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1.

MOKYKLOS VIZIJA
Ką mes norėtume padaryti?

Sukurti saugią, besimokančią atvirą kaitai mokyklos bendruomenę,
sugebančią naudotis informacinėmis technologijomis bei turinčią
bendrą nuostatą.
2.

Ši diena paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti
dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinio švietimo
problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo
problemą; išspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą.

Kodėl mes tai norėtume padaryti?

Visos mokyklos bendruomenės įtraukimas į kaitos procesą.
Išugdyti dorą pilietį, sugebantį suvokti tikrąsias (žmogiškąsias)
vertybes bei gebantį integruotis į visuomenę.
Mokykloje moksleiviams sukurti psichologinio klimato bei dvasinio
gyvenimo komfortą.
Gerinti mokyklos įvaizdį.

Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos,
trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, turi
prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą.

3.

Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, again“ –
vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla).
Senovės Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie
lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik vėliau pedagogais pradėta
vadinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus.

Sudaryti puikias mokymo ir mokymosi sąlygas:
- informacinių technologijų taikymas ugdymo procese;
- mokytojų kompetencijos ugdymas;
- bendravimas ir bendradarbiavimas mokykloje ir tarp mokyklų
bendruomenių virtualioje aplinkoje;
- mokyklos materialinės bazės atnaujinimas.
4.

Kaip mes tai norėtume padaryti?

Kokiomis vertybėmis remdamiesi mes tai darysime?

Mokyklos prieinamumas mokiniams
neturintiems mokymosi motyvacijos.
Visų
bendruomenės
narių
atsakingumas, sąžiningumas, darbas
ramioje (nekonfliktiškoje) aplinkoje.
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Spalio
1
dieną
mokyklos
antrajame aukšte atidaryta fotoparoda
„Gamta - mano akimis“. Šį kartą parodos
nuotraukų autorius - ne vienas. Net penki
mokiniai (Laimis Šulinskas, Remigijus
Rimkus, Santa Stasiulaitytė, Brigita
Osincevaitė, Ginta Sankalaitė) ir vienas
mokinės senelis (Antanas Kalvaitis) sutiko
eksponuoti savo gamtos nuotraukas
mokykloje.
Mūsų mokykloje, kaip ir visoje šalyje,
vyko Konstitucijos egzaminas. Jame dalyvavo
35 mokiniai: 9-10 klasių mokiniai ir 18
mokinių iš 6-8 klasių. Geriausiai sekėsi
Alondai Staradomskytei (8b), Karolinai
Budvytytei (8b), Moidestui Adomaičiui(10a),
Dovydui Špinkiui (10b). Sveikiname visus
dalyvius ir linkime geresnių rezultatų kitais
metais.

Spalio 3 d. „Saulės“ koncertų salėje
vyko Šiaulių miesto Metų mokytojų
apdovanojimai. Juose dalyvavo ir mūsų
mokyklos biologijos/fizikos mokytoja Lina
Kaveckytė (viena iš apdovanotųjų septynių
mokytojų). Mokytoja įvertinta todėl, kad nuolat
dalyvauja
gamtosauginės
mokyklos
projektuose, tarptautiniuose projektuose, veda
pamokas gamtoje Kurtuvėnų regioniniame
parke, naudoja kitus inovatyvius metodus.
Spalio 4 d. mokykloje vyko Mokytojų
diena. Mokiniai visus mokytojus pasitiko su
gėlėmis ir smulkiomis staigmenomis, surengė
nuostabią šventę su dainomis ir šokiais.
Dešimtokai su auklėtojomis paruošė
staigmeną mokytojams - buvusių mokinių
video sveikinimą.

Spalio 14-18 dienomis dvi mūsų mokyklos mokytojos (anglų kalbos
mokytoja Natalija Abrosimova ir informacinių technologijų mokytoja Živilė
Steponavičienė) dalyvavo projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komandos
organizuojamoje stažuotėje Vokietijoje. Viena buvo išvykusi į Berlyną, kitą - į
Drezdeną. Tarptautinio seminaro "Introduction into Productive Learning" (liet.
k. „Įvadas į produktyvųjį mokymąsi“) tikslas - susipažinti su produktyviojo
mokymosi pedagoginiais tikslais, ugdymo programa ir metodologija, tiksline
auditorija ir priėmimo procedūra, organizacine struktūra.

Spalio 24 d. vyko susitikimas su
„Misija Sibiras 2013“ dalyviu Karoliu
Kavoliūnu.

S
palio 25 d., paskutinę mokslų
dieną prieš rudenines mokinių
atostogas, Normundo Valterio
jaunimo
mokykloje
vyko
kasmetinis,
tradiciniu
tapęs
moksleivių konkursas „Esu sveikas – esu laimingas“. Minint tradicinį
moksleivių konkursą, mūsų mokyklos dailės mokytoja ir sveikatos priežiūros
specialistė surengė mokinių piešinių parodėlę „Esu sveikas - esu laimingas“. O
ant maisto gamybos ir aptarnavimo kabineto durų kabėjo mokinių sukurtas
plakatas „Subalansuokime mitybą“.
Jau keletą metų mokyklos mokiniai ir
mokytojai prižiūri, tvarko Normundo Valterio
kapą, o šiemet sutvarkyti ir Bubių, Bazilionų bei
Kurtuvėnų savanorių kapai.

