdytiniais. Mokykla
įsikūrusi didžiausioje Japonijos saloje
Honšiu. Šį regioną garsina pasauliniai aviacijos ir kosmoso inžinerijos,
taikomosios keramikos ir elektronikos įrangos lyderiai bei gerai žinoma
pasaulinės automobilių pramonės
lyderė „Toyota Motors“. Nagojos
mieste yra 21 prefektūros mokykla
(gimnazijos tipo mokykla) ir daugiau
nei 100 valstybinių vidurinių mokyklų.
Asahigaoka aukštoji mokykla
(trejų metų valstybinė vidurinė mokykla, kurioje 10–12 klasėse mokosi
apie 1200 mokinių) įkurta prieš 140
metų. Po Antrojo pasaulinio karo
(1950 m.) mokykla kartu su pagrindiniais dalykais pradėjo įgyvendintivaizduojamojo meno kurso programą. Tai viena geriausių ir garsiausių
Aičio aukštųjų mokyklų, kurią baigė
ir garsina žymieji Meiji eros rašytojai, politikos veikėjai ir sportininkai.
Mokyklos misija yra teikti visapusį išsilavinimą ir ugdyti savarankišką asmenybę, mylinčią ir gerbiančią tiesą bei teisingumą. Mokykla yra
įsipareigojusi ugdyti mokinius pagal
tikslingą mokymo programą ir organizuoti tikslingą popamokinę veiklą

dalyvaujant įvairioje tarptautinėje
projektinėje veikloje bei studijų
programose. Taip pat yra skatinamas tiek pagrindinės, tiek vaizduojamojo meno programos ugdytinių poreikis realizuoti save
veiklose, mokantis svarbių demokratijos principų, kad ateityje
jie galėtų tapti pasaulinio masto
lyderiais, suteikiančiais laimę visai visuomenei. Mokiniai taip pat
aktyviai dalyvauja sportinėje ir
bendruomeninėje veikloje, klauso
įvairių sričių absolventų, tokių
kaip meno, medicinos, mokslo,
skaitomas paskaitas, dalyvauja
debatų klubo veikloje. Jie garsina
mokyklą aukštais sportiniais ir
akademiniais pasiekimais.
Mokyklos teritoriją puošia
įvairūs absolventų meno kūriniai,
o bibliotekoje yra net 70 000
knygų, tarp jų ir senovinių Edo
laikotarpio (Japonijos istorijos
laikotarpis (1603–1868 m), pavadintas pagal tuometinės Japonijos
šiogūno sostinės Edo (dabartinis
Tokijas) pavadinimą) leidinių.
Mokykla turi ir savo tradicinius renginius. Vienas jų – šešias
dienas trunkantis mokyklos renginys. Kiekviena diena yra dedikuota skirtingai temai arba užsiėmimui. Pavyzdžiui, pirmą rengi-

