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Kuršėnų dvaro sodyboje mo-
kytojų dienos išvakarėse dėmesys 
buvo skirtas Šiaulių rajono mo-
kyklų mokytojams – įteiktos Metų 
mokytojo nominacijos, padėkos 
razultatyviausiai dirbusiems moky-
tojams.  

Šiaulių rajono savivaldybės 

metų mokytojo vardo suteikimo ir 
premijos skyrimo komisijos pirmi-
ninkas, mero pavaduotojas Česlo-
vas Greičius paskelbė, kad vado-
vaujantis Šiaulių rajono savivaldy-
bės tarybos 2020 m. liepos 7 d. 
sprendimu Nr. T-247 patvirtintais 
Šiaulių rajono savivaldybės metų 
mokytojo vardo suteikimo ir premi-
jos skyrimo nuostatais Metų moky-
tojo vardas suteiktas ir skirtos pre-

mijos trims savivaldybės švietimo 
įstaigų mokytojams. Viena iš jų 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos ekonomikos ir matematikos mo-
kytoja Jūratė Čaplinskienė. Moky-
toja šiuolaikiškai mokinius ugdo 
verslumo ir finansinio raštingumo. 
Pamokose įgytas žinias ir gebėjimus 

mokiniai pritaiko vykdydami moki-
nių mokomųjų bendrovių veiklą. 
Mokytoja atvira naujovėms, todėl 
pamokas organizuoja ir netradicinė-
se aplinkose: Finansų laboratorijoje, 
Lietuvos banke ar valstybės pažini-
mo centre, įvairiose įmonėse. Jos 
mokiniai sėkmingai pasirodo olim-
piadose, konkursuose, skaito prane-
šimus konferencijose. Mokytoja ak-
tyviai dalijasi gerąja darbo patirtimi 

su rajono ir šalies pedagogais, daly-
vauja įgyvendinant įvairius projek-
tus, organizuoja akcijas ir kitus ren-
ginius, vadovauja būsimų mokytojų 
praktikai. 

Premijos už rezultatyvų darbą 
2021–2022 mokslo metais skirtos 
dviem Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos mokytojoms: Laimai 
Jonušaitei, biologijos ir chemijos 
mokytojai ekspertei, premija skirta 
už aktyvų dalyvavimą savivaldybės 
biologijos-chemijos mokytojų meto-
dinio būrelio veikloje, šalies ir savi-
valdybės olimpiadų, konkursų nuga-
lėtojų ir prizininkų parengimą; As-
tai Mazūraitei, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojai metodininkei, 
premija skirta už aktyvią metodinę 
veiklą, iniciatyvumą dalyvaujant 
kolegų komandiniame darbe, šalies 
ir savivaldybės renginių dalyvių 
darbų vertinimą, pasidalijimą gerąja 
darbo patirtimi. 

Dalyvius sveikino Lauryno 
Ivinskio gimnazijos abiturientės Ka-
milė Milieškaitė, Brigita Trambavi-
čiūtė, Arūnė Dunauskytė. Pasinerti į 
prancūziškų dainų pasaulį ir atrasti 
nuostabų Paryžių, kurio gatvėmis 
klaidžioja legendinės Edith Piaf ap-
dainuotos istorijos, pakvietė nepap-
rastai šiltą koncertą padovanojusi 
Evelina Sašenko, lietuviškoji Edith 
Piaf . 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Kuršėnų dvaro rūmuose paminėta Mokytojų diena!  



 

 

Mūsų gimnazija puoselėja 
ilgamečius bendradarbiavimo ry-
šius su Japonijos Nagasaki miesto 
Imoi mokykla. Nuo 1996 metų 
vykdome tarptautinį mokyklų 
bendradarbiavimo projektą „Viena 
šalis – viena mokykla“. Praėjusį 
rudenį šventėme šios draugystės 
25-metį. Per šį ilgą laikotarpį apsi-
keista įvairiais suvenyrais bei mo-
kinių meno kūriniais, kuriuos gali-
ma pamatyti gimnazijos muzieju-
je. 

Praėjusią savaitę muziejaus 
ekspozicija, atspindinti mūsų ilga-
metę draugystę su japonų moki-
niais ir mokytojais, buvo atnaujin-
ta, nes laukėme ypatingų svečių – 
Japonijos ambasadoriaus Lietuvo-
je ir kitų ambasados darbuotojų – 
viešnagės. 

Nuo 2021 metų mūsų gim-
nazija vykdo naują tarptautinį mo-
kyklų bendradarbiavimo projektą 
„Japan Art Mile“ su japonų moki-
niais. Kartu su Japonijos Amaga-
saki miesto Mukohigashi pagrindi-
nės mokyklos socialinių mokslų 
klubo nariais IIGA ir IIGD klasių 
gimnazistai šiais metais nagrinėja 
darnaus vystymosi tikslą Nr.16: 
TAIKA IR TEISINGUMAS. 
STIPRIOS INSTITUCIJOS.  

Šio projekto tikslas – paska-
tinti jaunus žmones visame pasau-
lyje daugiau sužinoti apie 2015 
metais Jungtinių Tautų paskelbtus 
darnaus vystymosi tikslus ir prisi-
dėti prie šių tikslų įgyvendinimo. 

Projekto dalyviai stengiasi kuo dau-
giau sužinoti ir apie Japonijos geog-
rafiją, istoriją, kultūrą, tradicijas bei 
gyvenimo būdą ir padėti mūsų pro-
jekto partneriams susipažinti su Lie-
tuvos istorija, kultūra, tradicijomis 
ir lietuvių gyvenimo būdu. 

