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REGIONINĖ ŠVIETIMO PARODA „SUŽINOKIME.
TOBULĖKIME. VEIKIME.“
2017 m. balandžio
12-13 d. Aukštelkės mokyklos mokytojai dalyvavo regioninėje parodoje
„Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ 2017.
Renginiuose buvo gvildenami aktualūs klausimai: bendrųjų programų
atnaujinimas, bendrieji
ugdymo planai, mokyklų
strateginis planavimas,
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos
rezultatų gerinimas bei

ugdymo proceso tobulinimas. Parodoje įrengtuose
stenduose pristatytos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai,
ko reikia šiuolaikiškam
bei kokybiškam darbui
mokykloje.

Mokyklos mokyto- Edge.
Mokyklos
direktorius Vaidas Bacys
su lektoriais Gražvydu Kazakevičiumi (LR švietimo ir
mokslo ministerija),
Dr. Jūrate Valuckiene, Sigitu Balčiūnu,
Dr. Milda Damkuviene (Šiaulių universitetas) diskutavo apie strateginio
planavimo
procesus,
mokyklos
misijos suvokimą
jos V. Šarauskienė ir A. („Apie
vadybą
ir
Lakačauskienė lyderystę: strateginis
vedė regiono planavimas – prãsmės
mokytojams
ar
beprasmybės?“).
edukacinį užsi- Renginyje buvo pristaėmimą, supa- tyta Aukštelkės možindino
su kyklos praktika.
Microsoft OAušra Garškienė
ffice 365 įrankiais One Note
ir
Microsoft

Išmanusis mokymas
(is)

Parodoje įrengtuose
stenduose
pristatytos
mokymo(si)
priemonės,
edukacinės
programos ir
tai, ko reikia
šiuolaikiškam
bei kokybiškam darbui
mokykloje.
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KAIP MES ORGANIZUOJAME SAVO
GYVENIMĄ? IR „KOKIA YRA MŪSŲ PLANETA?“
„Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?“
Tai penktoji šių mokslo
metų tema, kuri baigėsi
Įtraukiantis mokymas
(is)

integruotos veiklos diena,
pilna įvairiausios veiklos.
Rytas prasidėjo žaidimais
be taisyklių: mokiniai galėjo pasirinkti veiklas
(kūrybinę, sportinę veiklą,
kino studiją, kompiuterinius žaidimus ir pan. )
arba veikti tai, ką jie nori.
Vienintelė taisyklė- neišeiti iš mokyklos teritorijos. Ir tai jiems labai patiko... Visi surado savo nišą
ir jautėsi puikiai.
Po to - susitikimas

vaikų grupės aptarė besibaigiančius mokslo metus:
siūlė, džiaugėsi ir kritikavo...
Dienos veiklų pabaigoje - lietuvių k. mokytojos L. Zeringienės
įspūdžiai iš praktikos
Prancūzijoje.
Dienos veiklos leido
mus suvokti, kad galime
savo gyvenimą tvarkyti ne
tik asmeniniu, bet ir
bendruomeniniu bei
globaliuoju lygmeniu.
Jos tapo tarsi tramplinu į naująją, jau paskutinę šiais mokslo metais temą „Kokia yra
mūsų planeta“, kurios
metu analizuosime ,
kokia yra mūsų planeta, kokios yra mūsų teisės
ir mūsų mokiniai, mara- ir pareigos, kaip ribotus
tono nuotraukų paroda ir išteklius dalijames su kiskype pakalbis su pačiu
tais žmonėmis, taikos ir
Nerijumi.
konfliktų sprendimo būVisiškai kitoks , at- dus ir galimybes.
viras mokyklos susirinkimas, kurio metu mišrios
su svečiais iš Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos, vaikinų ansamblio ,,Bros“ (vadovas L.
Terasius) dainos, dešimtokės Viltės Radavičiūtės viešoji kalba, Nerijaus Buivydo, kuriam
praeitą pavasarį bėgti padėjo

MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Išsamesnis žinių
patikrinimas ir
palyginimas šalies mastu vyksta
kiekvienų
metų balandžiogegužės
mėn.

