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LIETUVA
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija įsikūrusi vaizdingame istoriniame Giedraičių
miestelyje. Gimnazija teikia priešmokyklinį ugdymą bei pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą
6-19 metų vaikams. Mokykloje mokosi 205
mokiniai ir dirba 26 mokytojai. 2020 metais
gimnazija švęs 100 metų jubiliejų.
Gimnazija turi gilias pilietiškumo ugdymo
tradicijas: kasmet bendruomenę, rajono ir apskrities
svečius į mokyklą sukviečia Kariuomenės diena,
Vasario 16-sios šventė. Gimnazijos mokiniai yra
rajoninių olimpiadų prizininkai, įvairių projektų
dalyviai bei nugalėtojai.
Gimnazijos sportininkai yra pasiekę aukštų pasiekimų krepšinyje, kroso bėgimo varžybose.
Gimnazijoje palaikomos mokinių iniciatyvos, skatinamas komandinis darbas bei ugdoma
pagarba vieni kitiems. Atlikti tyrimai parodė, jog mokykloje itin žemas patyčių rodiklis.
Mokytojai ir mokiniai džiaugiasi geromis darbo ir mokymosi sąlygomis – 2011 metais mokyklos
pastatas buvo renovuotas, kabinetuose yra multimedijos, atnaujinti kompiuteriai IT klasėje ir
bibliotekoje.

DARBINĖ VIEŠNAGĖ KROATIJOJE
2018 m. lapkričio 26-30 d. projekto Erasmus+ „The Media. What next?“ gimnazijos darbo grupės narės
mokytoja Irina Žiupkienė ir bibliotekininkė Sigita Černiauskienė dalyvavo
mokytojų mokymuose Osnovna škola Ante
Kovačića Zlatar mieste Kroatijoje. Svetingai
šeimininkų sutikti visų projekte dalyvaujančių
šalių atstovai susipažino su mokykla, derino
projekto veiklas, bendravo tarpusavyje, mokėsi
kurti radijo šou laidą programa“Audacity“.
Viešnagės metu susipažino su Zlatar
miestu, lankėsi miesto bibliotekoje. Keliavo į
Krapiną, kur kartu su kroatų Zlatar mokiniais
lankėsi regioninėje radijo stotyje „Kaj“ ir
„Neandertaliečio muziejuje“.
Ekskursijos į Kroatijos sostinę Zagrebą
metu grožėjosi senamiesčiu ir miesto panorama iš
aukščiausio gynybinio bokšto, lankėsi Zagrebo
televizijoje. (Bibliotekininkė S. Černiauskienė)

Laikraštį rengė: Justina Kanopkaitė ir Eglė Kiškūnaitė, 7 kl.

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

2019 m. sausis Nr. 1

Gimnazija dalyvauja tarpmokyklinių partnerysčių ERASMUS+ projekte „The Media.
What next?“ (Medija. Kas toliau?). Medija – tai bendravimo priemonė, perduodanti
informaciją. Medija gali būti fotografija, kinas, videotechnologija, internetas, televizija,
radijas, spauda.
Projekto trukmė: 2 metai (2018-09-01 – 2020-08-31)
Projekto tikslas – skatinti teigiamą požiūrį į medijas ir jų raštingumą.
Projekto uždaviniai:
 didinti mokinių susidomėjimą medijų mokymu;
 teikti mokiniams pagalbą medijų klausimais;
 mokyti tinkamai vertinti informaciją žiniasklaidoje bei elektroninėje erdvėje;
 atkreipti mokinių dėmesį į patyčias bei neapykantą internete;,
 užtikrinti projekto mokytojų profesionalų bendradarbiavimą
 didinti įvairių Europos šalių kultūrinių skirtumų ir panašumų supratimą.
 pagerinti mokinių ir mokytojų gimtosios ir užsienio kalbų bei skaitmeninius
 plėtoti ir dalytis geriausia patirtimi, strategijomis ir darbo metodais
Projekte dalyvaujančios šalys:

Čekija – Česká
republika

Lenkija – Polska

Lietuva
Slovakija – Slovensko

Kroatija – Hrvatska

LENKIJA
Janušo Korčako pradinė mokykla Nr. 10 yra naujai įsteigta mokykla, teikianti bendrąjį
išsilavinimą.
Ši mokykla yra viena didžiausių, joje mokosi
beveik 900 7-15 metų mokinių (1-8 klasės). Mokykloje
dirba daugiau nei 100 darbuotojų. Anglų kalbos čia
pradedama mokytis labai anksti, o 7-8 klasėje mokiniai
gali pasirinkti antrąją užsienio kalbą iš vokiečių, ispanų
ir prancūzų. Ši mokykla noriai bendradarbiauja su
įvairiomis institucijomis, taip pat organizuoja nemažai
su labdara susijusios veiklos. Visi mokykloje dirbantys
mokytojai stiprina mokinių pasitikėjimą, skatina juos
naujiems iššūkiams, taip pat suteikia galimybę užsiimti mėgstama veikla po pamokų vykstančiuose
būreliuose. Ši įstaiga labai rūpinasi mokiniais, turinčiais tam tikrų sutrikimų ar negalių.
Mokykla turi dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtį: vykę projektai buvo puiki proga
išmokti daug naujų dalykų, motyvuoti darbuotojus mokytis užsienio kalbų, įtraukti mokinius į
švietimo iniciatyvas. Dabartiniai projektai informuoja mokinius apie šiuolaikines problemas, praplečia
akiratį, moko būti atvirais, tolerantiškais ir draugiškais. Mokykla yra turtinga IT laboratorijomis,
naujomis fotografijos studijomis, turi Kino klubą, kuris gyvuoja jau 3 metus bei bendradarbiauja su
Youth Film Academy, esančia Varšuvoje.