Rugsėjo 27 dieną gimnazijoje 
svečiavosi Japonijos ambasadorius 
Tetsu Ozaki ir ambasados atstovės: 
diplomatė, atsakinga už kultūros 
reikalus Yurika Kakami, administ-
racijos darbuotoja Haruka Seto bei 
asistentė kultūros reikalams Milda 
Kraško. Jie buvo maloniai nustebin-
ti, pamatę prie gimnazijos plevėsuo-
jančią Japonijos vėliavą. Svečius 
nudžiugino ir fojė esančiame ekrane 
demonstruojamos nuotraukos su 
Japonijos vaizdais ir mūsų draugų iš 
Imoi mokyklos piešiniais bei kitais 
dailės kūriniais. 

Ambasadorius Tetsu Ozaki  
pasirašė gimnazijos svečių knygoje, 
susipažino su gimnazijos vadovais 
bei Šiaulių rajono savivaldybės ats-
tovais, kurie atvyko susitikti su gar-
bingais svečiais. Susitikime su sve-
čiais iš Japonijos ambasados daly-
vavo Šiaulių rajono savivaldybės 
meras Antanas Bezaras, mero padė-
jėja Rita Žadeikytė, Šiaulių rajono 
savivaldybės švietimo ir sporto sky-
riaus vedėja Judita Šertvytienė, 
Šiaulių rajono savivaldybės švieti-
mo ir sporto skyriaus vyresnioji spe-
cialistė Rasa Paulauskienė ir Šiaulių 
rajono savivaldybės kultūros sky-
riaus specialistas Zigmas Ripinskis.  

Aktų salėje vyko svečių susiti-
kimas su gimnazijos mokiniais, da-
lyvaujančiais projekte „Japan Art 
Mile“ ir kitais mokiniais, besido-
minčiais Japonijos kultūra. Rengi-
nyje dalyvavo ir mūsų gimnazijoje 
viešėję svečiai iš Danijos Frisholm 
mokyklos: direktoriaus pavaduoto-
jai Hanne Bjelke Britorn ir Jens 
Thastum. 

Renginį muzikine įžanga pra-
dėjo IVGC klasės gimnazistai Man-
tas Eigirdas ir Kamilė Milieškaitė. 
Renginį vedė IIGA klasės mokinės 
Austėja Svirskytė ir Samanta Pilve-
lytė. Po svečių pristatymo sveikini-
mo žodį tarė Šiaulių rajono savival-
dybės meras Antanas Bezaras. Gim-
nazijos direktorė Dalia Tamoševi-
čiūtė įteikė svečiams atminimo do-
vanėles.   

Ambasadorius Tetsu Ozaki 
papasakojo apie vieną iš japoniškos 
filosofijos aspektų – budizmą. Jis 
pakvietė susitikimo dalyvius išban-
dyti trumpą meditacijos pratimą, 
kuris padeda nusiraminti ir susi-
kaupti bei susitelkti į pozityvias 
mintis. Pasak ambasadoriaus, jei 
kasdien nors penkias minutes 8 mi-
lijardai žmonių kartu tai darytų, pa-

saulyje nebūtų karų. Po ambasado-
riaus paskaitos mokiniai jam uždavė 
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Japonijos ambasadoriaus viešnagė gimnazijoje 



 

 

daug klausimų apie Japoniją ir jos 
istoriją. 

Renginio dalyvius nustebino 
lietuviškai prabilusi ambasados 
darbuotoja Haruka Seto. Ji pasiro-
dė salėje apsirengusi tradiciniu 
japonišku apdaru – kimono. Vieš-
nia pademonstravo kimono apren-
gimo ceremoniją, pakvietusi į pa-
galbą du savanorius – merginą ir 

vaikiną (IIGD klasės mokinius 
Akvilę Beneševičiūtę ir Deną Piš-
čiką). 

Po kimono ceremonijos 
IIIGC klasės mokinės Austėja Ši-
linskytė ir Paulina Miliauskaitė 

pristatė praėjusiais metais vykdytą 
„Japan Art Mile“ projektą ir jo re-
zultatą – bendrą japonų mokinių ir 
IIGD klasės mokinių kūrinį, atspin-
dintį globalias problemas, susijusias 
su gyvybe sausumoje ir vandenyse, 
bei meno kalba siūlantį šių prob-
lemų sprendimo būdus, prisidedant 
prie darnaus vystymosi tikslų Nr. 14 
(Gyvybė vandenyse) ir Nr. 15 
(Gyvybė žemėje) įgyvendinimo. 
Kūrinys eksponuojamas Japonijoje, 
„Japan Art Mile“ galerijoje. 

Po pertraukos dailės kabinete 
vyko japoniškos kaligrafijos dirbtu-
vės. IIGA ir IIGD klasių mokiniai ir 
mokytojai turėjo galimybę pasimo-
kyti japoniškų rašmenų ir, naudoda-
mi specialias priemones, kurias atsi-
vežė svečiai, užrašyti keletą japoniš-
kų žodžių. 

Po to svečiai pasivaikščiojo 
po gimnaziją, užsuko į keletą kabi-
netų, skaityklą, sporto salę ir kitas  
erdves. Gimnazijos muziejuje juos 
nustebino IIGA klasės gimnazistų 

Augustės Janauskytės, Emilijos Lu-
koševičiūtės, Esteros Morkūnaitės, 
Pijaus Blankaus ir Kajaus Jonaičio 
parengta iš Japonijos gautų suveny-
rų ir mokinių darbų paroda.  