Mokyklos mokiniai kasmet
rudenį
(spalio
mėn.)
ir
pavasarį
(gegužės mėn.) pasitikrina savo žinias atlikdami diagnostinius testus,
kurių tikslas - įsivertinti
savo gebėjimus, mokytojams- atsižvelgiant į
individualius mokinių
pasiekimus,
tinkamai

nostiniai testai atliekami
pasirinkus elektroninių
EMA pratybų
testus.
Išsamesnis žinių
patikrinimas ir palyginimas šalies
mastu vyksta kiekvienų metų balandžio- gegužės
mėn., kai vykdomas nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (2 kl. rašymas, skaitymas,
matematika, 4 kl. planuoti ugdymo turinį rašymas, skaitymas, pasauir parinkti tinkamus ug- lio pažinimas, matematika),
dymo metodus. Diag- 6 kl. - rašymas, skaitymas,

matematika, 8 kl. - rašymas,
skaitymas, matematika, socialiniai mokslai, gamtos
mokslai) . Jų
rezultatai fiksuojami asmenybės ugdymo
užrašuose, supažindinami
tėvai, analizuojami su mokytojais. Nacionaliniai tyrimai
įgalina palyginti savo individualius pasiekimus su mokyklos, šalies moksleivių pasiekimais.
Aušra Garškienė
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STOVYKLA ,,SPORTAS IR GROŽIS”
Neformaliojo ugdymo aka- treneris Albertas Rimša.
demija, vaikų dienos centSvečiai mus pradžiugino
ras „Padėkit man, padėsiu profesionalia treniruote vaikams su BMX
dviračiais. Treniruotės metu
vaikai buvo
supažindinti su
saugos taisyklėmis trasoje, BMX dviratininkų aprangos detalėmis.
Olimpietė Viljums“ balandžio 11 – 13 d. ma Rimšaitė vaikams papaorganizavo stovyklą
sakojo, kaip
„Sportas ir grožis“ . Veik- reikia išsilos tikslas- ugdyti sveiką, rinkti tinkaharmoningą žmogų, propa- mą dviratį.
guoti ir įgyvendinti sveikos Kiekvienas
gyvensenos idealus, skatinti vaikas turėjo
žmogaus judėjimą.
galimybę
Mokiniai, susirinkę į stopravažiuoti
vyklą, kūrė taisykles, išsakė trasa kartu su
savo lūkesčius, patys rinko- žymiausia
si veiklas, kuriose norėjo
Lietuvos mažųjų dviračių
dalyvauti. Vėliau susipažikroso BMX sportininke
no su kineziterapeuto pro- Vilma Rimšaite, tai neįkaifesija: mokėsi daryti ma- nojama patirtis kiekvienam.
sažą, atliko fizinius prati- Mergaitės labai džiaugėsi,
mus. Kas domisi mada, rin- kad stovykloje svečiavosi
kosi veiklas, susijusias su
Valdonė Goberienė, kuri
šia tema: namų sąlygomis pristatė profesionalią kosgamino ekologiškus lūpų metiką: jos išmoko pasidablizgesius. Veikė ir kūrybi- ryti sau pagal amžių tinkanės dirbtuvės, kurių metu
mą makiažą, aptarė higievaikai gaminosi apyrankes. nos, estetikos klausimus,
Antrąją dieną svečiavosi
iškylančius kiekvienai paolimpietė VilmaRimšaitė ir auglei. Pirmoji stovyklos
BMX dviratininkus ruodiena buvo kupina įspūšiantis džių, linksmybių, žaidimų.

Paskutiniąją dieną išbandėme net keletą sporto šakų:
dalyvavome boulingo varžybose, susipažinome su
kovos menais, savigynos
pradžiamoksliu. Profesionalūs MMA sportininkai
mus supažindino su kovos
menų taisyklėmis, kurių
svarbiausia—nenaudoti ir
nenukreipti savo jėgos prieš
silpnesnius. Vaikai pietavo
kavinėje "Link Šiaulių" ,
kur ne tik sočiai ir skaniai

Šeimos gerovė

Veiklos
tikslas: ugdyti
sveiką,
harmoningą
žmogų;
propaguoti ir
įgyvendinti
sveikos
gyvensenos
idealus,
skatinti
žmogaus
judėjimą.