ČEKIJA
Nove Mesto nad Metuji mokykla yra valstybės finansuojama mokykla (1-9 klasės). Mokykla
yra nedideliame vaizdingame miestelyje „Nove Mesto nad Metuji“, įkurtame XVI a. pačiame „Orlicke
hory“ kalnų krašte, šiaurės rytų Čekijos Respublikoje.
Mokykla pradėjo savo veiklą daugiau nei prieš 100 metų.
Pradinio lygio mokymo programa sudaryta iš pirmo lygio
(1-5 klasių) ir antro lygio (6-9 klasių). Šiuo metu mokykloje
mokosi 310 mokinių ir dirba 24 mokytojai.
Mokyklos pastatas yra modernus – yra daugiau nei 80
kompiuterių, dešimt interaktyvių lentų, dvi kompiuterių
klasės, visos klasėse veikia internetas). Aplinka yra gerai
pritaikyta produktyviam mokinių ir mokytojų darbui.
Koridoriuose yra 8 terariumai su skirtingais gyvūnais.
Kiekvienais metais mokykloje organizuojama sporto savaitės 6-9 klasių mokiniams. Tuo metu
vyksta slidinėjimo, irklavimo, važinėjimo dviračiu ir kiti užsiėmimai.
Kiekvienais metais mokykla apgyvendina du jaunus savanorius iš kitų Europos šalių vieneriems
mokslo metams. Jų kasdieninė pareiga yra padėti mokytojams ir mokiniams tiek mokykloje, tiek ir už
jos ribų. Medijos pamokos yra integruojamos į keletą dalykų: istoriją, čekų kalbą, anglų kalbą ir kitas.
Ši programa padeda mokinius įsitraukti į medijų turinio kūrimą. Tikimasi, jog šio projekto patirtis bus
visiškai nauja ir patraukli mokiniams.

SLOVAKIJA
Nova Dedinka mokykla suteikia išsilavinimą 6-15 metų vaikams. Nova Dedinka mokykloje
mokosi 247 mokiniai. Šios mokyklos strategija yra gebėjimas prisitaikyti prie visuomenės pokyčių ir
jų metamų iššūkių. Mokiniai mokomi kritiškai
priimti situacijas, mastyti greitai, ruošiami
gyvenimui. Mokykloje stengiamasi pritaikyti
komandinį darbą ir ugdyti visuomenę be patyčių,
pasitikėti savimi ir gerbti vienas kitą. Labai svarbi
šios mokyklos veiklos dalis yra popamokiniai
būreliai, kurie padeda plačiau atsiskleisti mokinių
gebėjimams. Mokykloje yra baseinas ir nedidelė
sporto salė. Šios mokyklos mokiniai savo
laimėjimais yra pasižymėję sporte. Mokykloje taip
pat vykdomos įdomios edukuacinės išvykos į fabrikus, gamtą ir kitas mokyklas. Mokyklos stiprioji
pusė yra modernios, kompiuterinės technologijos ir jų pritaikymas.

KROATIJA
Ante Kovačic pradinėje mokykloje Zlatar miestely mokosi 345 mokiniai nuo 1 iki 8 klasės (6-15
metų). Zlatar yra mažas miestelis, kuriame gyvena mažiau kaip 10000 gyventojų.
Kroatijoje pagrindinis mokinių mokymo
būdas vis dar yra tradicinis visos klasės mokymas,
tačiau vis daugiau dėmesio skiriama individualiam
darbui su mokiniais, naudojant tradicinius ir
skaitmeninius informacijos šaltinius. IT priemonės
yra įtrauktos į mokymą, bet ne kaip mokymo
priemonės, o kaip intelektinė ir emocinė
motyvacija įsisavinant mokomąjį turinį. Ugdymo
turinį
reglamentuoja
nacionalinė
mokymo
programa, kurios ypač kruopščiai laikomasi. Ante
Kovačic mokykloje mokinius moko 40 aukštos kvalifikacijos mokytojų, mokyklos psichologas,
mokyklos bibliotekininkas ir direktorius.
Mokyklos bendruomenės atstovai teigia, jog turi tvirtą motyvaciją dalyvauti projekte, nes prieš keletą
metų jų mokykloje įvyko didelis kibernetinis nusikaltimas. Jauna paauglė mergina tapo patyčiu auka,
kai buvo sukurta "Facebook" grupė, kurią pradėjo anoniminiai administratoriai. Praėjusią vasarą
mokykla atliko tyrimą, o rezultatai parodė, kad 14% 7-8 klasių mokinių yra tam tikrų kibernetinių
patyčių aukos. Mokiniai teigia, jog yra gerai įvaldę praktines ir technines medijos kompetencijas,
tačiau taip pat pripažįsta, kad jiems trūksta kritinio mąstymo kompetencijos. Taigi, pagrindinis
mokyklos tikslas – atrasti būdų, padėsiančių ugdyti mokinių medijų raštingumo kompetenciją bei
kritinį mąstymą.