Atsisveikindami svečiai dėko-
jo už šiltą priėmimą ir džiaugėsi 
mūsų gimnazijos mokiniais, kurie 
aktyviai dalyvavo visose veiklose ir  
parodė nuoširdų domėjimąsi Japoni-
ja. Jie palinkėjo sėkmės vykdant 
„Japan Art Mile“ projektą ir kartu 
su japonų mokiniais kuriant projek-
to rezultatą – dar vieną meno kūrinį, 
kuris 2023 metų pavasarį papildys 
„Japan Art Mile“ galerijos ekspozi-
ciją. 

Dėkojame visiems mokiniams 
ir mokytojams, prisidėjusiems prie 
šio įsimintino susitikimo organiza-
vimo. 

 
Sigita Každailytė, Staselė Riš-

kienė, Valdonė Verseckienė, užsie-
nio (anglų) kalbos mokytojos  
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Danijos mokytojų  
stažuotė gimnazijoje 

Kiekvienais metais visame 
pasaulyje rugsėjo 21 dieną minima 
Tarptautinė taikos diena. Šią dieną 
visos šalys skatinamos susilaikyti 
nuo bet kokių priešiškumo aktų, 
raginama bent laikinai nutraukti 
visus karinius konfliktus. Deja, 
šiandieninis taikos kelias, kurį 
šventasis Paulius VI pavadino 
nauju integralios plėtros vardu, 
lieka labai atitrūkęs nuo žmonių 
realaus gyvenimo. Nepaisant dau-
gelio pastangų siekiant konstruk-
tyvaus dialogo tarp tautų, stiprėja 
kurtinantis karų ir konfliktų triukš-
mas, klimato kaitos aplinkai pada-
riniai, toliau dominuoja individua-
lizmu, o ne solidariu dalijimusi 
paremtas ekonominis modelis. Ro-
bert Baden-Powellis, skautų orga-
nizacijos įkūrėjas, Kanderštego 
tarptautinės konferencijos atidary-
mo kalboje 1926 metais teigė: 
„Taikos neužtikrins vien tik ko-
merciniai interesai, kariniai aljan-
sai, bendras nusiginklavimas ar 
tarpusavio sutartys. Taika neįma-
noma, kol jos dvasios nėra žmonių 
mintyse ir valioje. O tai yra švieti-
mo klausimas.“ 

Šiandienos jaunimas tikrai 
supranta taikos svarbą pasaulyje, 
nes jų kuriamame pasaulyje nėra 
masinio naikinimo ginklų, jame 
gerbia kiekvieną moterį, vyrą ir 
vaiką, pagyvenusius žmones, ypač 
tuos, kurie yra silpniausi ir pažei-
džiamiausi, kuriame finansai pade-
da kurti taiką, o ne karo ekonomi-
ką ir tarnauja bendrai pažangai.  Jų 
pasaulyje tautų kultūros ir tradici-
jos yra saugomos ir vertinamos, 
jame kovojama su skurdu, mažina-

ma nelygybė ir keliama ekonomika, 
jame vadovaujamasi etika, o kuria-
ma gerovė visiems teikia džiaugs-
mą.  

IVG klasių mokiniai per anglų 
kalbos pamoką irgi paminėjo šią 
svarbią dieną. Susibūrę į komandas, 
jie sukūrė vaizdo įrašą ir pasiuntė 
tokias taikos žinutes:  

„Taika daro įtaką šalies eko-
nomikos augimui ir stabilumui, o 
karas Ukrainoje sugriovė ir sunaiki-
no daug infrastruktūrinių ir ekono-
mikos objektų, tai padarė daug žalos 
ekonomikai ir sukėlė pasaulinę inf-
liaciją. Dėl karo kenčia ir žūva žmo-
nės, tuo tarpu taikos metu yra suku-
riamos technologijos, kurios padeda 
žmonėms. Taika vaidina labai svar-
bų vaidmenį ir švietime. Tik darnio-
je visuomenėje vyrauja lyčių lygy-
bė, tokioje visuomenėje neišprovo-
kuojami agresyvūs kariniai konflik-
tai. “ 

„Tik protingi, besirūpinantys 
savo šalimi vadovai kuria draugišką 
ir nekonfliktišką visuomenę... Taika 
prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, 
nes paprasti žmonės ir kuria taiką. 
Prisiminkite, kada buvo paskutinis 
kartas, kai jūs pagalvojote apie jus 
supančius žmones – ar jie jaučiasi 
gerbiami, suprasti, o gal jie jaučiasi 
atstumti ir vieniši? Ar pasirūpinote 
jais, pakalbėjote su jais? Nepamirš-
kite, kiekvienas galime padaryti sa-
vo visuomenę šviesesnę ir taikesnę, 
arba atvirkščiai, galime sukurti nea-
pykantą ir konfliktus joje. Šalies, 
kurioje vyrauja lyčių lygybė, visuo-
menė linkusi palaikyti draugiškes-
nius santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis.“ 

„Pasaulinė Taika skatina glo-
balizaciją, todėl kiekvienas galime 
nukeliauti į bet kurią pasaulio vietą 
be baimės patirti smurtą...“ 

„Taiką galima apibūdinti įvai-
riai: vidinė ramybė, meilė, ramūs 
namai, pozityvi mokymosi ir darbo 
aplinka, saugus pasivaikščiojimas 
gatve...“ 

„Kas yra Taika? Turbūt kiek-
vienas ją apibūdintume įvairiai, ta-
čiau esminiai dalykai yra tie patys. 