pavalgė, bet ir apsvarstė
visos stovyklos įvykius,
dalijosi įspūdžiais. Stovyklą baigėme karaokė, muilo
gaminimo ir filmu. Veiklas,
kaip ir visos stovyklos metu, vaikai rinkosi pagal savo norus ir įgeidžius.
Roma Mickutė

MAISTO BANKO AKCIJA
Balandžio 7 - 8 d. Lietuvoje vyko priešvelykinė „Maisto banko“
akcija. Geros valios žmonės buvo kviečiami solidarizuotis su nepritekliuje gyvenančiomis šeimomis, socialinių organizacijų globojamais vaikais, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis ir aukoti
jiems reikalingiausių ilgo galiojimo produktų. Vaikų dienos centras
"Padėkit man, padėsiu jums" kartu su Aukštelkės mokykla ir Aukštelkės bendruomene
"Aukštarūže" taip pat prisidėjo prie maisto banko organizuojamos akcijos. Aukos buvo renkamos Šiauliuose parduotuvėje „Kubas“, esančioje Pramonės gatvėje. Iš viso
geros valios žmonės paaukojo 696 vnt. maisto produktų. Maisto paketai dalijami sunkiai gyvenančioms šeimoms mūsų apylinkėse ir naudojami maitinti vaikus dienos
centre. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie akcijos.
Roma Mickutė

Bendruomenės
telkimas

DARŽELINUKAI LAIMĖJO ŠILTNAMĮ!

Mokymasis nuo lopšio

„Pasirodo, Lietuvos
vaikams to iš tiesų
trūko – šiame
konkurse varžėsi
aštuoni iš dešimties
visų Lietuvos
darželių!“

želiams padovanoti šiltnamius, kur vaikai patys
sodintų bei prižiūrėtų įvairias daržoves. Pasirodo, Lietuvos vaikams to
iš tiesų trūko – šiame
konkurse varžėsi aštuoni
iš dešimties visų Lietuvos
darželių! Šiame konkurse
dalyvavo virš 450 Lietuvos darželių ir tik 20 pieprojektas, kuris pa- šinių turėjo galimybę laiAukštelkės
deda vaikams daumėti šiltnamius.
mokyklos darželio
giau
sužinoti
apie
Mūsų mažųjų piešigrupės
vaisius
ir
daržoves)
nys,
aktyvios
bendruome"Spinduliukai" vaikonkurse.
nės
balsų
dėka,
laimėjo
kų piešinys
„Sodinčius“
šį
pamodernų
šiltnamį
su visa
"Vitaminų namelis"
vasarį
pakvietė
vaireikalinga
įranga
!
! ! Jau
dalyvavo IKI prekybos tinklo organi- kų darželius kartu šį pavasarį mokyklos vaiauginti vaikų drau- kai galės auginti, laistyti
zuojamame
gystę su daržovėir prižiūrėti savo pirmąjį
"Sodinčiaus" (social
mis.
Nusprendė
dardaržovių derlių.
inės atsakomybės
Ieva Rutkauskienė

ŽALIŪKIŲ MALŪNININKO SODYBOJE - DUONOS
KEPIMO PAMOKA
Šiaulių r. Aukštelkės
mokykla
Įmonės kodas:
190059031

Adresas:
Paparčių g. 2, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.,
LT-80180
El. p.

aukstelke.mokykla@gmail.com

Mob. tel. 8 620 91 148
Tel. (8 41) 55 91 81

Jau tradicija tampančios edukacinės išvykos į Žaliūkių malūnininko sodybą yra
mėgstamos ir laukiamos jos nuolatinių dalyvių. Šį kartą tautodailininkė Laimutė Tomkuvienė pa-

sakojo apie
duoną. Kol duonelė
duonos kepi- kepė, vaikai smagiai
mo tradici- dūko po malūną, tėvejas, ypatu- liai ir mokytojai vaišimus, mokė
nosi atsivežtomis ir
ir leido patautodailininkės Laimutės paruoštomis
vaišėmis. Vakaronė buvo jauki, vienijanti Aukštelkės
mokyklos bendruomenę.
Deimantė Latvė

tiems formuoti ir kepti

