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METAIS 

 

Kviesdama Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla)   

bendruomenę įveikti Geros mokyklos koncepcijoje įvardintą kokybiško ugdymo organizavimo 

iššūkį, sukūriau  pilnai veikiantį, šiuolaikiniu ugdymu, informacinių technologijų išmaniais 

sprendimais grįstą, įvairių grupių žmonėms atvirą, įtraukiojo ugdymosi centrą su skandinaviško 

stiliaus erdvėmis.  

Mokykla atvykusius pasitinka šūkiais: „Jūs visada čia laukiami!“, „Mano vertybės – mano 

gerovė: atsakingumas, atkaklumas, teisingumas, pilietiškumas, draugiškumas“, kurie atspindi 

mokyklos kultūrą.  

2019 metais mokykloje įkurtos ir atnaujintos įvairių paskirčių erdvės, vadovaujantis 

skandinaviško stiliaus vertybėmis – dėmesiu natūralioms medžiagoms, šviesoms, daiktų formoms ir 

faktūrai, bandymu perkelti dalelę gamtos į mokyklos vidų.  Interjere vyrauja kontrastingos sienų 

spalvos. Dauguma baldų bei akcentų „atgimė“ iš naujo, seniems baldams suteikiant „antrą 

gyvenimą“, juos restauruojant.  Tradicinius stendus pakeitė „kalbančios“ drobės, tai suteikia erdvėms 

šviesumo ir lengvumo. Svarbus mokyklos interjero akcentas – augalai, kuriuos augino ir mokyklai 

dovanojo bendruomenės nariai. Įrengtos erdvės mokinių darbų ekspozicijoms, aktyviam ir pasyviam 

poilsiui, bendravimui bei mokymuisi (istorijos, tikybos, matematikos kabinetai). 

Siekdama pašalinti kliūtis ankstyvajam ugdymuisi plėtotis, institucijai priskirtoje teritorijoje, 

pertvarkiau mokyklos fizinę aplinką ir įsteigiau trečią ikimokyklinio ugdymosi grupę, padidindama 

švietimo prieinamumą. Grupėse dirba jauni, iniciatyvūs ir kūrybingi ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Siekdama integruoti Reggio Emilia metodą į ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės 

žingsniai“, sukurtos grupių aplinkos, kuriose vaikai gerai jaustųsi ir suteiktų jiems galimybių tobulėti. 

Įrengta pramogų erdvė (šviesos ir meno) vaikų kūrybinių gebėjimų lavinimui. 

II mokyklos aukšte įsteigta „Gudragalvių zona“, kuriose įrengtos bibliotekėlės, aktyvių 

žaidimų kampeliai.   

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams sudarytos sąlygos lankyti šokio, muzikos ir 

bekontakčio regbio užsiėmimus. Sudaryta sutartis su regbio klubu „Baltrex“. Vaikai dalyvauja miesto 

ir respublikos regbio varžybose. 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 252 ugdytiniai dalyvavo Lietuvos mokyklų 

konkurse „Šoka visa Lietuva“ ir tapo nugalėtojais. Mokyklos šokių kolektyvas įgijo naujus tautinius 

kostiumus, su kuriais pasirodo miesto, rajono ir respublikos šventėse. 

Siekiant padidinti daržovių, vaisių ir pieno produktų vartojimą bei sumažinti maisto 

švaistymą, mokyklos valgykloje įdiegtas švediško stalo principas. 



Įgyvendinant nacionalinį „Lyderių laikas-3“ projektą „Ugdymas netradicinėse aplinkose“,  

organizuotos integruoto gamtos ugdymo pamokos, edukaciniai užsiėmimai, išvykos 7-ų klasių 

mokiniams, pasitelkiant socialinių partnerių (Šiaulių universiteto botanikos sodo, Kurtuvėnų 

regioninio parko, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos) sukurtas programas.  

Informacinių technologijų ir anglų kalbos mokytojai baigė neformaliąsias projekto „Lyderių 

laikas-3“ studijas.  

Pradinio ugdymo mokytojai dalyvauja ES projektuose „Mokinių tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendradarbiavimas: grupinės dinamikos galimybės mokyme ir mokymesi“, „Pradinio 

ugdymo informatikos turinio kūrimas ir išbandymas“, siekiant gerinti mokinių pasiekimus bei ugdyti 

bendrąsias kompetencijas.  

Matematikos ir anglų kalbos mokytojai dalyvavo ES projekte „Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“ 

ir įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „Patirtis, siekiant ugdymo kokybės“ Rokiškio 

rajono mokytojams. 

Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės pageidavimus, mokyklos ugdymo planas papildytas 

pasirenkamaisiais dalykais (5-6 klasėms „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“ bei 5-8, 10 klasėms 

„Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“), anglų kalbos ir technologijų mokomųjų dalykų moduliais 

(5 klasėms - „Interviu metodas“, 6 klasėms - „Papildytos realybės animacijos kūrimas“, 7 klasėms - 

„3D modeliavimas“, „Projektavimas ir konstravimas“, 8 klasėms -„Interaktyvių elektroninių leidinių 

kūrimas“) bei lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų konsultacijomis. 