Taika yra laisvės pojūtis, kai tu gali 
daryti savo laisvus pasirinkimus gy-
venime. Taika yra konfliktų spren-
dimas be smurto ir agresijos, kai 
pasitelkiama diplomatija ir pagarba. 
Visi norime Taikos, tačiau ne visi ja 
galime džiaugtis dabar. Vyksta karai 
– vieni žmonės žudo kitus, griauna-
mi miestai ir žūva nekalti žmonės... 
Turbūt ne visi suprantame, kas iš 
tikrųjų yra svarbu gyvenime! Ne 
turtai ir ne šlovė yra svarbiausi! 
Svarbu, kas yra šalia mūsų, kokioje 
aplinkoje gyvename. Tad kurkime 
pasaulį kartu, mylėkime kiekvieną 
taip, kaip norėtume, kad mus mylė-
tų, ir puoselėkime Taiką lyg gyven-
tume vienoje didelėje šeimoje.“ 

 
Inga Klinauskienė, užsienio 

(anglų) kalbos mokytoja 

Puslapis 5 K L I G I E T I S  

Rugsėjo 21-oji – Pasaulinė taikos diena 

Rugsėjo 27–28 dienomis 
mūsų gimnazijoje lankėsi svečiai 
iš Danijos Frisholm pradinės mo-
kyklos: direktoriaus pavaduotojai 
ir pedagogikos lyderiai Jens Thas-
tum ir Hanne Britorn. Ši mokykla 
įsikūrusi Silkeborg miesto pakraš-
tyje (Danijos vakaruose, Jutlandi-
jos pusiasalyje), kuris yra apsuptas 
nuostabių ežerų ir miškų ir turi 
daugybę lauko pramogų. Frisholm 
mokykloje mokosi 430 6–16 metų 
mokinių, dirba 36 mokytojai. Ypa-
tingas dėmesys mokykloje skiria-
mas JT darnaus vystymosi tiks-
lams (DVT), mokytojai turi gali-
mybę pasirinkti su kokiu tikslu jie 
nori dirbti – organizuoti integruo-
tas praktines projektines veiklas 
mokiniams. Tačiau dar neturėdami 
didelės patirties, jie stažuojasi į-
vairiose Europos mokyklose, o 
pedagogai su jais dalijasi savo ži-
niomis, kaip DVT integruojami į 
ugdymosi procesą, kaip išnaudoja-
mos įtraukiojo ugdymo galimybės 
– skatinamas mokinių smalsumas, 
rūpinamasi mokinių emocine savi-
jauta, ugdomas jų kritinis mąsty-



 

 

mas, ar mokiniai patys yra aktyvūs 
mokymosi proceso dalyviai.  

Rugsėjo 27 dieną mūsų sve-
čiai dalyvavo įvairiose veiklose, 
kurias organizavo gimnazijos už-
sienio (anglų) kalbos mokytojai. 
Diena prasidėjo susitikimu su Ja-
ponijos ambasadoriumi Lietuvoje, 
kuris tuo metu svečiavosi mūsų 
gimnazijoje, klausėsi paskaitos 
apie budizmą ir stebėjo kimono 
pristatymą. Svečiai sužinojo, kad 
gimnazistai vykdo „Art Mile“ pro-
jektą su Japonijos mokyklos moki-
niais ir atlieka projektines veiklas, 
susijusias su darnaus vystymosi 
tikslu Nr.16: Taika ir teisingumas, 
stiprios institucijos.  

Po to svečiai buvo pakviesti 
į edukaciją „Ebru menas – tapy-
mas ant vandens“, kuri vyko Šiau-
lių rajono savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje. Po trumpos ekskursi-
jos po biblioteką kartu su IIGB 
klasės mokiniais jie kūrė piešinius 
Ebru technika, kuri lavina susitel-
kimą ir ugdo pasitikėjimą savimi. 
Sužinojome, kad tapyba ant van-
dens ramina mintis, išlaisvina 
jausmus, skatina kūrybiškumą, 
gerina emocinę ir fizinę asmens 
sveikatą, veikia atpalaiduojančiai. 
Edukacijos dalyviai noriai įsitrau-
kė į veiklą – sukūrė unikalius pie-
šinius ir patyrė daug puikių emoci-
jų. Svečiams papasakojome, kad 
vienas iš Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijos tikslų yra rū-
pintis mokinių psichine sveikata ir 
kurti patrauklią bei saugią moky-
mosi aplinką. Su svečiais buvo 
pasidalyta patirtimi apie 
eTwinning projektus, kaip galimy-
bę įtraukti mokinius į įvairias pro-
jektines veiklas, susijusias su 
DVT. Buvo pristatytas vykdytas 
eTwinning projektas 
„Dėmesingumas mokantis ir mo-
kant“ (darnaus vystymosi tikslas 
Nr. 3: Gera sveikata ir gerovė), 
kurio dalyviai buvo mokytojai ir 
mokiniai iš Serbijos, Belgijos, 
Turkijos ir Lietuvos bendrojo ug-
dymo mokyklų. Nuotolinių susiti-
kimų metu mokytojai ir mokiniai 
dalijosi savo patirtimi, koks svar-
bus dėmesingas mąstymas mūsų 

gyvenime, kaip tai padeda sumažinti 
nerimą ir stresą, kurį patiria nemaža 
dalis jaunų žmonių, praktiškai iš-
bandė dėmesingo kvėpavimo tech-
nikas ir būdus. 