nio dieną mokiniai dalyvauja debatuose, kuriuose diskutuojama viena
socialine ir viena kasdienine tema, o
antrą dieną jie organizuoja viešojo
kalbėjimo paskaitas arba mokosi kitų
kalbų. Trečia ir ketvirta dienos skirtos kiekvienos klasės patalpos pasirinkta tema ruošimui ir dekoravimui.
Ugdytiniai pasirenka vieną temą ir
pagal ją dekoruoja savo patalpą, pavyzdžiui, „Vaiduoklių kambarys“,
„Nindzės kelionė“, „Užkeiktas dvaras“ etc. Jų tikslas – pristatyti lankytojams įvairias temas, įtraukti juos į
įvairias viktorinas, misijas ir suteikti
jiems įvairių žinių, pavyzdžiui, papasakoti apie nindzes, paaiškinti, kodėl
žmonės bijo vaiduoklių arba kodėl
dvarai yra užkeikti etc. Teminiai
kambariai atidaromi ir pristatomi
penktą ir šeštą šventės dienomis. Šeštą renginio dieną vyresnių klasių mokiniai taip pat kuria įvairius miuziklus ir spektaklius, juos pristato žemesnių klasių mokiniams.
Mokytojos Mari Minour debatų
klubą (English Speaking Society)
lanko 50 mokinių, 12 iš jų dalyvauja
debatų turnyruose ir viešosios kalbos
konkursuose. Debatų klubas projekto
„Hello World“ dalyvis. Susitikimų
metu jauni žmonės diskutuoja pasaulinių ir humanitarinių problemų temomis, dalijasi savo įžvalgomis bei
pasiūlymais, kaip jas spręsti, tai padeda ugdyti mokinių kritinį mąstymą
bei lavina problemų sprendimo įgūdžius. Taip pat yra puoselėjami draugiški ryšiai su kitų šalių mokiniais.
Antrasis nuotolinis susitikimas
ir buvo skirtas debatų metodikos pristatymui. Aichi Prefectural Asahigaoka mokyklos mokiniai kartu su Aichi
Prefectural Handa ir Aichi Prefectural Meiwa mokyklomis partnerėmis
pasidalijo žiniomis ir patirtimi, kaip
organizuojama Šiaurės Amerikos
modelio
parlamentinė
diskusija
(Parliamentary Debate in North
American Style). Stebėdami Japonijos mokinių pristatymus, gimnazistai
turėjo galimybę patys praktiškai
išbandyti parodomuosius debatų
metodikos būdus „Už ir prieš“ bei
„Baliono debatai“. Šie metodai moko logiškai dėlioti savo mintis pagal
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PEEL formulę (teiginys (mintis) /
paaiškinimas
/
įrodymai
(pavyzdžiai) / ryšys (sąsaja)). Juos
pritaikė pristatydami savo mintis.
Padėkojome Japonijos mokiniams už galimybę išbandyti naują
mokymosi metodą, kuris skatina
toleranciją kitai nuomonei, padeda
lengviau suvokti šalyje ir pasaulyje
vykstančius socialinius, ekonominius ar politinius pokyčius, išmokti
argumentuotai reikšti savo nuomonę, pasitikėti savimi, lengviau
integruotis į atvirą, demokratišką
visuomenę.
Keletas mokinių atsiliepimų
Edvinas (IIIG klasės mokinys): „Man patiko susitikimas, kadangi man įdomu susipažinti su jau-
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nais žmonėmis iš kitų šalių. Išmo- jonė iš dalies išsipildė.“
kau debatų metodo taisyklių ir įgijau pasitikėjimo savimi, kalbėdaInga Klinauskienė ir Tatjana
mas angliškai.“
Kriliuvienė,
anglų kalbos mokytojos
Ugnė (IG klasės mokinė):
„Susitikimas man buvo labai naudingas ir įdomus. Labai patiko
bendrauti su Japonijos mokiniais,
kurie buvo labai draugiški ir mandagūs. Sužinojau apie debatų metodą, išmokau pristatyti savo nuomonę ir pateikti argumentus.“
Airidas (IG klasės mokinys): „Susitikimas buvo jaudinantis, ypač susipažinimas su Japonijos mokiniais. Labai patiko dalyvių prisistatymas. Sužinojau daug
apie debatus. Visada svajojau nuvykti į Japoniją, dabar mano sva-
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Tauragėje vyko XXIII Lietuvos svarsčių dvikovės kilnojimo čempionatas
nus ir prizininkus; nustatyti komandą
nugalėtoją ir komandas prizininkes
dvikovės čempionate ir estafetės
rungtyse.
Džiaugiamės, jog šiame čempionate dalyvavo du mūsų gimnazijos
abiturientai – Dilanas Astrauskis
(IVGD klasė) ir Nojus Urbonas
(IVGC klasė).
Dilanas Astrauskis svorio kategorijoje iki 85 kg jaunių grupėje, 16
kg svarstį išstūmęs 100 kartų ir išrovęs 213 kartų, užėmė pirmą vietą ir
tapo absoliučiu grupės nugalėtoju.
Toje pačioje svorio kategorijoje jaunimo grupėje Dilanas buvo antras.
Estafetės rungtyje taip pat užimta pirma vieta.
Nojus Urbonas jaunių grupėje
Lapkričio mėnesį Tauragėje siaiškinti stipriausius svarsčių kil- svorio kategorijoje iki 68 kg liko trevyko XXIII Lietuvos svarsčių kilnoji- notojus Lietuvoje; nustatyti skir- čias.
mo federacijos dvikovės čempiona- tingų svorio kategorijų – naujokų,
jaunučių, jaunių, jaunimo, vyrų,
Juozas Savickas, fizinio ugdytas.
veteranų,
mergaičių,
merginų
ir
mo
mokytojas
Čempionato tikslai – populiarinti svarsčių kilnojimo sportą ir iš- moterų amžiaus grupių – čempio-
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Įkurta mokinių bendrovė „Bardačioks“
Grupelė trečiokų padedami ekonomikos mokytojos Jūratės Čaplinskienės nusprendė įkurti mokinių bendrovę, kurią pavadino „Bardačioks“. Bendrovės vykdomos veiklos: medžiaginių maišelių ir pakabukų gamyba ir prekyba, prekyba
maisto ir ne maisto prekėmis, renginių organizavimas.
Bendrovės „Bardačioks“ valdyba

Prezidentė Arūnė Dunauskytė – aktyvi KLIG‘ietė, laisvalaikiu mėgstanti
keliauti, skaityti knygas ir sodininkauti. Arūnė kontroliuoja visą bendrovės veiklą ir yra atsakinga už bendrovės gyvavimo dvasios kūrimą bei
palaikymą.

Finansų viceprezidentas Bartas Pašakinskas – draugiškas gimnazistas, laisvalaikiu
mėgstantis važinėtis dviračiu bei bendrauti su draugais.

Gamybos viceprezidentė Smiltė
Bundulaitė – drąsi, kūrybiška,
bendraujanti, nuoširdi bei atsakinga.
Smiltė atsakinga už gamybos organizavimą, produkcijos kokybės
kontrolę bei gamybos grafiko sudarymą.

Rinkodaros viceprezidentas Martynas
Pikelis – KLIG mokinys, laisvalaikiu
mėgstantis kurti filmus ir vaidinti. Martynas atsakingas už rinkodaros plano
parengimą, pardavimo užduočių numatymą, pardavimo skatinimą, reklamos
sukūrimą bei parduotų prekių registravimą.
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AR ŽINAI, KAD...
pamokos prasideda 8.00 val.?
į pamokas vėluoti draudžiama?
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvima gimnazisto uniforma? Daugiau
informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/uniforma

mokiniai privalo laikytis gimnazisto
elgesio taisyklių? Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai gim_elg_tais
puikiai, labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai apdovanojami po pirmojo pusmečio?
nepažangūs ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip
penkias pamokas mokiniai svarstomi
Vaiko gerovės komisijos posėdyje?
Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/lankomumo_tvark
gimnazijoje veikia sporto klubas
„Savi”, į kurio veiklą gali įsitraukti ir
Tu?
gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda?
gimnazijoje vykdoma aktyvi projektinė
veikla?
gimnazijoje veikia muziejus?
Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė
Žurnalistas – IVGD klasės mokinys Kipras Kunigėlis
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos naujienlaiškis
V. Kudirkos g. 33, LT-81147
Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Tel. (8 41) 58 58 45. Faks. (8 41) 58 58 45
Daugiau informacijos

http://www.ivinskis.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/2parama-gimnazijai

