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Pasauliui būdinga kaita. Keičiasi metų laikai, kartos, tradicijos. Visa tai ypač jaučiama 

mokykloje. Didžioji naujovė – nuotolinis ugdymas – stipriai pakoregavo mokyklos 

kasdienybę. Neišvengiami pokyčiai meta iššūkį mokiniams ir mokytojams. Todėl Šiaulių 

Gegužių progimnazijos kalbų (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojos spalio 

21 d. organizavo pirmąją virtualią miesto 5 – 8 klasių mokinių konferenciją „Mokausi ir 

augu“. Nors tai tęstinis projektas, vykstąs jau antrą kartą, organizatoriams ir dalyviams reikėjo įvaldyti ne tik 

dalykines, bet ir informacinių technologijų žinias, Zoom programą. 

  

Apie 50 dalyvių iš penkių miesto mokyklų susidomėję išklausė plenarinio posėdžio pranešimus. Progimnazijų 

mokinius įkvėpė tikėti savo svajonėmis, stengtis jas įgyvendinti, išnaudoti iššūkius tobulėjimui Šiaulių Didždvario 

gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės mokinė, vienuoliktokė Neda Miltinytė. Su Gegužių progimnazijos kalbų 

mokymo sistema supažindino anglų kalbos mokytoja D.Varpučinskienė. Konferencijos dalyvius taip pat sveikino 

progimnazijos direktorė S.Baranauskienė ir ansamblis „Strazdanėlės“, vadovaujamas muzikos mokytojos 

R.Janulienės. Tuomet dalyviai skirstėsi į tris darbo grupes: pirmosios užsienio kalbos, antrosios užsienio kalbos ir 

gimtosios kalbos. 

Lietuvių kalbai skirtoje grupėje (moderavo lietuvių k. mokytoja I.Turovaitė) rinkosi mokiniai, mėgstantys skaityti ir 

norintys pasidalinti savarankiško skaitymo patirtimi su bendraamžiais. Pristatytos ir lietuvių, ir užsienio, ir klasikos, ir 

modernios knygos. Maloniai visus nuteikė jaunosios rašytojos iš „Juventos“ progimnazijos U.Jurgaitytės pranešimas 

„Kurdama augu“, kuriame ji pristatė savo knygą „Vilko kelionė“. Paaiškėjo, kad mokiniai žavisi A.Lindgren knygomis, 

žada jas skaityti ir savo vaikams. A. de Sent Egziuperi knyga „Mažasis princas“ ir šiuolaikinio jaunimo skaitoma kaip 

universalios išminties kūrinys. Mokinių dėmesį patraukia ir knygos apie fantastines būtybes, angelus, eidus, nes 

trokštama rasti kuo daugiau gėrio pasauly. Mokiniai kūrybingai pristatė mėgstamas knygas rašydami laiškus, interviu. 

Skaitančio jaunimo pranešimai leidžia tikėtis, kad knygų mylėtojų bus ir stipriai pakitusiame pasauly. 

Anglų kalbos darbo grupėje (moderavo anglų k. mokytoja D.Varpučinskienė) mokiniai pasidalino patirtimi, kaip jie 

mokosi anglų kalbos, kokias internetines svetaines bei žaidimus naudoja mokymuisi  ir kaip atlieka įdomias užduotis 

anglų kalbos pamokose. Pranešėjai džiugino savo anglų kalbos žiniomis, jautėsi labai drąsiai, išradingai pristatė savo 

pranešimus. Visus lydėjo gera nuotaika ir draugiška atmosfera. 

Antrosios užsienio kalbos grupėje (moderavo rusų k. mokytoja N.Teišerskienė) mokiniai dalinosi patarimais, kaip 

mokytis kalbų sėkmingai. Anot pranešėjų, svarbiausia suprasti, kad kalba įvaldoma po truputį, po žingsnelį, bet 

atkakliu bandymų ir praktikavimosi keliu, kuriame daug įtakos turi noras išmokti, nebijoti klysti. Mokiniai tiki, kad 

padeda viskas: kelionės, filmai, interaktyvūs žaidimai, muzikos klausymasis, dalyvavimas konkursuose. Ne vienas 

pranešėjas linkėjo bendraamžiams pasiekus gerų rezultatų būtinai pasidalinti savo sėkme su kitais. 

Kaip parodė konferencijos apibendrinimas, mokiniai noriai mokosi kalbų, siekia kalbinius įgūdžius tobulinti, suvokia 

tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų, knygų skaitymo svarbą gyvenime ir kiekvieno žmogaus sėkmingoje 

savirealizacijoje. Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad sudarė galimybę Šiaulių miesto mokiniams šiuolaikiškai 

pristatyti savo patirtį, kurios negali išgąsdinti jokie gyvenimo pokyčiai  ar iššūkiai. 

https://www.siauliai.lt/siauliai/m/m_images/wfiles/00008888-36496.jpg


  

Parengė 

Konferencijos organizatorės, mokytojos I.Turovaitė, N.Teišerskienė, D.Varpučinskienė 

2020-10-21 

 