Po edukacijos bibliotekoje 
svečiai susitiko su gimnazijos admi-
nistracija bei mokytojais. Danijos 
pedagogai papasakojo apie savo 
mokyklą, mokytojus, veiklas, kurias 
organizuoja su savo mokiniais: kar-
tu jie gražina mokyklos aplinką, au-
gina daržoves, įrengia įvairias erd-
ves poilsiui ir mokymuisi, nepa-
miršta aplinkosaugos ir rūšiuoja at-
liekas, o už surinktas lėšas vyksta į 
keliones. 

Pirmą dieną mokytojai užbai-
gė pasivaikščiojimu po gimnaziją ir 
Kuršėnus. IIGB klasės mokiniai su-
pažindino svečius su gimnazija, pa-
pasakojo, kuo mokiniai užsiima po 
pamokų. Svečiams labai patiko vidi-
nis gimnazijos kiemelis, jie pasido-
mėjo, kaip yra išrenkamas mokinių 
prezidentas, kaip jis suburia savo 
komandą. Vėliau juos pakvietė ap-
žiūrėti Kuršėnų miesto lankytinas 
vietas, įdomiai jas pristatė. Mokyto-
jams iš Danijos labai patiko mūsų 
gimnazistų geranoriškumas, betar-
piškas jų bendravimas, puikūs šne-
kamosios užsienio (anglų) kalbos 
įgūdžiai. Papasakojome jiems, kad 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-

ja yra asocijuota UNESCO mokykla 
ir yra įsipareigojusi vykdyti įvairius 
kultūros paveldo, aplinkosaugos, 
švietimo, mokslo, taikos, kultūros 
įvairovės, tolerancijos puoselėjimo 
projektus, kurie yra tiesiogiai susiję 
su darnaus vystymosi tikslais, bei 
dalyvauti įvairiuose vietiniuose, na-
cionaliniuose ir tarptautiniuose pro-
jektuose.  

Rugsėjo 28 dieną IIGB ir 
IIGC klasių mokiniai kartu su jų 
užsienio (anglų) kalbos, geografijos 
ir dailės mokytojais bei svečiais iš 
Danijos keliavo į Klaipėdą ir Palan-
gą. Klaipėdoje lankėmės Klaipėdos 
universiteto Jūros tyrimų institute, 
kur klausėmės paskaitos „Klimato 
kaita. Baltijos jūra“ (paskaita vyko 
anglų kalba) (Nr.13 DVT: Kova su 
klimato kaita). Mokiniams buvo pa-
teikta daug faktų apie tai, kas daro 
įtaką klimato kaitai, kokie faktoriai 
sukelia globalų atšilimą, koks yra 
jūros ir kritulių vaidmuo vykstant 
šiems procesams. Po paskaitos visi  
nuvykome į Priekulę, kur aplankė-
me Ievos Simonaitytės muziejų, 
klausėmės įdomaus pasakojimo apie 
šią garsią rašytoją ir jos kūrinį 
„Aukštujų Šimonių likimas“. Moki-
niai dalyvavo komandiniame žaidi-
me ir pasitikrino savo žinias. Jie la-
bai noriai vertėjavo svečiams iš Da-
nijos ir dalijosi su jais žiniomis apie 
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lietuvių rašytojus. Savo kelionę 
baigėme prie Baltijos jūros pasi-
vaikščiojimu ant Palangos tilto bei 
trumpu šio kurortinio miesto pris-
tatymu. Grįžę namo atsisveikino-
me su danų mokytojais. Jie padė-
kojo mokiniams už puikiai kartu 
praleistą laiką, šiltą bendravimą ir 
nuoširdumą bei pakvietė juos apsi-
lankyti jų šalyje ir mokykloje.  

IIG klasės mokinių atsilie-
pimai:  

„Mano manymu, susitikimas 
su mokytojais iš Danijos buvo tik-
rai naudingas. Tai buvo lyg išėji-
mas iš komforto zonos, buvo gali-
ma patobulinti savo anglų kalbos 
įgūdžius. Kalbėti angliškai iš pra-
džių buvo nejauku, bet vėliau jau-
dulys sumažėjo. Tokia patirtis tik-
rai reikalinga.“ (Patricija, IIGB 
klasė) 

„Nors abi dienos buvo gana 
įtemptos, tačiau tuo pačiu įdomios 
ir smagios. Danų mokytojai buvo 
labai nuoširdūs ir draugiški, atrodė 

lyg būtume juo pažinoję jau ilgą 
laiką.“ (Ineta, IIGB klasė) 

„Pasakodama apie Kuršėnus 
angliškai, įgavau geros patirties. 
Bibliotekoje labai smagu buvo klau-
sytis, kaip klasės draugai vertėjauja 
mokytojams iš Danijos, kurie buvo 
labai malonūs, išklausantys ir labai 
elegantiški žmonės“. (Ignė, IIGB 
klasė) 

„Man labai patiko bendrauti 
su svečiais iš Danijos, atsakinėti į jų 
klausimus. Man taip pat patiko 
jiems pasakoti angliškai apie Kuršė-
nus ir Palangą. Buvo nuostabu, kad 
mūsų klasės mokiniai buvo labai 
mandagūs. Norėčiau, kad daugiau 
svečių iš užsienio apsilankytų Kur-
šėnuose.“ (Viltė, IIGB klasė) 

