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Moksleivių pavėžėjimui – tūkstančiai eurų
Klaipėdos savivaldybei moksleivių pave
žimas į uostamiesčio mokyklas per metus
kainuos 170 tūkst. eurų. Šiemet nuo rug
sėjo įdiegta naujiena – uostamiestyje be
simokantys priemiesčio moksleiviai jau
gali įsigyti nebe vienkartinius, kaip buvo
anksčiau, bet ir terminuotus bilietus.
Asta Dykovienė
a.dykoviene@kl.lt

Vaikai, gyvenantys priemiesčiuo
se, tačiau besimokantys Klai
pėdoje, dar iki šio rugsėjo turė
jo rinkti vienkartinius autobuso
bilietus ir pateikti mokyklai, ta
da jiems sugrįždavo 80 proc. su
mokėtos sumos.
Anksčiau terminuoti transpor
to bilietai nebuvo įteisinti, nuo
šio rugsėjo priemiesčių mokslei
viai jau gali jų įsigyti.
„Tikimės, kad terminuotus transporto bilietus įsigis daugiau prie
miesčio mokinių. Dabar jau nuo
rugsėjo 1 dienos galima nusipirkti
vardinį mėnesinį bilietą su nuolai

da. Tėvai pageidavo, kad būtų pa
prastesnė tvarka ir nereikėtų kas
dien pirkti tų bilietų. Šiais metais
už važiavimą iki mokyklų išlaidos
kompensuojamos 314 priemies
čio moksleivių, tam reikalui me
tams savivaldybei reikės 33 tūkst.
eurų“, – patikslino Klaipėdos sa
vivaldybės Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Liudmila Adiklė.
Tačiau važiavimo išlaidos kom
pensuojamos ne visiems prie
miesčių moksleiviams, kurie
nusprendė mokytis Klaipėdos
mokyklose.
„Jei vaikas, pavyzdžiui, atvyks
ta iš Priekulės, kur yra mokykla,
mokytis į Klaipėdą, mes važiavi
mo išlaidų nekompensuojame“, –

Naujovė: nuo rugsėjo 1-osios priemiestyje gyvenantys, bet Klaipėdoje besimokantys moksleiviai jau gali

įsigyti terminuotus mėnesinius autobuso bilietus.	

tvirtino Klaipėdos savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėja Laima
Prižgintienė.
Be pavėžėjimo išlaidų kompen
savimo, savivaldybei kainuoja ir
penkių mokyklinių autobusų iš
laikymas.

Vytauto Petriko nuotr.

Tam miestas per metus ski
ria 77,2 tūkst. eurų, į šią sumą
įskaičiuojama ir vairuotojų alga,
degalai, autobusiuko eksploata
cinės išlaidos.
Šiuo metu mokykliniais auto
busais naudojasi Vitės, M.Maž

vydo, „Gabijos“, M.Gorkio pro
gimnazijos ir Baltijos gimnazija,
o specialiosioms mokykloms (Li
torinos ir „Medeinės“) vaikų pa
vėžėjimo į ugdymo įstaigas iš
laidos yra kompensuojamos iš
valstybės biudžeto.

tirtį galime panaudoti ir dabar“, –
sakė gimnazijos direktorė.
Skuodo rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė Aldona Jasienė pasidžiaugė, jog Mosėdžio gimnazija
turi daug projektinių veiklų įgyvendinimo patirties, tad „Kokybės krepšelio“ suteiktas galimybes išnaudoja puikiai.
„Pirmieji projekto metai dėl pandemijos ir nuotolinio mokymo nebuvo palankūs, tačiau gimnazijos
pedagogų pastangomis pasiekta geresnių rezultatų, nei buvo numatyta Mokyklos veiklos tobulinimo plane. Ypač ryškus 8–10 klasių
mokinių matematikos pasiekimų
augimas“, – sakė A.Jasienė.
Pasak jos, antraisiais projekto
„Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo metais gimnazijoje planuojama tęsti pasiteisinusias veiklas.
Kaip teigė edukologijos mokslų daktarė Loreta Statauskienė,
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos įgyvendintos integruotos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos,
kaip ir pačios mokyklos pedagogų
komandos išsikeltas tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus mokantis matematikos, – tiesiogiai
siejasi su šiuo metu atnaujinamo

ugdymo turinio iššūkiais organizuojant darbą mokykloje.
„Personalizuotas dėmesys mokiniui stiprina jo pasitikėjimą savimi, o nuoseklų požiūrį į mokinių
kompetencijų ugdymą atspindi
pedagogų teikiama pagalba mokantis matematikos“, – teigė dr.
L.Statauskienė.
Pasak jos, gimnazija, skatindama mokinius kurti projektinius darbus ir sudarydama galimybę juos pristatyti mokyklos
bendruomenei, prisideda prie intelektinės nuosavybės kūrimo, o
mokiniai įgyja lyderystės bruožų.
Tai puikiai iliustruoja, kaip pažangios idėjos gali būti įgyvendinamos jau šiandien.
Nacionalinės švietimo agentūros
įgyvendinamas projektas „Kokybės
krepšelis“ finansuojamas Europos
socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant
pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Projektas aprėpia 270 bendrojo ugdymo įstaigų. Bendra šio
projekto vertė siekia 30,32 mln.
eurų. Mokykloms skiriamos tikslinės lėšos veiklos tobulinimo planui įgyvendinti per dvejus mokslo
metus. Projekto trukmė – 2019–
2023 metai.