Sėkmingai įgyvendintos Kultūros paso paslaugų finansavimo programos edukacijos 

mokykloje ir išvykose, kiekvienai klasei suorganizuojant po keturias edukacines programas. 

2019 m. mokyklai įteiktas tarptautinis eTwinning mokyklos ženklas. Mokykloje įgyvendinta 

11 eTwinning projektų: „Kultūros paveldas mano pamokose“, „Skaitmeninis Šekspyras“, „Faktai ar 

melas?“, „eTwinning mažiems ir dideliems“ , „Maistas mokykloje“, „Kalėdinis atvirukas“,  „Aprašyk 

save ir aš tave nupiešiu“, „Jaunieji mokslininkai“, Baltijos jūra be plastiko“, „Abėcėlės šalyje“, 

„Mano šeima ir aš“. Projektui „Kultūros paveldas mano pamokose“ suteiktas Kokybės ženklas.  

Mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Stasė Riškienė respublikinėje parodoje „Mokykla-

2019“ pristatė informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdyme patirtį. Daugiau kaip 80 

procentų mokinių ugdymo procese naudojasi mobiliaisiais įrenginiais. Mokykla siekia, kad 

kiekvienas mokinys turėtų individualų mobilų IKT įrenginį (planšetę) mokymuisi. 

Plėtojamas įtraukusis ugdymas, aprūpinant informacinėmis, komunikacinėmis 

technologinėmis priemonėmis (išmanios lentos, eksperimentų rinkiniai, planšetės), neišskiriant 

specialiojo ugdymo mokinių iš kitų bendruomenės narių. Organizuoti  tradiciniai respublikiniai 

eilėraščio deklamavimo, piešinių konkursai  bei Virtuali IT diena.                   

Įgyvendinamas ES projektas „Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro aplinkos 

modernizavimas“, įkuriant Mokslo ir technologijų centrą, kuriame veiks patirtinio, eksperimentinio, 



gamtosauginio ugdymo, kūrybinio, komandinio darbo, informacinių technologijų, robotikos zonos, 

kalbų ir žiniasklaidos,  visuomeninio gyvenimo, video ir animacijos laboratorijos. 

Mokykla laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių OLWEUS patyčių prevencijos 

programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus ir 2019 metais pripažinta 

Olweus mokykla.  

Mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras, įgyvendinantis Tarptautinės komisijos 

švietimo programos principus ir idėjas. Vykdomos holokausto, tremties aukų atminimo akcijos 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Bendradarbiaujant su Kuršėnų miesto Tremtinių klubu išleista 

prisiminimų knyga „Mus vežė belangiais traukiniais“. 

Sėkmingai įgyvendinamas Visos dienos mokyklos išbandymo projektas, skirtas mokinių, 

ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaitymo ir gamtosauginio ugdymo pasiekimų gerinimui 

bei kūrybinių gebėjimų ugdymui (lėlių teatro, keramikos užsiėmimai). 

Mokykla dalyvavo respublikiniame Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus 

pristatančiame projekte „Pasaulis ir aš“. Video klipų konkurse mokykla tapo nugalėtoja. 

2019 metais 21 procentas mokyklos mokinių, dalyvavusių rajono bei šalies olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose, patyrė sėkmę: užimtos 167 prizinės vietos, iš jų - 74 dalykinėse 

olimpiadose bei konkursuose, 93  – sportinėse varžybose.  

Mokykla tapo Europos nevyriausybinės organizacijos „Jaunieji  europiečiai“ nare.  Kartu su 

partneriais iš Vokietijos ir Lenkijos pasiruošta įgyvendinti aplinkosauginį projektą „Žalioji kryptis“. 

Vykdoma savanoriška socialinė veikla, globojant Kuršėnų ligoninės slaugos skyriaus 

pacientus. Įgyvendinant projektą „Už rytojų be grandinių“, mokiniai surinko 250 eurų Šiaulių r. VšĮ 

„Šiaulių letenėlė“ veiklai paremti. Lyderių klubas išleido 2020 metų kalendorių. Bendradarbiaudami 

su Valstybiniu Šiaulių dramos teatru jie parengė spektaklį „Rožė ir lakštingala“. Kasmet mokykla 

organizuoja bendruomenės išvyką „Kas – į Stokholmą?“, „Kas – į Drezdeną?“, „Kas – į Prahą?“ 

Suaugusiųjų švietimui skatinti sudarytos galimybės naudotis mokyklos erdvėmis (Trečiojo 

amžiaus universitetui, sporto mokyklai, vietos bendruomenei, keturiems neformalaus vaikų švietimo 

tiekėjams, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šiaulių rajono viltis“). Vykdyti sporto 

renginiai su Pavenčių bendruomene. Organizuoti nemokami socialinių emocinių įgūdžių ugdymo bei  

užsienio kalbos (anglų kalbos) mokymai Kuršėnų miesto bendruomenei. 