„Pasivaikščiojimas su svečiais 
iš Danijos po Kuršėnus suteikė pui-
kią galimybę patobulinti šnekamo-
sios anglų kalbos žinias. Buvo labai 
įdomu sužinoti apie jų mokyklą ir 
šalį.“ (Pijus  IIGC klasė) 

„Susitikimas su danais buvo 

labai įdomus ir naudingas. Mokyto-
jai buvo labai draugiški, domėjosi 
mūsų gimnazija, mokinių užim-
tumu, buvo puiki proga patobulinti 
savo anglų kalbą. Lankantis Ievos 
Simonaitytės muziejuje, pastebėjau, 
kad svečiai labai susidomėję klausė-
si pasakojimo apie šią rašytoją. 
Smagu, kad visi buvo draugiški ir 
atidūs. Susitikimas buvo labai įdo-
mus, išvyka su svečiais patiko dar 
labiau. Ačiū už dvi įdomias die-
nas!“ (Alanas, IIGB klasė) 

 
Ramunė Radžiūtė- Bačkaus-

kienė ir Inga Klinauskienė, užsie-
nio (anglų) kalbos mokytojos  
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Lietuvos nacionalinės U-
NESCO komisijos sekretoriato 
Švietimo programų vadovė Dalia 
Stabrauskaitė pakvietė UNESCO 
asocijuotų mokyklų mokinius pri-
sijungti prie vasarą keturias savai-
tes vykusios ir tarpkultūrinį dialo-
gą apie darnaus vystymosi tikslus 
skatinančios mokymų programos 
„Generation Global“. Tai Tony 
Blair‘o instituto vykdoma ir pa-
saulinį pilietiškumą skatinanti ug-
dymo programa, skirta 13–17 
metų jaunuoliams. Dalyvavimas 
šioje programoje įtraukia moki-
nius į aktyvų dialogą, kurio metu 
tyrinėjamos įvairios globalios te-
mos, užmezgami tarpkultūriniai 
ryšiai su viso pasaulio jaunimu.  

Net šeši mūsų gimnazijos  
mokiniai – Ineta Kačinskytė (IIGB 
klasė), Viltė Letukytė (IIGB kla-

sė), Livija Staponkutė (IIGB klasė), 
Ovidija Cirtautė (IIGC klasė), Do-
natas Šiurkus (IIIGB klasė), Kotry-
na Lučinskaitė (IIIGB klasė) – daly-
vavo įvairiose interaktyviose moky-
mosi veiklose bei virtualiuose po-
kalbiuose apie klimato kaitą, mer-
gaičių ir moterų teises, socialinę 
žiniasklaidą, neapykantos kurstymą 
internete. Mokymų metu jie mokėsi 
ir praktikavo dialogo įgūdžius: kriti-
nį mąstymą, aktyvų klausymą, klau-
sinėjimą ir refleksiją, tyrinėjo įvai-
rias perspektyvas ir globalias temas 
bei užmezgė tarpkultūrinius ryšius 
su bendraamžiais iš viso pasaulio.  
Mokiniai taip pat sužinojo apie skir-
tingas pasaulio šalis ir kultūras, ga-
lėjo palyginti vertybes ir patirtį, pa-
sidalyti nuomone svarbiausiomis ir 
aktualiausiomis šiandienos pasaulio 
temomis. Mokymus organizavo 

„Generation Global“ dialogo eks-
pertai.  

Didžiuojamės gimnazistais, 
kurie buvo labai aktyvūs mokymų 
dalyviai! Tai sąmoningi, suvokian-
tys savo teises ir pareigas, gebantys 
konstruktyviai dalyvauti nuolat kin-
tančios visuomenės gyvenime na-
riai. Jie papildė savo žinių bagažą ir 
įgijo didžiulės tarptautinės patirties. 
Dabar mokiniai aktyviai savanoriau-
ja ir praktiškai pritaiko įgytas žinias: 
dalyvauja bendruose renginiuose su  
VšĮ „Dienos centru sutrikusio inte-
lekto asmenims“, kadangi supranta, 
kokia svarbi neįgaliųjų socialinė 
integracija mūsų visuomenėje. 

 
Ramunė Radžiūtė- Bačkaus-

kienė ir Inga Klinauskienė, užsie-
nio (anglų) kalbos mokytojos  
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Pasaulio piliečių ugdymas per kultūrinį dialogą 



 

 

Kasmet rugsėjo 26-ąją mini-
ma Europos kalbų diena. Europos 
Taryba bendradarbiaudama su Eu-
ropos Komisija šią iniciatyvą pir-
mą kartą pristatė 2001 metais, 
siekdama paskatinti europiečius 
mokytis kalbų ir gilinti jų suprati-
mą apie Europos kultūrinį pavel-
dą. Kiekvienais metais ši iniciaty-
va suburia ir Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos bendruome-
nę.  

Šiais metais kalbų mokytojai 
pakvietė mokinius bei kolegas pri-
siminti savo keliones po Europos 
šalis ir pasidalyti užfiksuotomis 
kelionių akimirkomis, kurios Eu-
ropos kalbų dieną džiugino visus 
gimnazijos bendruomenės narius 
ir svečius pirmojo aukšto fojė iš-
maniajame ekrane. Šventinę at-
mosferą kūrė ir IVGA mokinys 
Arnas Katilius, pertraukų metu 
grodamas populiariausias Europos 
šalių dainas, be abejo, Europos 
kalbomis.  