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija stiprina
mokinių matematinius gebėjimus ir žinias
Skuodo rajono Mosėdžio gim
nazija dalyvauja projekte „Ko
kybės krepšelis“, kurio tikslas –
vykdant įvairias veiklas page
rinti mokinių pasiekimus.

Gimnazijos direktorė Audronė
Šverienė pabrėžia, kad projekto
užsiėmimai nėra atskirti nuo kitų gimnazijos veiklų, tai – integrali jų dalis. Norėdama praplėsti
mokinių žinių horizontus, Mosėdžio gimnazija išsikėlė sau tikslą – užtikrinti kiekvieno mokinio matematikos pasiekimų ir
pažangos augimą pradiniame ir
pagrindiniame ugdyme.
„Jau įsitikinome, kokios veiksmingos „horizontaliosios konsultacijos“, kai pamokoje dirba
du matematikos mokytojai. Matome šios veiklos pridėtinę vertę,
kai mokytojai, dirbdami su klasėje esančiais 26–30 skirtingų gebėjimų ir motyvacijos mokiniais, gali
suteikti daugiau pagalbos. Taip pat
mokiniams patogiu laiku organizuojamos individualios ir grupinės nuotolinės matematikos kon-

sultacijos. Atsižvelgiama į mokinių
nuomones ir akcentuojama ne kiekybė, o kokybė“, – sakė direktorė.
Pasak jos, projekto metu mokykloje vystoma ir geranoriškos pagalbos vienas kitam idėja. Bendradarbiavimas ir komandinis darbas
atveria vartus į sėkmę. Būtent dėl
to geriau matematiką besimokantys mokiniai padeda tiems, kuriems
sekasi sunkiau. Tokiu atveju tobulėjimas įvairiais aspektais yra abipusis. Kalbėdama apie dalyvavimą
projekte „Kokybės krepšelis“, gimnazijos direktorė taip pat užsimena
ir apie kasmet rengiamą projektinių
darbų konferenciją. Joje aštuntokai
pristato pasirinkto dalyko ir matematikos bei informacinių technologijų integruotus darbus. Taip
ugdomas vaikų sąmoningumas ir
praktinis žinių pritaikymas.
„Konferencijoje mokiniai, pristatydami savo darbus, pademonstruoja ne tik atskirų dalykų žinias, bet ir stiprina viešojo
kalbėjimo įgūdžius. Be to, vykdant projekto veiklas, daug dėmesio skiriama mokinių skaitymo ir

teksto suvokimo gebėjimams ugdyti“, – pridūrė A.Šverienė.
Gimnazijoje veikia gamtos mokslų laboratorija, kurioje vaikai atlieka
tyrimus. Naujų technologinių įrankių naudojimas, ugdymo modernizavimas padeda gerinti mokymosi
rezultatus. Rimtesnius bandymus
laboratorijoje dažniausiai atlieka
vyresni mokiniai, bet mažieji jokiu
būdu nelieka nuskriausti.
„Projekto „Kokybės krepšelis“
veiklose aktyviai dalyvauja ir pradinukai. Jie turi galimybę lankytis „Robotikos mokyklėlės“ užsiėmimuose, į kūrybines veiklas
įsitraukia per edukacinius žaidimus. Matematikos ir pradinių klasių mokytojai organizuoja praktines-kūrybines dirbtuves. Ugdant
mokinių matematinius gebėjimus
naudojame pažangią matematikos
mokymo platformą „Eduten Playground“. Šiems mokslo metams
numatyta įsigyti 65 šios programos licencijas pradinukams. Pernai šią platformą išbandėme vienoje klasėje, šiemet pritaikysime ir
kitoms“, – pasakojo A.Šverienė.
Pasak direktorės, mokykloje
stengiamasi išnaudoti visas galimybes matematikos žinių kokybei
gerinti. Pernai, pasinaudojus „Kokybės krepšelio“ lėšomis, gimnazijoje įsteigta ir hibridinė klasė.
„Praėjusių mokslo metų viduryje, kai pandemijos metu į mokyklą 6 savaitėms grįžo mokiniai, hibridinėse klasėse galėjome geriau
padėti vaikams mokytis. Šią pa-