Pamokų metų kalbų mokyto-
jai kvietė mokinius gilinti žinias 
apie Europos bei pasaulio kalbas ir 
dalyvauti įvairiose veiklose: vikto-
rinose, žaidimuose, vaizdo įrašų 
peržiūrose, diskusijose ir pristaty-
muose. Ar žinojote, pavyzdžiui, 
kad Šekspyras vartojo 30 000 žo-
džių, o šiandien išsilavi-
nę  anglakalbiai savo  kasdienėje 
kalboje  vartoja tik 15 000 žodžių, 
kad japonų kalboje yra 20 000 žo-
džių, pasiskolintų iš anglų kalbos, 

ir tai sudaro beveik 10 % japonų 
kalbos, o airių kalboje nėra žodžių 
„taip“ ir „ne“?  

Be to, mokiniai lygino Euro-
pos kalbas su savo gimtąja lietuvių 
kalba ir atrado ne tik daug pana-
šumų, bet ir skirtumų, kurie lietuvių 
kalbą išskiria iš kitų Europos 
kalbų. Ar žinojote, kad nė viena Eu-
ropos kalba neturi raidės „ė“ ir kad 
mūsų kalbą praturtina mažybinės 
formos, kurios nebūdingos didžiajai 
daliai kitų Europos kalbų? 

Džiaugiamės, kad ir patys mo-
kiniai ėmėsi iniciatyvos bei pasiūlė 
pasidalyti savo žiniomis apie kitas 
kalbas. IIIGA mokinės Adrija Ka-
čiušytė ir Vytautė Kumžaitė supa-
žindino draugus su korėjiečių kalba 
ir abėcėle, o IIIGC klasės mokinys 
Danielius Jalianiauskas parengė pui-
kų pristatymą apie japonų kalbą. 
Kadangi IIGA ir IIGD klasės šiais 
metais dalyvauja 
projekte su mo-
kykla iš Japoni-
jos, Danielius 
vėliau pravedė 
japonų kalbos 
pamokas abiejų 
klasių moki-
niams. O štai 
IIGB klasės mo-
kinė Gabrielė 
Sireikytė lietuvių 
kalbos ir literatū-
ros pamoką pra-
dėjo ispaniškai. 
Mokinė ne viene-

rius metus gyveno Ispanijoje, tad jai 
puikiai sekėsi šia kalba pristatyti 
Ispaniją, jos papročius, kultūrą. 

Dėkojame visiems, prisidėju-
siems prie Europos kalbų minėjimo, 
ir kviečiame visus nuolat mokytis 
kalbų! Rašytojas Vincas Mykolaitis-
Putinas patarė savo studentams: 
„Jūs turite susipažinti ir su kitų tau-
tų literatūromis, dar senesnėmis ir 
turtingesnėmis negu mūsiškė. Yra 
jau nemaža vertimų į lietuvių kalbą, 
bet jais tenkintis negalima. Jūs turite 
išmokti bent vieną, o jei galima, tai 
ir dvi svetimas didžiųjų tautų kalbas 
bent tiek, kad galėtumėte skaityti 
knygas tomis kalbomis. Tada atsi-
vers jums didžiuliai kūrybos lobiai, 
su kuriais susipažinę jūs praturtinsi-
te savo sielos gyvenimą, savo jaus-
mus ir protą!“  

Staselė Riškienė, užsienio 
(anglų) kalbos mokytoja 
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Gimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena 



 

 

 
Kuršėnų dvaro sodyboje šiemet ir vėl surengta jau 

tradicinė Šiaulių rajono dailės ir technologijų mokytojų 
paroda ,,Savitas prisilietimas“. Parodoje eksponuojami 
mūsų gimnazijos dailės ir technologijų mokytojos Alinos 
Gricienės ir Žygintos Ivanavičienės kūrybiniai darbai.  
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Tradicinė Šiaulių rajono dailės ir technologijų 

mokytojų paroda ,,Savitas prisilietimas“  

 
Projekto ,,Kas iš Kuršėnų?“ iniciatyva gimnazijos 

mokiniai piešė piešinius apie mūsų miestą. Laimėjo An-
dželikos lljičiovaitės darbas, primenantis begalybės 
simbolį, kuriame susijungia mūsų mylimas vyniotinis ir 
šienas iš mūsų miestelio pavadinimo atsiradimo legen-
dos. Sveikiname piešinio autorę Andželiką! Dėkojame 
Vismantui Daujotui už galimybę dalyvauti projekte ir 
už tai, kad nepamiršta KLIG !  

 
 

Piešinių konkurse – pirma vieta 



 

 

Rugsėjo 2-ąją Daugėlių pušyne 
vyko pirmokų krikštynos. Pirmokams 
ir jų klasių vadovams reikėjo įvykdyti 
keturias pagrindines užduotis. Sie-
kiant ugdyti mokinių bendruomeniš-
kumą, kiekvienai klasei  buvo skirta 
užduotis, kurią turėjo atlikti visi bend-
rai. 

Krikštynų organizavimui  ruo-
šėsi gimnazijos mokinių prezidento 
komanda, kuriai talkino ir keli sava-
noriai. Džiugu, kad po krikštynų iš 
pakrikštytų pirmokų teko išgirsti ne 
vieną gerą atsiliepimą. Vadinasi, 
krikštynos pavyko. 

 
Ranatas Vazgis, gimnazijos mo-

kinių prezidentas, IIGB klasės moki-
nys 
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Daugėlių pušyne pakrikštyti gimnazijos naujokai 



 

 

Spalio 5-oji šiemet buvo 
kiek kitokia. Paminėjome ne tik 
Tarptautinę mokytojų dieną, bet ir 
sveikinome tuos, kurie gimnazijo-
je skaičiuoja jau ne vieną dešimt-
metį.  

Buvo taip gera, šilta ir jauku 
pabūti kartu, išgirsti kolegų, moki-
nių sveikinimus. Nepaprastai šiltą 
sveikinimą gimnazijos mokyto-
jams dovanojo abiturientės Kamilė 
Milieškaitė, Brigita Trambavičiūtė 
ir Arūnė Dunauskytė. Kamilė dar 
ir pagrojo muzikinį kūrinį. 

Šventinę savaitę užbaigė ke-
lionė į Kėdainius – kunigaikščių 
Radvilų miestą, kurio senamiestis 
– unikalus senųjų pastatų, gatvių ir 
turgaus aikščių ansamblis. 

Išvykos metu susipažinome 
su kilmingos šeimos istoriniais 
ženklais, kurių gausu jaukiame 
Kėdainių senamiestyje. Aplankė-
me evangelikų reformatų bažny-
čią, kriptą, kurioje puošniuose Re-

nesanso ir baroko stiliaus sarkofa-
guose palaidoti Radvilų giminės 
atstovai. 
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Mokytojų diena gimnazijoje 



 

 

Spalio 5-oji man, kaip mo-
kytojai, šiemet buvo ypatinga tuo, 
kad net devyniolikai gimnazistų 
buvo įteiktos padėkos už savano-
rystę. Mokytojų dienos popietę 
padėkas įteikė sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Šiaulių 
rajono Viltis“ vadovė Vilma Palu-
binskienė.  

Mokiniai rugsėjo 29-ąją 
Šiaulių rajono savivaldybės kultū-
ros centro rūmuose savanoriavo 

Kuršėnuose vykusiame respubliki-
nio neįgaliųjų mėgėjų meno kolek-
tyvų festivalyje „Aš esu”. Dalyvių ir 
svečių būta apie 260. Festivalis skir-
tas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai ir Tarptautinei žmogaus tei-
sių dienai paminėti. 

Kai kurie mokiniai savanoria-
vo pirmą kartą, o kai kurie jau turė-
jo patirties. Jaunuoliai padarė išties 
didžiulį darbą, nes turėjo rūpintis 
viskuo, kas žiūrovui paprastai ne-

matoma: nuo rūbinės iki aptarnavi-
mo pietų metu. O kiek daug buvo 
labirintų įveikta, nes ne visi žinojo 
centro užkulisių kelius... Džiugina 
jaunų žmonių atvirumas, dialogas, 
konkretumas dalijantis įspūdžiais. 
Aptarėme ir ateities planus. Tikiu, 
kad lūkesčiai išsipildys! 

 
Vita Pleskūnienė, dorinio ug-

dymo (etikos) mokytoja 
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Gimnazistams įteiktos padėkos už savanorystę 



 

 

Kuršėnų Stasio Anglickio 
progimnazijoje vyko XXIII Šiau-
lių rajono mokinių sporto šventė 
„Olimpinis ruduo – 2022”. Šven-
tėje dalyvavo net 38 mūsų gimna-
zistai. 

Lengvosios atletikos kroso 
varžybose merginų, gimusių 2007 
m. ir vyresnių, grupėje Kotryna 
Žvigaitytė (IGA klasė) 1000 m 
bėgimo rungtyje iškovojo trečią 
vietą.  

500 m nuotolį merginų, 
gimusių 2007 m. ir vyres-
nių, grupėje Evelina Stara-
dumskytė (IIGA klasė) fi-
nišavo pirma, Laura Andri-
jauskaitė (IVGD klasė) – 
antra, Livija Staponkutė – 
trečia (IIGB klasė).  
Vaikinų, gimusių 2007 m. 
ir vyresnių, grupėje 1000 
m bėgimo rungtyje pirmas 
finišavo Eitvydas Vilkas 

(IGA klasė), antras – Rokas Ligutis 
(IVGD klasė), trečias – Kristupas 
Gedvilas (IIIGA klasė). Toje pačio-
je amžiaus grupėje 2000 m bėgimo 
rungtyje Vakaris Kaveckas (IIIGA 
klasė) finišavo pirmas, Modestas 
Andruška – antras (IIIGB klasė), 
Martynas Pikelis – trečias (IVGC 
klasė). 

Gimnazijos vaikinų pirma ko-
manda – Gvidas Rimkus (IVGA 
klasė), Tomas Macijauskas (IVGA 

klasė), Tautvaldas Jasnauskas 
(IVGD klasė), Matas Puzinas 
(IIIGC klasė) – tinklinio varžybose 
užėmė pirmą vietą. Edvinas Skir-
mantas (IVGC klasė), Simonas 
Lauermann (IVGC klasė), Mantas 
Buja (IVGC klasė), Emilis Vaitke-
vičius (IVGC klasė) – gimnazijos 
vaikinų antra komanda – užėmė ant-
rą vietą. 

Vaikinų 3x3 krepšinio var-
žybose Aironas Misiulis (IIGB kla-
sė), Domas Vestartas (IIGB klasė), 
Ranatas Vazgis (IIGB klasė), Mar-
tynas Pumputis (IIGC klasė) iško-
vojo pirmą vietą. 

Gimnazijos merginų tinklinio 
komanda – Smiltė Ermanaitė 
(IIIGA klasė), Emilija Petrošiūtė 
(IIIGA klasė), Livija Sutkutė (IIIGA 
klasė) iškovojo antrą vietą. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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Gimnazistai dalyvavo sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2022“ 
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